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BEVIS/ANSLAG
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

10 februari 2015

Datum för anslags
uppsättande

17 februari 2015

Förvaringsplats för
protokoll

Kommunkansliet,
Engelbrektsgatan 15

Underskrift

Sofie Werdin

Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande
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11 mars 2015
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Dnr KS 2013/0169

Dialog om överdäckning - Varbergstunneln
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärende
Samhällsutvecklingskontoret och Trafikverket informerar om flödesschema med prioriteringsordning för Varbergstunneln, gestaltning av
stationsområde och tråg, överdäckning samt planeringsförutsättningar för
Varbergs nya stationsområde.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Dnr KS 2014/0573

Information om trafikstrategi för Varbergs kommun
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärende
Samhällsutvecklingskontoret informerar om förslag på trafikstrategi för
Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr 2014/0555

Remissvar - funktionellt prioriterat vägnät
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 återerremittera ärendet i syfte att i yttrandet till Region Halland förtydliga följande
 att lyfta fram väg 153 som extra prioriterad
 att förtydliga Varbergs kommuns prioriteringsordning av vägar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun har erbjudits lämna synpunkter till Region Halland
gällande Trafikverkets förslag till Funktionellt prioriterat vägnät. Trafikverket har tagit initiativ till att peka ut vilka statliga vägar som är viktigast för nationell och regional tillgänglighet. Syftet är att skapa samsyn
om vilket vägnät som är viktigast för nationell och regional tillgänglighet, skapa en gemensam plattform för att främja grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft
i hela landet och bidra till tydligare och mer sammanhållna prioriteringar.
Detta görs i samarbete med berörda aktörer, i första hand med länsplaneupprättarna.
I Varbergs kommun är följande vägar utpekade, E6/E20, Väg 41, Väg
153, Väg 845 samt Väg 768.
Hamn- och gatunämnden, byggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har inkommit med synpunkter.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Räddningstjänsten Väst, Hallands
Hamnar AB och Marknad Varberg AB har valt att inte svara på remissen.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 5 februari 2015
föreslagit att överlämna samhällsutvecklingskontorets yttrande till
Region Halland.
På sammanträdet kommer ledamöterna överens om att
 återerremittera ärendet i syfte att i yttrandet till Region Halland
förtydliga följande
 att lyfta fram väg 153 som extra prioriterad
 att förtydliga Varbergs kommuns prioriteringsordning av vägnät.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Återremitterat:

Justerandes sign

Samhällsutvecklingskontoret

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2014/0450

Svar på motion om distansarbetsplatser i skolor och andra
kommunala lokaler
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 återremittera ärendet i syfte att utöka utredningen så att hänsyn tas till
landsbygdsutveckling.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Stefan Stenberg (C) har i kommunfullmäktige den 16 september 2014,
§ 118, lämnat motion om distansarbetsplatser i skolor och andra kommunala lokaler.
Motionären menar att distansarbetsplatser ger människor som har en lång
väg till jobbet möjlighet att arbeta någon dag i veckan på hemmaplan och
slippa pendla. Motionären föreslår att Varbergs kommun utreder möjligheter och lämpliga platser för distansarbetsplatser och att kommunen
initierar ett inrättande av sådana arbetsplatser.
Yttrande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 12 december 2014 föreslagit
att avstyrka motionen med hänvisning till kommunkansliets yttrande.
Kommunkansliet delar motionärens uppfattning att möjlighet till distansarbete är positivt för den enskilde och för miljön och att både offentliga
och privata arbetsgivare bör sträva efter att ibland kunna erbjuda det till
sina anställda, såvida inte den anställdes arbetsuppgifter kräver fysisk
närvaro. Kansliet ifrågasätter om att kommunen ska ta på sig en roll att
tillhandahålla sådan möjlighet för annan än sin egen personal, dels går
det att allmänt ifrågasätta upplåtande av skolor och andra kommunala
objekt för privat användning eller privat näring, då det blir en försäkringsfråga avseende kommunens fastigheters användning, säkerhet och
internskydd. Dels tillkommer praktiska överväganden kring IT-informationssäkerhet och hur kommunen ska förhålla sig till nyttjande av kommunens nätverk.
På sammanträdet kommer ledamöterna överens om att
 återremittera ärendet i syfte att utöka utredningen så att hänsyn tas till
landsbygdsutveckling.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Återremitterat:

Justerandes sign

Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2015-02-10

Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ks au § 47

7

Dnr KS 2014/0301

Yttrande över granskningshandling - detaljplan Björnen 7
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 lämna följande yttrande
 i granskningsskedet inte ha något att invända mot förslaget till
detaljplan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Jana Nilsson (S) föreslår att arbetet med detaljplan för Björnen 7 avbryts.
Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår bifall till samhällsutvecklingskontorets förslag.
Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att arbetsutskottet beslutar enligt samhällsutvecklingskontorets förslag.
Omröstning begärs.
Arbetsutskottet godkänner följande beslutsordning:
Ja-röst för bifall till samhällsutvecklingskontorets förslag.
Nej-röst för bifall till Jana Nilssons (S) förslag.
Med 2 ja-röster för samhällsutvecklingskontorets förslag och 2 nej-röster
för Jana Nilssons förslag, samt 1 avstår, beslutar arbetsutskottet enligt
samhällsutvecklingskontorets förslag, med ordförandens utslagsröst.
Beslutande
Ann-Charlotte Stenkil
Harald Lagerstedt
Stefan Edlund
Jana Nilsson
Ewa Klang

Ja
X
X

Nej

Avstår

X
X
X

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret har upprättat förslag till detaljplan för fastigheten
Björnen 7 till ändamål för skolverksamhet.

Forts.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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I gällande detaljplan från 1979 regleras bebyggelsen inom området till
småindustri i högst 7 meter i byggnadshöjd. I gällande detaljplan tillåts
inte verksamheter som kan vålla närboende olägenheter med hänsyn till
sundhet, brandsäkerhet och trevnad.
Kunskapsskolan har önskemål om att starta verksamhet för elever i årskurserna 4–9. I föreslagen detaljplan ändras ändamålet till skola, samlingslokaler, kontor och idrottsändamål. Förslaget har varit på samråd.
I samrådsskedet har hamn- och gatunämnden påtalat åtgärder på trottoar
och gata bör göras för att trygga och säkra trafik utmed gator och gcvägar i anslutning till föreslagen skolverksamhet. Trafikutredning från
10 december 2014 visar att det finns konfliktpunkter mellan olika trafikantgrupper.
Stadsbyggnadskontoret har tillsammans med samhällsutvecklings-kontoret kommit fram till att åtgärder bör genomföras enligt planbeskrivning
och säkras genom exploateringsavtal med exploatör innan planen antas.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 29 januari 2015
föreslagit att i granskningsskedet inte ha något att invända mot förslaget
till detaljplan.
Samhällsutvecklingskontoret anser att en ändring av verksamheten ger en
positivt utveckling av området och på så sätt minskar industriverksamhet
i de centrala delarna av stadsområdet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Stadsbyggnadskontoret
Samhällsutvecklingkontoret

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2011/0800

Apelvikens strand, förstudierapport och inriktningsförslag
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 godkänna upprättad förstudierapport
 lägga förstudien till grund för fortsatt projektarbete enligt alternativ
bebyggt scenario
 uppdra samhällsbyggandskontoret att leda och
genomförandet av projektet enligt förordat alternativ

samordna

 anslå 500 000 kr från kommunstyrelsens ofördelade medel för 2015
års arbete med framtagande av ny detaljplan
 beslut om investering för genomförandet av hela eller delar av
bebyggt scenario tas i enlighet med ordinarie budgetprocess.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande har den 3 augusti 2011 i delegeringsbeslut
beslutat att ge dåvarande planeringskontoret i uppdrag att initiera planändring för Apelvikens strand. Kontoret beställde planändringen av
stadsbyggnadskontoret den 4 augusti 2011.
En rekreations- och utvecklingsplan, Apelviken i mitt hjärta, arbetades
fram under 2012 i samarbete med allmänheten genom medborgardialog.
Arbetet resulterade i några strategiska förslag kring trafikstrategi och
blåstruktur med mera samt ett antal konkreta förslag på för-bättringsåtgärder.
Rekreations- och utvecklingsplanen är en målbild av vad näringslivet och
allmänheten vill med området och pekar ut inriktningen för det fortsatta
arbetet.
Förstudien som har utarbetats av konsultfirman RADAR, i nära samarbete med representanter från samhällsutvecklingskontoret, stads-byggnadskontoret samt hamn- och gatuförvaltningen har studerat två möjliga
alternativ. Ett mer omfattande alternativ, kallat bebyggt scenario och ett
mindre omfattande alternativ kallat naturanpassat scenario. Båda alternativen uppfyller kommunens målsättningar om ökad attraktivitet och
tillgänglighet men alternativet bebyggt scenario bedöms som fördelaktigare då detta skapar bättre förutsättningar för att förstärka surf- och
badprofilen med rekreation under hela året.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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I förstudierapporten finns förslag till etappindelning med olika teman
vilken dock kan komma att revideras beroende på framtida bedömningar
och förändrade förutsättningar.
Förstudien ska fungera som utgångspunkt och underlag för pågående
detaljplanarbete samt framtida förslag till investeringar i samband med
genomförandet av projektet. Godkänd förstudie innebär i sig inte något
investeringsbeslut utan kommer att användas i framtida budgetprocess
och däri hanteras på samma sätt som övriga förstudier och äskande.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 13 juni 2013 föreslagit att godkänn åtgärdsval och målbild för vidare arbete med förstudie
och planläggning och att kostnaderna för utredningar, kalkyler och
undersökningar utanför verksamheterna belastar objekt Apelvikens
strand.
Arbetsutskottet har den 25 juni 2013, § 257, beslutat att återremittera
ärendet.
Arbetsutskottet har den 17 september 2013, § 336, gett samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att upprätta en förstudie för Apelvikens utveckling.
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 11 juni 2014 föreslagit att
 godkänna upprättad förstudierapport
 lägga förstudien till grund för framtida budgetarbete enligt alternativ
bebyggt scenario
 ansvaret att leda och samordna genomförandet av projektet enligt
alternativ bebyggt scenario åligger samhällsutvecklingskontoret
 kostnader förenade med detaljplanearbetet ska belasta objekt Apelvikens Strand konto 74406
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 november 2014, § 409, och
då kommit överens om att återremittera ärendet.
Samhällsutvecklingskontoret har i nytt tjänsteutlåtande den 29 januari
2015 föreslagit att
 godkänna upprättad förstudierapport
 lägga förstudien till grund för fortsatt projektarbete enligt alternativ
bebyggt scenario
 uppdra samhällsbyggandskontoret att leda och samordna genomförandet av projektet enligt förordat alternativ
 anslå 500 000 kr från kommunstyrelsens ofördelade medel för 2015
års arbete med framtagande av ny detaljplan
 beslut om investering för genomförandet av detaljplanen tas i enlighet
med ordinarie budgetprocess.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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På sammanträdet kommer ledamöterna överens om att ändra sista attsatsen enligt följande
 beslut om investering för genomförandet av hela eller delar av
bebyggt scenario tas i enlighet med ordinarie budgetprocess.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ks

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Dnr KS 2014/0472

Inriktningsbeslut planprogram Östra Träslövsläge - Gamla
Köpstad
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 godkänna ändrad omfattning och innehåll av tidigare beställda planprogram Östra Träslövsläge/Gamla Köpstad i enlighet med förvaltningens förslag till huvudinriktningar
 uppdra samhällsutvecklingskontoret att leda och samordna framtagandet av planprogram enligt redovisad inriktning
 betona vikten av att öka exploateringsgraden på lämpliga områden
inom planprogrammet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Sedan 2007 har såväl kommunen som privata fastighetsägare i aktuellt
område önskat detaljplanera olika fastigheter vilket vittnar om de
utvecklingsmöjligheter som finns på platsen. Flera beslut att om att
påbörja arbete med planprogram för delar av Östra Träslövsläge/Gamla
Köpstad har därefter fattats i kommunstyrelsen och byggnadsnämnden.
Området omfattar cirka 175 hektar. Cirka 130 hektar är obebyggt varav
kommunen äger cirka hälften. Med planprogrammet som grund kan
området börja detaljplaneras. Ett planprogram för Östra
Träslövsläge/Gamla Köpstad ger hög planberedskap i kommunen.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 19 januari 2015
föreslagit att
 godkänna omfattning och innehåll av planprogram Östra
Träslövsläge/Gamla Köpstad i enlighet med förvaltningens förslag till
huvudinriktningar
 uppdra åt samhällsutvecklingskontoret att leda och samordna
framtagandet av planprogram enligt redovisad inriktning.
Inkomna förfrågningar avseende planbesked vittnar om exploateringsvilja inte bara hos kommunen utan också bland privata fastighetsägare i
området. 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
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Östra Träslövsläge/Gamla Köpstad behöver utvecklingsstrategier formuleras.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 februari 2015, § 36, och då
kommit överens om att återremittera ärendet i syfte att i nyckeltal belysa
olika scenarion av ökad exploatering och förtätning.
Samhällsutvecklingskontoret har i nytt tjänsteutlåtande den 5 februari
2015 föreslagit att
 godkänna ändrad omfattning och innehåll av tidigare beställda planprogram Östra Träslövsläge/Gamla Köpstad i enlighet med förvaltningens förslag till huvudinriktningar
 uppdra samhällsutvecklingskontoret att leda och samordna framtagandet av planprogram enligt redovisad inriktning.
På sammanträdet kommer ledamöterna överens om att lägga till följande
att-sats
 betona vikten av att öka exploateringsgraden på lämpliga områden
inom planprogrammet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ks

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Dnr KS 2014/0572

Renodling av fastighetsägandet inom Varbergs Kommun
samt Varbergs Stadshus AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 fastighetsägandet inom Varbergs Kommun samt bolagen inom
Varbergs Stadshus AB ska struktureras i enlighet med i ärendet liggande förslag
 samhällsutvecklingskontoret får i uppdrag att utreda och genomföra
renodlingen av fastighetsägandet utifrån i ärendet liggande förslag
 samtliga fastighetsförsäljningar mellan kommunen och dess bolag ska
beredas i enlighet med gällande reglemente.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Samhällsutvecklingskontoret och serviceförvaltningen har på uppdrag av
kommundirektören påbörjat en översyn och dialog om renodling av
fastighetsinnehavet hos primärkommunen, Varbergs Fastighets AB samt
Varbergs Bostads AB. Syftet med översynen är att identifiera fastigheter
som inte igår i huvuduppdraget och kärnverksamheten för var och en av
parterna.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 23 januari 2015
föreslagit att
 fastighetsägandet inom Varbergs kommun samt bolagen inom
Varbergs Stadshus AB ska struktureras i enlighet med i ärendet liggande förslag
 samhällsutvecklingskontoret får i uppdrag att utreda och genomföra
renodlingen av fastigheter utifrån i ärendet föreslagen uppdelning
 samtliga fastighetsförsäljningar mellan kommunen och dess bolag ska
beredas i enlighet med gällande reglemente.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 februari 2015, § 37, och då
kommit överens om att återremittera ärendet för textmässig justering av
beslutsförslag och tjänsteutlåtande.
Samhällsutvecklingskontoret har i nytt tjänsteutlåtande den 4 februari
2015 föreslagit att
 fastighetsägandet inom Varbergs Kommun samt bolagen inom
Varbergs Stadshus AB ska struktureras i enlighet med i ärendet liggande förslag
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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 samhällsutvecklingskontoret får i uppdrag att utreda och genomföra
renodlingen av fastighetsägandet utifrån i ärendet liggande förslag
 samtliga fastighetsförsäljningar mellan kommunen och dess bolag ska
beredas i enlighet med gällande reglemente.
I översynen har identifierats ett antal fastigheter som utifrån föreslagen
uppdelning och ägarstruktur bör överlåtas till annan part inom eller utanför primärkommunen eller Varbergs Stadshus AB. Överlåtelser mellan
primärkommunen och bolagen bör utföras mot marknadsvärden för att
undvika skattekonsekvenser. Samhällsutvecklingskontoret föreslår att
eventuella överlåtelser till följd av föreliggande inriktningsbeslut ska
utredas och beslutas särskilt, var och en för sig, i enlighet med gällande
reglementen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2015/0026

Förvärv av fastigheten Trönninge 7:46 och försäljning av
fastigheten Trönninge 6:4
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 avbryta anbudsförfarandet för fastigheten Trönninge 6:4
 godkänna upprättat förslag till köpekontrakt för fastigheten
Trönninge 7:46
 godkänna upprättat förslag till köpekontrakt för fastigheten
Trönninge 6:4.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun äger fastigheten Trönninge 6:4, som tidigare använts
för hemtjänstens ändamål. Byggnaden har sedan en tid tillbaka stått oanvänd och det finns inget som indikerar på att kommunen kommer behöva
den för egen verksamhet.
Samhällsutvecklingskontoret har gjort en värdering av fastigheten under
hösten 2014. Värdeutlåtandet angav ett troligt marknadsvärde om cirka
1 200 000 kronor.
Under december 2014 annonserades fastigheten ut på anbud. I försäljningen av Trönninge 6:4 har Varbergs kommun inte förbundit sig att
acceptera det högsta anbudet.
7 anbud kom in under anbudstiden. Bland anbuden återfanns ett som
skulle ge kommunen äganderätt till fastigheten Trönninge 7:46 och 900
tkr för Trönninge 6:4.
Varbergs kommun har skyldighet att lösa in del av Trönninge 7:46 på
grund av detaljplan för anläggande av cirkulation i Trönninge och en
lantmäteriförrättning gällande detta pågår. Varbergs kommun har ur
förhandlingshänseende låtit värdera fastigheten. Värdeutlåtandet anger ett
marknadsvärde om cirka 65 tkr.
Samhällsutvecklingskontoret har fört vidare förhandlingar med anbudsgivaren som begärt inlösen av hela Trönninge 7:46, med grund i att antagen detaljplan för cirkulationsplatsen i Trönninge sannolikt har påverkat
möjligheten att bebygga den. Kommunen har i dessa fall skyldighet att
tillmötesgå begäran.
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Anbudsgivaren medger en försäljning av fastigheten Trönninge 7:46, för
65 tkr, med villkor att han får förvärva fastigheten Trönninge 6:4 för
1 301 000 kronor.
Samhällsutvecklingskontoret har upprättat förslag till köpeavtal för
berörda fastigheter.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 27 januari 2015
föreslagit att
 avbryta anbudsförfarandet för fastigheten Trönninge 6:4
 godkänna upprättat förslag till köpekontrakt för fastigheten
Trönninge 7:46
 godkänna upprättat förslag till köpekontrakt för fastigheten
Trönninge 6:4.
Förhandlingarna kring inlösen av fastigheten Trönninge 7:46 har försvårat genomförandet av pågående lantmäteriförrättning och fastighetsägaren har inte fått sin fråga om byggrätt prövad, trots överklagande av
beslut i rätt ordning. Fastighetsägaren för i sin diskussion med kommunen, ett resonemang som grundar sig i att, det trots viss markförlust vid
utbyggnad av cirkulationsplats och GC-väg, finns en byggrätt på fastigheten och därmed ett normalt tomtvärde.
Genom att sälja fastigheten Trönninge 6:4 till anbudsgivaren och därigenom medges förvärva Trönninge 7:46, erhåller Varbergs kommun inte
bara en marknadsmässig köpeskilling för fastigheten Trönninge 6:4, utan
löser även frågan om inlösen av fastigheten Trönninge 7:46. Därigenom
minskar även kostnaderna för lantmäteriförrättning i inlösenärendet för
cirkulationen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2014/0321

Information om Gällarpstugan
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärende
Samhällsutvecklingskontoret informerar om Gällarpstugan och alternativ
för framtida verksamhet i stugan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks au § 53

Information från regionalt samarbete
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärende
Kommundirektören informerar om
 nationell infrastrukturplan
 innovationssystem för Hallands län
 kustvattenråd Kattegatt
 gymnasiesamverkan i Halland
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks au § 54

Information/rapport från kommundirektör och kommunstyrelsens förvaltning
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärende
Kommundirektören informerar om
 organisation för samhällsbyggnadsprocessen och stadsutvecklingsprojektet
 ändring av planprogram för Varberg Nord.
Kommunjuristen informerar om
 remiss från länsstyrelsen om dispens för strandskydd på Getterön.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks au § 55

Meddelanden
Dnr KS 2014/0621-3
Länsstyrelsens beslut den 27 januari 2015 efter tillsyn av Varbergs kommuns tillstånd till vattenbortledning från sjön Stora Neden med mera.
Dnr KS 2015/0003-14
Dag Reuterwalls skrivelse den 28 januari 2015 om försvarets Hårda
Kärna – Fredsåret Varberg.
Dnr KS 2015/003-17
Dag Reuterwalls skrivelse den 2 februari 2015 om Fredsåret: Sju frågor
och Tolv punkter för Fred och Frihet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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