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Dnr KS 2013/0537

Lokaliseringsförslag – placering av Vidhöge förskola
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 placering av ny förskola i Veddige ska ske på den mark som Videgården
idag är placerad på
 ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att fortsätta projektering och
byggnation enligt förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Åtgärdsval för placering av Vidhöge förskola har tagits fram av samhällsutvecklingskontoret tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen.
Barn- och utbildningsnämnden har den 1 september 2014, § 110, beslutat att
uppdra åt samhällsutvecklingskontoret att genomföra en förstudie för
utbyggnad av Vidhöge förskola med 4 alternativt 6 avdelningar på fastigheten Veddige 33:6, 500 tkr avsattes i förstudiemedel för uppdraget.
Kommunstyrelsen har den 30 september 2014, § 173, beslutat att ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att genomföra förstudien.
Barn och utbildningsnämnden har den 30 mars 2015, § 35, beslutat att godkänna genomförd förstudie och godkänna förstudiens beräknade investering
för nybyggnation av Vidhöge förskola och ombyggnad av Vidhögeskolan
samt i den fortsatta studien av förskolans placering utreds, förutom tomten
med nuvarande 1-avdelningsförskola och ungdomsgård, dessutom tomten
intill befintlig idrottshall för placering av förskola.
Utredningen av förskolans placering har utmynnat i tre alternativ som är
grovt prissatta. Alternativ 1 i rapporten är det alternativ som är bäst ur verksamhetsperspektiv, fastighetsekonomiskt och logistikmässigt på tomten.
Barnen inom förskolan behöver inte evakueras under byggtiden utan flyttar
in i ny byggnad när den är färdigställd. Ungdomarna på ungdomsgården
nyttjar lokaler i skolbyggnad D under byggtid och flyttar in i, för verksamheten anpassad lokal när förskolebarnen flyttat ut. Ansökan om rivningslov
har inlämnats till stadsbyggnadskontoret för Videgården.
Byggnadsnämnden har den 27 augusti 2015, § 376, beslutat att bevilja rivningslov.
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Kultur- och fritidsnämnden har den 26 augusti 2015, § 116, beslutat att godkänna konsekvensanalys om flytt av Veddige ungdomsgård till nya lokaler i
Vidhöge förskola samt verksamhetsbeskrivning för ny ungdomsgård i
Veddige och översända den till kommunstyrelsen för beaktande i samband
med beslut om nya förskolelokaler i Veddige.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 27 augusti 2015
föreslagit att placering av ny förskola i Veddige ska ske på den mark som
Videgården idag är placerad på samt ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att fortsätta projektering och byggnation enligt förslag.
Samhällsutvecklingskontoret bedömer alternativ 1 som det mest kostnadseffektiva förslaget. Det möjliggör dessutom avveckling av Videgården, som
idag har ett stort underhållsbehov och brister som är kostsamma att åtgärda.
Det finns även begränsningar i lokalnyttjandet på grund av brandskydd, tillgänglighetsproblematik och omodernt ventilationssystem. Kulturhistorisk
dokumentation kommer att upprättas i samråd med Kulturmiljö Halland.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ks
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Ks au § 369

Dialogmöte – Kyrkan, Torget och Brunnsparken
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Hamn- och gatuförvaltningen informerar om utvecklingsplan för Kyrkan,
Torget och Brunnsparken.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign
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Ks au § 370

Information - aktuell planberedning
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämndens presidium och arbetsutskott för dialog med arbetsutskottet om aktuell planberedning i Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign
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Dnr KS 2015/0461

Planeringsförutsättningar för program – Prästakullen Breared
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att ta fram planeringsförutsättningar för program för Prästakullen - Breared
 planeringsförutsättningarna ska vara framtagna senast 31 december
2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Planprogram för Prästakullen - Breared har initierats. Inför det ska planeringsförutsättningar tas fram. Planeringsförutsättningarna ska dels belysa de
övergripande förutsättningarna utifrån en översiktsplannivå och dels de
områdsspecifika förutsättningarna för just det område som ska studeras.
Planeringsförutsättningarna ska sätta de övergripande ramarna för den fortsatta planeringen, på en nivå mellan översiktsplan och planprogram, vara
vägledande för den fortsatta planeringen och ange inriktning för det nya
området.
Gällande den översiktliga nivån så handlar det om att beskriva områdets
läge i kommunen. Ligger området till exempel utefter ett kollektivtrafikstråk, kopplingarna ut mot övriga samhällen, mot staden och så vidare. Det
bör också finnas en tydlig koppling till kommunens utbyggnadsordning i
övrigt.
Gällande den områdesspecifika nivån så handlar mer om att identifiera specifika frågor för området och ange en övergripande inriktning för den framtida utvecklingen i dessa frågor. I vissa områden är de geotekniska förutsättningarna extra viktiga och då behöver de belysas. Det kan också vara
viktigt att belysa sociala frågor, det vill säga vad som händer med den sociala strukturen när området växer. Finns det behov av nya typer av boende
för att till exempel uppnå god social hållbarhet.
Yttrande
På sammanträdet kommer ledamöterna överens om att
 ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att ta fram planeringsförutsättningar för program för
 planeringsförutsättningarna ska vara framtagna senast 31 december
2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
Justerandes sign

Samhällsutvecklingskontoret
Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2014/0472

Planeringsförutsättningar för program - Östra Träslövsläge Gamla Köpstad
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att ta fram planeringsförutsättningar för program för Östra Träslövsläge - Gamla Köpstad
 planeringsförutsättningarna ska vara framtagna senast den 31 december
2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Planprogram för Östra Träslövsläge - Gamla Köpstad har tidigare initierats.
Planeringsförutsättningar ska tas fram i samband med det. Planeringsförutsättningarna ska dels belysa de övergripande förutsättningarna utifrån en
översiktsplannivå och dels de områdsspecifika förutsättningarna för just det
område som ska studeras. Planeringsförutsättningarna ska sätta de övergripande ramarna för den fortsatta planeringen, på en nivå mellan översiktsplan och planprogram, vara vägledande för den fortsatta planeringen och
ange inriktning för det nya området.
Gällande den översiktliga nivån så handlar det om att beskriva områdets
läge i kommunen. Ligger området till exempel utefter ett kollektivtrafikstråk, kopplingarna ut mot övriga samhällen, mot staden och så vidare. Det
bör också finnas en tydlig koppling till kommunens utbyggnadsordning i
övrigt.
Gällande den områdesspecifika nivån så handlar mer om att identifiera specifika frågor för området och ange en övergripande inriktning för den framtida utvecklingen i dessa frågor. I vissa områden är de geotekniska förutsättningarna extra viktiga och då behöver de belysas. Det kan också vara
viktigt att belysa sociala frågor, det vill säga vad som händer med den sociala strukturen när området växer. Finns det behov av nya typer av boende
för att till exempel uppnå god social hållbarhet.
Yttrande
På sammanträdet kommer ledamöterna överens om att
 ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att ta fram planeringsförutsättningar för program för Östra Träslövsläge - Gamla Köpstad
 planeringsförutsättningarna ska vara framtagna senast 31 december
2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Samhällsutvecklingskontoret

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2014/0276

Avstämning - stadsutvecklingsprojektet
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Stadsutvecklingsprojektet informerar om föregående styrgruppsmöte den
2 september 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2014/0573

Trafikstrategi 2030
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 godkänna förslag på Trafikstrategi 2030 för Varbergs kommun
 ge kommunstyrelsen i uppdrag att färdigställa parkeringsstrategi för
Varbergs kommun senast första kvartalet 2016
 ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en kollektivtrafikstrategi för
Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Förslag på Trafikstrategi 2030 för Varbergs kommun har tagits fram. Syftet
med trafikstrategin är att visa på den inriktning som Varbergs kommun vill
bedriva trafikfrågorna i framöver för att kunna uppnå ett effektivt, säkert
och hållbart trafiksystem i framtiden. I strategin finns tydliga ställningstaganden om vilken riktning Varbergs kommun vill gå när det gäller trafikplaneringen. Strategin ska utgöra underlag och vara till hjälp i det vardagliga arbetet med att skapa och planera Varbergs kommuns kommande trafiksystem.
Hamn- och gatunämnden har den 17 november 2014, § 122, beslutat att anta
Trafikstrategin med tillhörande samrådsredogörelse.
Efter diskussion mellan hamn- och gatuförvaltningen och kommunstyrelsens förvaltning har trafikstrategin reviderats gällande kommunens övergripande strategiska planering. Det handlar om förändringar i kapitel 6 och
innebär ett tydliggörande av ansvarsfördelningen mellan respektive nämnder.
Hamn- och gatunämndens har den 18 maj 2015, § 57, återremitterat förslaget med önskan om förtydliganden avseende landsbygds och servicefrågor i strategin. Hamn- och gatuförvaltningen har gjort ändringar i kapitel
2.42., kap 2.4.4, kap 2.4.5 samt kap. 2.4.6, dessa ändringar finns med i
Trafikstrategi 2030 som läggs fram för antagande i fullmäktige.
Hamn- och gatunämnden har den 15 juni 2015, § 70, beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att anta förslag till Trafikstrategi 2030 och godkänna
förvaltningens förslag till förändringar av Trafikstrategin.
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Förändringarna innebär att kommunstyrelsen blir ansvarig för Trafikstrategin och att samtliga trafikslagsstrategier behandlas inom den övergripande
trafikstrategin. Hamn- och gatunämnden blir ansvarig nämnd för underliggande genomförandeplaner kopplat till nämndens reglemente samt den
övergripande trafiknätsanalysen tillsammans med kommunstyrelsen.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 3 juli 2015 föreslagit
att
 godkänna förslag på Trafikstrategi 2030 för Varbergs kommun
 ge kommunstyrelsen i uppdrag att färdigställa parkeringsstrategi för
Varbergs kommun senast första kvartalet 2016
 ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en kollektivtrafikstrategi för
Varbergs kommun.
Samhällsutvecklingskontoret ser ett behov av en trafikstrategi som tar ett
helhetsgrepp och har tydliga inriktningar för framtida trafiklösningar. De
förändringar som är gjorda i dokumentet följer det strategiska ansvar som
kommunstyrelsen har när det gäller översiktlig samhällsplanering. Kommunstyrelsen har ansvaret för revidering och uppdatering i samverkan med
övriga nämnder.
Varbergs kommun planerar för ökning av invånarantal och en förtätning av
Varbergs centrala delar pågår. Prioriteringar kring hur den attraktiva marken
utnyttjas mer effektivt måste göras. En parkeringsstrategi ger en gemensam
inriktning för hur parkeringsfrågan ska hanteras. Målsättningen är att parkeringsstrategin ska stödja utvecklingen mot en attraktiv stadsmiljö, effektivt
nyttjande av marken i kommunens centrala delar, främja hållbara
transportmedel och planering samt samverkan för en god tillgänglighet.
Markanvändning och bebyggelsestruktur har mycket stor betydelse för kollektivtrafikens konkurrenskraft. Utmaningen är att verka för effektivt markutnyttjande och ökad andel kollektivtrafik. För att kollektivtrafiken ska vara
konkurrenskraftig krävs bra kundunderlag för hög turtäthet. I den översiktliga planeringen pekar vi på att förtätning ska ske i kollektivtrafikstråk.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ks
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Ks au § 375

Dialogmöte med personalutskottet
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Personalutskottet för dialog med arbetsutskottet om personalkontorets verksamhet utifrån tidigare ställda frågor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ks au § 376

Information - standardhöjning av arrendestuga
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Samhällsutvecklingskontoret informerar om standardhöjning av arrendetomter i Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign
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Dnr KS 2015/0074

Yttrande över granskningshandling - detaljplan Brunnsberg
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 i granskningskedet lämna följande yttrande
 det tydliggörs i planhandlingarna att planteringar med blommande
träd och buskar krävs för att kompensera för förlust av ekosystemtjänster
 i övrigt inte ha något att invända mot förslaget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges har den 21 maj 2013, § 58, beslutat att godkänna förslag till markanvisningsavtal varigenom kommunen medger Varbergs
Bostads AB markanvisning på del av fastigheterna Varberg Getakärr 2:21
och 2:57 enligt godkänt planprogram.
Planförslaget syftar till att möjliggöra uppförande av cirka 180 bostadslägenheter upplåtna med hyresrätt. Behovet av allmänna lokaler tillgodoses
genom att detaljplanen omfattar 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.
Varbergs kommun arbetar med kompensationsåtgärder då man i förslag till
ny detaljplan tar i anspråk allmän platsmark, natur. Genom markanvisningen
kommer kommunen erhålla en summa vid köp av mark och en del av denna
ska avsättas för kompensationsåtgärder. Hur stor summan är regleras inte i
detaljplanen inte heller exakt vilka kompensationsåtgärder som ska genomföras utan detta sker i genomförandeskedet. I arbetet med framtagandet av
detaljplanen ser man dock inriktningar för kompensationsåtgärder och att
det finns möjlighet att minska påverkan på utpekade ekosystemtjänster vilka
redovisas i planhandlingarna.
Planförslaget har reviderats från samrådsskedet bland annat genom att
område för allmän plats, lokalgata, omfattande Gödestadsvägen har utgått ur
plankartan. Dessutom har område för allmän plats, gång- och cykelväg,
breddats något.
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Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 27 augusti 2015
föreslagit att det tydliggörs i planhandlingarna att planteringar med blommande träd och buskar krävs för att kompensera för förlust av ekosystemtjänster samt att i övrigt inte ha något i övrigt att invända mot förslaget.
I avsnitt om kompensationsåtgärder står att påverkan på pollinerande insekter och förlust av det norrläges bryn som ligger mellan ängen och planområdet. Kommunekologen har bedömt att denna effekt kan uppnås genom
plantering av blommande buskar och växter i gårdsmiljön mellan tilltänkt
exploatering. Det bör dock tydligt framgå att plantering av växter på gårdarna krävs för att kompensera för denna förlust av ekosystemtjänster.
I markanvisningsavtalet framgår att utemiljön ska utformas för att inbjuda
till möten mellan människor oavsett ålder eller social tillhörighet, att
grönytefaktorn ska vara minst 0,6 och att exploatören ska sträva efter att
skapa möjlighet till gemensam odling inom tomten. Av planhandlingarna
framgår att man undviker att hårdgöra ytor inom kvartersmark genom att
dels bättre utnyttja befintlig parkering, dels genom att ge utrymme för kantstensparkering längs Gödestadsvägen. Kontoret bedömer dessa åtgärder som
lämpliga för att uppnå de krav som ställs i markanvisningsavtalet, för att
hantera dagvatten och för att i så stor utsträckning som möjligt skapa möjlighet till att behålla befintlig natur och genomföra föreslagna kompensationsåtgärder avseende plantering av blommande träd och växter. Dessa
planteringar kan lämpligen också kompletteras med så kallade gröna tak.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Byggnadsnämnden
Samhällsutvecklingskontoret

Utdragsbestyrkande

Datum
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Ks au § 378

Information – prioriterad utbyggnadsordning
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Samhällsutvecklingskontoret informerar om förslag på prioriterad utbyggnadsordning för Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2015/0058

Tvååkers IF - anhållan om att få teckna ett arrendeavtal för
Övrevi IP
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 återremittera ärendet i syfte att se över konsekvenser av ett arrendeavtal.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Föreningen Tvååkers IF har i en skrivelse ställd till samhällsutvecklingskontoret anhållit om att få teckna ett arrendeavtal för Övrevi IP, inklusive
alla byggnader, i syfte att bedriva idrottslig verksamhet.
Mellan Varbergs kommun och Tvååkers IF råder avtal avseende byggnad
för klubbhus samt område för konstgräsplan. Avtalstiden för klubbhuset
gäller fram till den 31 december 2020 med rätt till förlängning 5 år i sänder.
Avtalstiden för konstgräsplanen gäller fram till den 30 juni 2022 utan rätt
till förlängning och utan uppsägningstid. Vid avtalstidens utgång tillförs
konstgräsplanen kultur- och fritidsnämndens anläggningar. Tvååkers IF
erbjuds sedan nyttja idrottsområdet i sin helhet, på villkor som parterna
kommer överens om.
Kommunen har övergripande ansvar för alla kommunala idrottsplatser och
idrottsanläggningar och arbetar för långsiktighet, planering för kommande
investeringar och reinvesteringar samt kontinuerligt fastighetsunderhåll.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet den 22 april 2015, § 59,
och då ansett att Övrevi IP är en för kommunen viktig anläggning med stort
ekonomiskt värde. För att garantera det fortsatta ekonomiska värdet samt det
strategiska helhetsansvaret anser förvaltningen att Övrevi IP även i fortsättningen bör drivas och skötas av kommunen.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 12 augusti 2015
föreslagit att avslå ansökan från Tvååkers IF om att få teckna ett arrendeavtal för Övrevi IP, inklusive alla byggnader, i syfte att bedriva idrottslig
verksamhet.
På sammanträdet kommer ledamöterna överens om att
 återremittera ärendet i syfte att se över konsekvenser av ett arrendeavtal.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Återremitterat:
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Dnr KS 2015/0370

Överenskommelse om fastighetsreglering - Skällinge 4:1 och
Skällinge 1:2
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 godkänna upprättad överenskommelse om fastighetsreglering avseende
del av fastigheten Skällinge 4:1
 kostnaden på 99 tkr tas ur kommunens konto för markförvärv, 31220.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Samhällsutvecklingskontoret har upprättat förslag till överenskommelse om
fastighetsreglering, vilket innebär att cirka 11 000 m2 mark tillförs fastighet
Skällinge 1:2 från Skällinge 4:1. Syftet med fastighetsregleringen är att lösa
in mark för ny dagvattendamm i Skällinge.
Området är beläget sydväst om Skällinge tätort och cirka 300 meter från
närmaste bebyggelse.
Fastighetsägarna har erbjudits en ersättning om 9 kronor per m2 för markområdet. Kommunen står för förrättningskostnaderna vid fastighetsregleringen. Del av Skällinge 4:1 överförs till kommunens fastighet Skällinge
1:2.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 12 augusti 2015
föreslagit att godkänna upprättad överenskommelse om fastighetsreglering
avseende del av fastigheten Skällinge 4:1.
Med anledning av att det föreligger skötselansvar för dagvattendammen
anser samhällsutvecklingskontoret att dammen bör anläggas på kommunalägd mark. Ersättningsnivån om 9 kronor per m2 för markområdet
bedöms som marknadsmässig utifrån markens beskaffenhet.
På sammanträdet kommer ledamöterna överens om att lägga till följande attsats
 kostnaden på 99 tkr tas ur kommunens konto för markförvärv, 31220.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Samhällsutvecklingskontoret
Fastighetsägarna
Ekonomikontoret
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Dnr KS 2015/0191

Namnförslag - ny skola i Trönninge
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 godkänna att den nya skolan som uppförs i Trönninge får namnet
Trönninge skola.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har den 30 mars 2015, § 38, beslutat att föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna att den nya skolan som uppförs i
Trönninge får namnet Trönninge skola.
Stadsbyggnadskontoret har den 11 maj 2015 tillstyrkt förslagen.
Namn på skolor bör ha en anknytning till platsen, genom antingen områdesnamn, fastighetsbeteckning eller gatuadress.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 20 maj 2015 föreslagit att
 godkänna att den nya skolan som uppförs i Trönninge får namnet
Trönninge skola
 godkänna att den nya förskolan som uppförs i Trönninge på fastigheten
Göingegården 1:13 får namnet Trönningebjärsvägens förskola
 godkänna att namnet på nuvarande Trönninge förskola ändras till Mossvägens förskola.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 2 juni 2015, § 263, och då kommit överens om att
 återremittera föreslaget namn på ny skola i Trönninge med hänvisning
till kultur- och fritidsnämndens förslag om att initiera en namntävling
för området med skol- och friidrottsanläggning i Trönninge.
Samhällsutvecklingskontoret har i nytt tjänsteutlåtande den 21 augusti 2015
föreslagit att den nya skola i Trönninge får namnet Trönninge skola.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Samhällsutvecklingskontoret
Barn- och utbildningsnämnden
Stadsbyggnadskontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ks au § 382

Sammanträdesprotokoll
2015-09-08

20

Dnr KS 2015/0007

Policy och strategi för ANDT (alkohol, narkotika, doping,
tobak) i Varbergs kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 anta policy för ANDT i Varbergs kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 under förutsättning att kommunfullmäktige antar policy för ANDT anta
strategi för ANDT i Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
En ny policy och strategi för ANDT har arbetats fram. Policyn och strategin
ska ersätta tidigare beslutat alkohol- och drogpolicy daterad den 21
september 2010, § 98.
Policyn utgår från de nationella målen för ANDT som riksdagen antog
2011. Det övergripande målet nationellt är ett samhälle fritt från narkotika
och dopning med minskade medicinska och sociala skador orsakade av
alkohol.
De övergripande målen för Varbergs kommun är:
 Varbergs kommun ska vara fritt från narkotika och dopningspreparat
och med en minskad tobaks- och alkoholkonsumtion
 Alla barn och ungdomar i Varberg ska ha en trygg uppväxt i miljöer fria
från narkotika och dopning samt negativa konsekvenser av alkohol och
tobak
 Riskbruk och skadeverkningar, på grund av eget eller andras bruk av
alkohol, narkotika, dopningspreparat eller tobak ska minska
Strategin beskriver gemensamma utgångspunkter och prioriteringar i det
ANDT-förebyggande arbetet. Strategin ska fungera som ett stöd och en
vägledning inom kommunens förvaltningar och bolag för att uppnå vision
och övergripande mål i ANDT-policyn.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 27 januari 2015, § 31, beslutat att
skicka framtaget förslag på policy och strategi för ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak) till kommunens nämnder och bolag för yttrande.
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Yttrande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 20 augusti 2015 föreslagit att
anta policy för ANDT i Varbergs kommun, samt att, under förutsättning att
kommunfullmäktige antar policy för ANDT, anta strategi för ANDT i
Varbergs kommun.
Kommunkansliet har sett över policyn och strategin utifrån inkomna
remissyttranden och har gjort vissa förtydliganden och ändringar i texten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ks
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Dnr KS 2015/0183

Redovisning av uppdrag - utvärdering av Tyck Om Varberg
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 godkänna redovisningen av uppdraget
 anteckna att en översyn av synpunktshanteringen Tyck Om Varberg sker
vid ett eventuellt införande av en kommungemensam kundservice.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Synpunktshanteringen Tyck Om Varberg infördes i april 2012. En uppföljning genomfördes efter cirka ett år och uppföljningen med tillhörande handlingsplan godkändes av kommunstyrelsen den 25 mars 2015, § 66. I samband med det beslutade även kommunstyrelsen om en ytterligare uppföljning och utvärdering av Tyck Om Varberg våren 2015.
Tyck Om Varberg är indelad i ämnesområden samt synpunktskategori.
Kommunstyrelsens förvaltning, barn- och utbildningsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, hamn- och gatuförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och socialförvaltningen har
ansvar för varsitt ämnesområde.
Kommunkansliet har utifrån tidigare uppföljning ställt frågor till ansvariga
förvaltningar. Frågorna utgår från synpunkthanteringen som en del i dialogen med invånare och brukare samt som en del i kommunens kvalitetsarbete. Svar har inkommit från alla utom stadsbyggnadskontoret.
Utvärderingen fokuserar också på de förbättringar som gjorts gällande
administrationen kring till exempel publicering av synpunkter som kommer
in och de förslag på förbättringsområden som finns från tidigare genomförd
utvärdering.
Yttrande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 1 juli 2015 föreslagit att godkänna redovisningen av uppdraget samt att anteckna att en översyn av synpunktshanteringen Tyck Om Varberg sker vid ett eventuellt införande av en
kommungemensam kundservice.
Förvaltningarna upplever att hanteringen av Tyck Om Varberg är tidskrävande och att det är svårt att hinna med att besvara de synpunkter som
kommer in på grund av hög arbetsbelastning. Dessutom är riktlinjerna för
hanteringen av synpunkterna ibland inte fullt tillräckliga.
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Vissa förbättringar har skett sedan tidigare utvärdering och det gäller främst
publiceringen av synpunkterna på kommunens webbplats och den framtagna
e-tjänsten. Den nya webbplatsen har förenklat administrationen för publicering men det krävs fortfarande registrering i två steg för att synpunkten ska
finnas både i kommunens diarium och på kommunens webbplats.
Om svarstiderna för en synpunkt inte kan hållas bör också riktlinjerna för
detta ses över. Antingen att det sker en förlängning av svarstiden eller att
besvarandet av synpunkter prioriteras.
En viktig förutsättning för att lyckas med Tyck Om Varberg är som tidigare
nämnts att syftet är förankrat hos alla som hanterar synpunkter och att det
finns resurser avsatta. En del i det kan vara ett förnyat förankringsarbete.
Med utvärderingen som bakgrund föreslår kommunkansliet att hanteringen
av Tyck Om Varberg ses över vid ett eventuellt införande av kommungemensam kundservice. Om Tyck Om Varberg som tjänst hanteras av en
kundservice kan förvaltningarna avlastas genom att hela processen, från att
synpunkten kommer in till att den besvaras och publiceras på kommunens
webbplats, sköts av en verksamhet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ks
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Dnr KS 2015/0211

Arvode och ersättning - kommunala handikapprådet och
kommunala pensionärsrådet i Varbergs kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 betala ut arvode till kommunala handikapprådets utsedda ledamöter och
ersättare från handikapporganisationerna
 betala ut arvode till kommunala pensionärsrådets utsedda ledamöter och
ersättare från pensionärsorganisationerna
 arvode betalas ut vid rådens ordinarie protokollförda sammanträden och
för den tid sammanträdet pågår, varvid restid inräknas, enligt bestämmelser om ersättning och arvoden för förtroendevalda i Varbergs kommun
 arvode ska betalas ut från och med den 1 januari 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har den 26 mars 2015, § 75, tagit initiativ till att Varbergs
kommun utreder frågan om arvode och ersättning till ledamöter och ersättare i kommunala handikapprådet, KHR, och kommunala pensionärsrådet,
KPR.
KHR har cirka 4 sammanträden per år. Ledamöterna består av representanter från socialnämnden, kommunstyrelsen, och handikapporganisationer
som tillhör en rikssammanslutning.
KPR har cirka 4 sammanträden per år. Ledamöterna består av representanter
från socialnämnden, kommunstyrelsen och pensionärsorganisationer som
tillhör en rikssammanslutning.
Frågan om arvode för representanter från handikapp- och pensionärsorganisationerna vid ordinarie sammanträden har diskuterats vid ett flertal tillfällen. Senast i samband med beslut om nämndsorganisation i Varbergs
kommun för mandatperioden 2015-2018.
Kommunfullmäktige beslutade den 22 april 2014, § 62, att ersättning till
organisationernas representanter i kommunala handikapprådet och kommunala pensionärsrådet utgår enligt nuvarande princip med en årlig ersättning
samt att socialnämnden får i uppdrag att se över beloppets storlek.
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Kommunallagens ersättningsregler är inte tillämpliga på intresseorganisationer. Det finns möjlighet, efter beslut i fullmäktige, men inte skyldighet att
ge ersättning.
Yttrande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 21 augusti 2015 föreslagit att
 betala ut arvode till kommunala handikapprådets utsedda ledamöter och
ersättare från handikapporganisationerna
 betala ut arvode till kommunala pensionärsrådets utsedda ledamöter och
ersättare från pensionärsorganisationerna
 arvode betalas ut vid rådens ordinarie protokollförda sammanträden och
för den tid sammanträdet pågår, varvid restid inräknas, enligt bestämmelser om ersättning och arvoden för förtroendevalda i Varbergs kommun.
 arvode ska betalas ut från och med den 1 januari 2016.
Grundförutsättningen för utbetalning är på samma vis som för kommunens
nämnder och styrelser att sammanträdena protokollsförs. Utifrån det
underlaget kan socialförvaltningen betala ut ersättning för den tid som
sammanträdet pågår.
Arvodet för ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare utgår enligt
bestämmelser om ersättning och arvoden för förtroendevalda i Varbergs
kommun och tillämpat avsnitt gäller för deltagande vid förrättningar, kurser
och konferenser. Det är timersättning för den tid som aktiviteten pågår om
betalas ut, varvid tid för resa ingår.
Utöver ordinarie sammanträdena med råden finns även andra grupper med
representation från intresseorganisationer, till exempel samrådsgrupper och
referensgrupper. Detta beslut omfattas dock bara av kommunala handikapprådets och kommunala pensionärsrådets ordinarie protokollförda sammanträden.
Kommunala pensionärsrådets sammanträden har en genomsnittlig längd på
1,5 timma och kommunala handikapprådets sammanträden har en genomsnittlig längd på 2 timmar.
Fem ledamöter och fem ersättare utses av handikapporganisationerna till kommunala handikapprådet. Om samtliga ledamöter och ersättare är närvarande på
ett sammanträde på 2 timmar utgår ett uppskattat arvode till 5 920 kronor. För
fyra sammanträden per år blir den sammanlagda kostnaden 23 680 kronor.
Åtta ledamöter och åtta ersättare utses av pensionärsorganisationerna till kommunala pensionärsrådet. Om samtliga ledamöter och ersättare är närvarande på
ett sammanträde på 1,5 timma utgår ett uppskattat arvode till 7 104 kronor. För
fyra sammanträden blir den sammanlagda kostnaden 28 416 kronor.
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Till ovanstående tillkommer även socialavgifter och kostnader för reseersättning. Reseersättningen är 29 kronor per mil. Reseersättning betalas även ut i
nuläget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2015/0409

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 sammanträda följande datum 2016:
19 januari, 16 februari, 15 mars, 19 april, 17 maj, 21 juni, 20 september,
18 oktober, 15 november och 20 december
 sammanträdena äger rum i kommunfullmäktige sessionssal, Drottninggatan 11, klockan 18.00, med undantag för 15 november då sammanträdet börjar klockan 09.00.
 behandla årsredovisning 19 april och budget 15 november.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Datum, tid och lokal för kommunfullmäktiges sammanträden 2015 ska fastställas. Sammanträdena startar 18.00 med undantag för den 15 november då
sammanträdet börjar klockan 09.00. Vidare behandlas årsredovisningen 19
april och budget 15 november.
Yttrande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 21 augusti 2015 föreslagit att
kommunfullmäktige sammanträder följande datum 2016: 19 januari,
16 februari, 15 mars, 19 april, 17 maj, 21 juni, 20 september, 18 oktober,
15 november och 20 december, att sammanträdena äger rum i kommunfullmäktige sessionssal, Drottninggatan 11, klockan 18.00, med undantag för 15
november då sammanträdet börjar klockan 09.00 samt behandla årsredovisning 19 april och budget 15 november.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2015/0410

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 sammanträda följande datum 2015: 26 januari, 1 mars, 29 mars, 26 april,
31 maj, 28 juni, 30 augusti, 27 september, 25 oktober, 29 november och
20 december
 sammanträdena startar klockan 13.30
 behandla årsredovisning 29 mars och budget 25 oktober.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Datum, tid och lokal för kommunstyrelsens sammanträden år 2015 ska fastställas. Sammanträdena startar 13.30. Vidare behandlas årsredovisningen
den 31 mars och budget den 27 oktober.
Yttrande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 21 augusti 2015 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar att sammanträda följande datum 2015: 26 januari,
1 mars, 29 mars, 26 april, 31 maj, 28 juni, 30 augusti, 27 september,
25 oktober, 29 november och 20 december samt att behandla årsredovisning
29 mars och budget 25 oktober.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign
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Dnr KS 2015/0411

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 under 2016 kungöra kommunfullmäktiges sammanträden i Hallands
Nyheter.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Enligt kommunallagen 5 kap. 10 § ska uppgift om tid och plats för
kommunfullmäktiges sammanträden införas minst en vecka före sammanträdesdagen i den eller de ortstidningar som kommunfullmäktige beslutar.
Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde i Varbergs kommun sker
genom annons i Hallands Nyheter.
Kungörelse införs även i Varbergs Posten men utgivningsdagen av Varbergs
Posten medför att annons inte kan införas inom den tid kommunallagen
föreskriver.
Yttrande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 21 augusti 2015 föreslagit kommunfullmäktige att under 2016 kungöra kommunfullmäktiges sammanträden i Hallands Nyheter.
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Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll
2015-09-08

30

Ks au § 388

Meddelanden
Dnr KS 2015/0029-44
Länsstyrelsens beslut den 18 augusti 2015 om bidrag till byggnadsvårdande
åtgärder på tre skvaltkvarnar i Ulvatorpsbäcken, Sällstorp.
Dnr KS 2015/0023-43
Länsstyrelsens beslut den 26 augusti 2015 enligt miljöbalken för borttagning
av stenmurar utmed Fastarpsvägen på fastigheterna Fastarp 12:4 och 3:69.
Dnr KS 2015/0123-8
Nyhetsbrev från Lokalt Ledd Utveckling Halland.
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