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Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

15 mars 2016

Datum då anslaget sätts upp

22 mars 2016

Datum då anslaget tas ned

13 april 2016

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunkansliet, Engelbrektsgatan 15

Underskrift

Sofie Werdin
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Ks au § 95

Beredning inför Stadshus AB
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Ekonomikontoret och arbetsutskottet för dialog om dagordning inför
sammanträde med Varbergs Stadshus AB den 29 mars 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2016/0070

Årsredovisning 2015 - Varbergs kommun
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. godkänna årsredovisning 2015 för Varbergs kommun
2. understryka vikten av att nämnderna enligt uppdrag från
kommunfullmäktige i separat redogörelse synliggör sitt pågående
jämställdhetsarbete och sitt arbete mot diskriminering.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Årsredovisningen beskriver Varbergs kommuns måluppfyllelse och ekonomi under verksamhetsåret 2015.
Årsredovisningen redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. Årsredovisningen består av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och en sammanställd redovisning som omfattar
även kommunal verksamhet som bedrivs genom en annan juridisk person.
Det ekonomiska resultatet för 2015 uppgår till 68 mnkr och avviker positivt
från budget med 36 mnkr. Driftsredovisningen från kommunstyrelse och
nämnder visar en positiv budgetavvikelse på 71 mnkr och anledningen är
främst att kommunen har sålt arrendetomter i Apelviken och erhållit återbetalning från AFA Försäkring. Kommunens två finansiella mål handlar om
resultatnivå och självfinansieringsgrad. Den genomsnittliga resultatnivån
för de senaste åren är 3,5 procent av skatteintäkter och generella skattebidrag och det innebär att resultatmålet är uppnått. Med en självfinansieringsgrad på 55 procent frångås däremot målet om hundraprocentig självfinansiering för andra året i rad. Anledningen är att
kommunen befinner sig i en intensiv investeringsfas. Den samlade nettoutgiften för årets investeringar uppgår till 315 mnkr.
År 2015 avslutades en treårig målperiod för kommunfullmäktiges fyra
strategiska målområden. Vid en slutavstämning av de prioriterade målen
konstateras att miljömålet är uppnått, att målen om förbättrat företagsklimat och välfärdens kärna är delvis uppfyllda, men att bostadsmålet inte
har nåtts. På miljöområdet märks en tydlig trend med ökad medvetenhet
och fler satsningar inom organisationen. Kommunens arbetstillfällen ökar,
men företagsklimatet behöver fortfarande förbättras. Bostadsbyggandet har
inte hållit önskad takt, här fortsätter ett målmedvetet arbete för att möta
det behov som anges i översiktsplanen. Inom både skola och omsorg har
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många satsningar startats med förväntan om mer långsiktiga resultat och
en god grund har lagts för fortsatt utveckling.

Beslutsunderlag
Ekonomikontorets beslutsförslag den 4 mars 2016.
Årsredovisning 2015 för Varberg kommun
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag
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Dnr KS 2016/0057

Fördelning av statsbidrag för flyktingmottagande
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. tillföra de 21,3 mnkr i extra statsbidrag till kommunens budget för generella statsbidrag samt kommunstyrelsens ofördelade medel.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
2. fördela de 21,3 mnkr i extra satsbidrag, från kommunstyrelsens ofördelade, enligt beskrivning av ärendet under förutsättning att
kommunfullmäktige beslutar enligt punkt 1.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
I december 2015 beslutade riksdagen med anledning av rådande flyktingsituation att förstärka kommunernas ekonomi med ett tillfälligt stöd på 9,8
miljarder kronor. Varbergs kommun fick på 21,3 miljoner kronor.
Stödet utbetalades 2015 men avser även att täcka kostnader som kan uppstå 2016. Under 2015 intäktsfördes inget av bidraget.
De 21,3 miljonerna förseslås i kommunens budget att tillföras de generella
statsbidragen samt kommunstyrelsens ofördelade medel.
Utifrån inkomna förslag från nämnder och förvaltningar föreslås följande
fördelning.
Kommunstyrelsen
1,4 mnkr för inkludering, kommunikation och boendeanskaffning
3,8 mnkr reserv under kommundirektör för kommande inkluderings och
utvecklingsinsatser
Överförmyndarnämnd
0,3 mnkr för handläggning av gode män
Servicenämnd
0,4 mnkr för boendeanskaffning
Kultur- och fritidsnämnd
2,9 mnkr för inkludering och integration
Socialnämnd
3,0 mnkr för inkludering och integration samt kostnadstäckning inom
integration/arbetsmarknad och försörjningsstöd
Barn- och utbildningsnämnd
9,5 mnkr för kostnadstäckning inom förskola, grundskola och
gymnasieskola.
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Beslutsunderlag
Ekonomikontorets beslutsförslag den 4 mars 2016

Övervägande
Kommunledningskontoret har gjort en samlad bedömning av inkomna underlag från förvaltningar och nämnder och fördelat bidraget enligt förslaget
ovan. Socialnämnden påpekar att det kan i senare skede uppkomma ett
underskott i deras verksamhet avseende flyktingsituationen. Denna risk är
inte hanterad i förslaget till beslut utan får hanteras inom ramen för
kommunens samlade resultat.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2016/0137

Tillfällig särskild beslutsordning med anledning
av bostadssituationen för mottagande av nyanlända
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. att utifrån idag gällande reglemente för kommunstyrelsen godkänna att
kommunstyrelsen överlåter åt sitt arbetsutskott att fatta beslut i
hyresavtalsfrågor som rör bostadssituationen för nyanlända.
2. denna beslutsordning gäller som längst till och med juni 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Samtliga Sveriges kommuner har genom särskild lagstiftning, Lag 2016:38
om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning, § 5, En
kommun är skyldig att efter anvisning ta emot en nyanländ för bosättning i
kommunen, ålagts att motta anvisade nyanlända. Fördelningstalet för
Varbergs kommun är 201 personer. För Varbergs vidkommande innebär
det att kommunen snabbt behöver arbeta fram olika boendelösningar för
såväl ensamkommande barn och ungdomar som andra ankomstboenden.
Prognosen är att kommunen kommer behöva ta emot 70-150 ensamkommande barn under 2016. De ankommande är både enskilda individer
och familjer. Med anledning av den uppkomna bostadssituationen, och allmänt mot bakgrund av den bostadsbrist som råder i Varbergs kommun
behöver ledtiderna för tecknande av hyresavtal kortas och handläggningen
påskyndas.
Med gällande regelverk i kommunstyrelsens reglemente och delegeringsförteckning krävs åtminstone en månads handläggningstid innan beslut
kan fattas, vilket enligt kommunens särskilda bostadsgruppering utgör ett
hinder för en bra hantering.
Förslaget innebär att kommunstyrelsens arbetsutskott istället kan fatta
dessa beslut, dock under en begränsad tidsperiod, fram till och med juni
2017. I dessa avtalsärenden äger detta beslut företräde framför gällande
reglemente för kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Kommunkansliets beslutsförslag den 9 mars 2016.
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Övervägande
På grund av rådande situation och behov att handlägga ärenden i snabbare
takt än vad nuvarande regelverk tillåter föreslår kommunkansliet att
fullmäktige godkänner att kommunstyrelsen överlåter sitt arbetsutskott att
fatta beslut i hyresavtalsfrågor som rör bostadssituationen för nyanlända.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2015/0649

Reviderad tidplan för remiss - Prövning av
SKB:s slutförvarsansökan enligt kärntekniklagen, Forsmark, Östhammars kommun, dnr
SSM2014/1683
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. avstå från att yttra sig i frågan om prövning av SKB:s slutförvaringsansökan enligt kärntekniklagen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Den 11:e november 2014 informerade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, om
förändringar i tidplanen för prövning av SKB:s ansökningar enligt kärntekniklagen om tillstånd för ett slutförvar respektive inkapslingsanläggning
för använt kärnbränsle (SSM2014-1683-15).
SSM har beslutat att ny sista svarsdag för remissprocessen rörande Svensk
Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökningar enligt lagen (1984:3) om
kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen) om ett slutförvarssystem för det
använda kärnbränslet är den 30 april 2016.
Det reviderade slutdatumet återspeglade antagandet att både SSM och
mark- och miljödomstolen, i den parallella prövningen av SKB:s ansökningar enligt kärntekniklagen och miljöbalken, skulle kunna kungöra
respektive ansökningarna under hösten 2015. Detta antagande har visat sig
inte stämma.
Den 17:e december 2015 meddelade Mark- och miljödomstolen vid Nacka
tingsrätt en ny tidplan för prövning av SKB:s ansökan enligt miljöbalken
Denna tidplan baseras på att domstolen nyligen beslutat att målet ska kungöras under januari 2016.
En ny version av myndighetens tidplan fram till ett eventuellt yttrande till
regeringen kommer att publiceras efter årsskiftet.

Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingskontorets tjänsteutlåtande den 24 februari 2016
Skrivelse från Strålsäkerhetsmyndigheten

Övervägande
Samhällsutvecklingskontorets bedömning är att frågan om SSM:s prövning
av SKB:s slutförvaringsansökan enligt kärntekniklagen inte berör Varbergs
kommuns intressen och kompetensområden. Av denna anledning bör
kommunen avstå från att yttra sig.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2016/0107

Remissvar - Handlingsprogram för skydd mot
olyckor i Halmstads kommun
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1. att inte ha något att invända mot Halmstads kommuns förslag på handlingsprogram för skydd mot olyckor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) ska ett nytt handlingsprogram
för förebyggande arbete mot olyckor antas varje mandatperiod. Samråd ska
ske med de myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken.
Halmstads kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor består av tre
delar: en inledande del som beskriver ramen för handlingsprogrammet, en
del om Halmstads kommuns olycksförebyggande verksamhet och en del om
Halmstads kommuns operativa räddningstjänst. Handlingsprogrammets
tredje del, som hanterar operativ räddningstjänst, behandlas i ett särskilt
ärende varför denna remitering berör del 1-2

Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingskontorets tjänsteutlåtande den 24 februari 2016
Förslag till handlingsprogram för skydd mot olyckor – Halmstads kommun

Övervägande
Samhällsutvecklingskontorets bedömning är att handlingsprogramförslaget
följer gällande lagstiftning och föreskrifter, är omsorgsfullt formulerat samt
är tydligt, pedagogiskt och överskådligt. Skäl för att invända mot det föreslagna handlingsprogrammet bedöms inte föreligga.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2016/0103

Förvärv av del av Spannarp 23:24
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1. godkänna upprättat överenskommelse om förvärv av del av Spannarp
23:24
2. köpeskillingen på 2 730 060 kronor belastar konto 31220, markförvärv.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Det aktuella området är på cirka 60 668 kvm och gränsar till kommunens
fastighet Spannarp 13:55 och Spannarp 23:17. Delar av området består av
en granplantering. Köpeskillingen är 2 730 060 kronor.
Förvärvet är av strategisk karaktär och är belägen i det område som
kommunen långsiktigt har intresse av att utveckla.

Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingskontorets tjänsteutlåtande den 18 februari 2016
Överenskommelse Spannarp 23:24

Övervägande
Samhällsutvecklingskontoret anser att förvärvet är av stor betydelse för en
god, framtida markplanering. Markområden som ligger längs E6 och dess
och dess mot är en viktig framtida utvecklingstillgång ur flera perspektiv.
Området utmed Himlemotet är högintressant då kommunen tidigare förvärvat Himle Camping och Spannarp 23:17.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2016/0081

Hyra av lokaler till boende för ensamkommande
flyktingbarn, Värö-Backa 9:20
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
1. ingå hyresavtal för fastigheten Värö-Backa 9:20, till boende för ensamkommande barn för perioden 1 juni 2016 till och med 31 maj 2021.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Under december 2015 har det anvisats 41 barn till Varberg. De siffror som
kommer från migrationsverket har hela tiden ökat kraftigt och har i princip
inneburit en dubblering mot vad som prognostiserats.
Varbergs kommun har fått ett erbjudande från Roasjö Trä AB att de kan
uppföra ett antal paviljonger som kan användas till boende för ensamkommande barn som kommunen sedan kan hyra. Paviljongerna ska placeras i Väröbacka där företaget äger mark. Boendet kommer att bestå av tre
huskroppar innehållande sovrum och gemensamhetsutrymme, hygienutrymme och kök för 14 personer samt plats för personal.

Beslutsunderlag
Kommunkansliets tjänsteutlåtande den 25 februari 2016.
Socialnämndens beslut den 8 februari 2016
Hyreskontrakt Värö-Backa 9:20

Övervägande
Hyrestiden föreslås löpa från och med den 1 juni 2016 till och med 31 maj
2021 och hyran är 225 000 kr/månad under avtalstidens fem första år, exklusive el och VA.
Hela kostnaden är återsökbar hos Migrationsverket vilket innebär att hyreskostnaden inte är en kostnad för kommunen.
Socialförvaltningen har tillsammans med serviceförvaltningens fastighetsavdelning tagit fram förslag till utformning av paviljongerna till fastighetsägaren. Förvaltningen bedömer att dessa lokaler kommer att fungera bra
som boende för ensamkommande barn. Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen hyr in fastigheten Värö-Backa 9:20.
Kommunkansliet föreslår med hänvisning till socialnämndens yttrande att
kommunstyrelsen ingår hyresavtal för fastigheten Värö-Backa 9:20, till boende för ensamkommande barn för perioden 1 juni 2016 till och med 31 maj
2021.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2016/0042

Hyresavtal för paviljonger till boende på fastigheten Värö-Backa 17:10.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsens besluta
1. teckna hyreskontrakt med Varbergs Fastighets AB gällande paviljong på
fastigheten Värö-Backa 17:10.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun äger fastigheten Värö-Backa 17:10. På fastigheten finns
en paviljong som ägs av Varbergs Fastighets AB. Med anledning av rådande
flyktingsituation och behovet av boende för ensamkommande barn har ett
förslag på hyresavtal mellan kommunen och fastighetsbolaget tagits fram
för paviljongen.
Lokalen är 220 m2 och överskommen hyra är 960 tkr per år. Hyrestiden är
från den 1 januari 2016 och tillsvidare. Uppsägningstiden är nio månader.
Socialnämnden har den 19 februari 2015, § 39, föreslagit kommunstyrelsen
att hyra in bostadspaviljonger för boende för ensamkommande barn.

Beslutsunderlag
Kommunkansliets tjänsteutlåtande den 2 mars 2016.
Hyreskontrakt Värö-Backa 17:10

Övervägande
Med anledning av behovet av boende för ensamkommande barn föreslår
kommunkansliet att kommunstyrelsen beslutar att teckna hyreskontrakt
med Varbergs Fastighets AB gällande fastigheten Värö-Backa 17:10.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2016/0093

Remissvar - förslag till strategi för svenskt
yrkesfiske: Svenskt yrkesfiske 2020 - Hållbart
fiske och nyttig mat
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. avstå från att yttra sig över förslag till strategi för svenskt yrkesfiske:
svenskt yrkesfiske 2020 – hållbart fiske och nyttig mat.
Stefan Edlund (MP) deltar inte i beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Jordbruksverket har gett kommunen möjlighet att yttra sig över framtaget
förslag på strategi för svenskt yrkesfiske 2020 – hållbart fiske och nyttig
mat.
Strategin omfattar svenskt yrkesfiske i salt, sött och bräckt vatten och
svenskfångad fisk och skaldjurs väg fram till konsument. Strategin tar sin
utgångspunkt i den gemensamma fiskeripolitiken och är vägledande för
Jordbruksverkets och Havs- och vattenmyndighetens arbete på området.
Strategin har tagits fram i bred samverkan med berörda organisationer och
myndigheter. Genom gemensamma insatser av fiskerinäringen, berörda
myndigheter och andra aktörer ska den svenska fiskresursen ge möjlighet
till sysselsättning, skapa lönsamma företag och fortsätta att bidra till den
nationella livsmedelsförsörjningen.

Beslutsunderlag
Kommunkansliets beslutsförslag den 2 mars 2016
Remiss gällande förslag till strategi för svenskt yrkesfiske: yrkesfiske 2020
– hållbart fiske och nyttig mat

Övervägande
Samhällsutvecklingskontoret har tagit del av ärendet och har inget att invända mot strategin.
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Dnr KS 2016/0017

Remissvar - Betänkande, Bättre samarbete
mellan stat och kommun vid planering och
byggande (SOU 2015:109)
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1. avstyrka förslaget på ändringar i plan- och bygglagen i enlighet med
betänkandet Bättre samarbete mellan stat och kommun vid planering
och byggande (SOU 2015:109
2. översända yttrande daterat den 4 mars 2016 till Näringsdepartementet
som svar från Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun har fått möjligheten att yttra sig över betänkandet Bättre
samarbete mellan stat och kommun vid planering och byggande (SOU
2015:109) från Näringsdepartementet.
Utredningen tillsattes av regeringen den 27 februari 2014, med tilläggsdirektiv den 4 september 2014. Den särskilde utredaren fick i uppdrag att
utreda och föreslå åtgärder som syftar till att öka den kommunala planläggningen för bostadsbyggande och utbudet av markanvisningar.
Utredaren skulle även analysera hur kommunerna kan stimuleras att planlägga för fler bostäder och öka antalet markanvisningar till dem som önskar
bygga. I tilläggsdirektivet gavs utredaren dessutom i uppdrag att utreda
frågor avseende kommunernas möjligheter att ställa detaljerade krav i en
detaljplan, möjligheten till bättre planberedskap och behovet av effektivisering i de statliga myndigheternas, i synnerhet länsstyrelsernas, medverkan i plan- och byggprocessen och tidsåtgången för denna.
Utredningen lägger i korthet två förslag:
1. Kommunerna ska inte längre i detaljplaner kunna reglera bebyggelsens
färgsättning och materialval/-verkan, ej heller tekniska egenskaper, såvida det inte behövs för att planen ska tillgodose de intressen och uppfylla de krav som anges i 11 kap. 10 § andra stycket.
2. Det införs en möjlighet för kommunerna att begära ett planeringsbesked av länsstyrelsen, vari länsstyrelsen ska avge ett bindande besked
i fråga om ett planförslag är förenligt med de intressen länsstyrelsen ska
bevaka enligt 11 kap 10 § PBL (de så kallade ingripandegrunderna).

Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingskontorets beslutsförslag den 3 mars 2016.
Byggnadsnämndens protokoll den 3 mars 2016, § 55
Remiss – bättre samarbete mellan stat och kommun vid planering och
byggande (SOU 2015:109)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Övervägande
Samhällsutvecklingskontoret instämmer med byggnadsnämndens yttrande.
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Dnr KS 2015/0480

Fastställande av kursorganisation för gymnasial
vuxenutbildning hösten 2016 och våren 2017
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. godkänna upprättat förslag till kursorganisation för andra halvåret 2016
och första halvåret 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
CLL har utarbetat förslag till kursorganisation för andra halvåret 2016 och
första halvåret 2017. Organisationen innebär en individanpassad gymnasial
vuxenutbildning som erbjuds i fyra olika studieformer: studier på dagtid,
flexibla studier, distansstudier samt lärlingsutbildning. Utbildning erbjuds
under hela kalenderåret med möjlighet att studera inom flera pedagogiska
former samt i varierande studietakt. Utifrån individens behov och önskemål
är kombinationer mellan olika pedagogiska fo1mer och studietakt möjliga.
Förslag till kursorganisation för gymnasial vuxenutbildning andra halvåret
2016 och första halvåret 2017:
• Allmänna och ekonomiska ämnen
• Naturvetenskapligt basår
• Yrkesutbildning med inriktning
 Omvårdnad
 Bygg
 Fordon
 vvs
 Industri, grundläggande svetsutbildning
 El
 Trädgård
 Övriga yrkesinriktningar utifrån individuella behov
 Lärlingsutbildning kommer att erbjudas utifrån individuella behov.
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Dnr KS 2015/0576

Information – översyn av fastighetsverksamheten i Varbergs kommun
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Samhällsutvecklingskontoret för dialog med arbetsutskottet om utredningen gällande översyn av fastighetsverksamheten i Varbergs kommun.
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Ks au § 108

Information om förslag på strategi för torgutveckling - hamn- och gatuförvaltningen
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Hamn- och gatuförvaltningen informerar om framtagen utvecklingsplan för
torget i Varbergs kommun.
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Dnr KS 2016/0033

Remiss - Delrapport från Sverigeförhandlingen:
Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3)
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
1. bordlägga ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Region Halland och de halländska kommunerna har tillsammans med
andra myndigheter, regioner och kommuner inbjudits att yttra sig över remiss på delrapport från Sverigeförhandlingen.
Ett tjänstemannaförslag har tagits fram av region Halland i samråd med
tjänstemän från kommunerna i Halland. Förslaget är att alla kommunerna
skriver under det gemensamma yttrandet tillsammans med region Halland
och att ingen skriver ett eget separat yttrande.

Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingskontorets beslutsförslag den 8 mars 2016
Gemensam skrivelse från kommunerna i Halland och regionen
Remiss – höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Övervägande
En av de viktigaste frågorna för Varberg och Varbergs omland är anslutningsmöjligheterna till både det kommande höghastighetsjärnvägsnätet
och det redan befintliga järnvägssystemet. I detta är Viskadalsbanans utveckling av mycket stor vikt för både Varbergs kommun, omkringliggande
kommuner samt region Halland och Västra Götalandsregionen.
Bedömningen är att Viskadalsbanan kommer att vara en viktig anslutande
bana, men att det inte är främst i detta remissvar som den frågan bör belysas och lyftas fram. Rekommendationen är att Varberg även fortsatt arbetar
med Viskadals frågan i de forum som är mer aktuella; Regional plan, nationell plan samt regionalt trafikförsörjningsprogram. Frågan bör även arbetas med och tydliggöras i övriga löpande kontakter med Trafikverk, regioner och kommuner.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Bordlagt ärende

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll
2016-03-15

Ks au § 110

22

Dnr KS 2016/0062

Fördjupad översiktsplan för kusten,
Falkenbergs kommun
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
1. sända yttrande daterat den 29 februari 2016 till Falkenbergs kommun
som svar från Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Falkenbergs kommun har tagit fram en samrådshandling för en ny fördjupad översiktsplan för norra och södra kusten i Falkenbergs kommun.
Huvudsyftet med den fördjupade översiktsplanen är att kunna utveckla
kusten samtidigt som dess kvaliteter bibehålls.
Den fördjupade översiktsplanen omfattar området från kommungränsen i
norr till kommungränsen i söder, havet i väster och motorvägen i öster.
Falkenbergs tätort omfattas inte av den fördjupade översiktsplanen.
Förslagets har skickats på remiss till Varbergs kommun för synpunkter.

Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingskontorets tjänsteutlåtande den 25 februari 2016
Yttrande från Varbergs kommun
Remiss – översiktsplan Falkenberg

Övervägande
Samhällsutvecklingskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att sända
yttrande daterat den 29 februari 2016 till Falkenbergs kommun som svar
från Varbergs kommun.
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Ks au § 111

Rapport från regionalt samarbete
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar om
 Samverkan med Kungsbacka och Mölndals kommun samt Falkenbergs
kommun.
 Genomfört möte med chefsgrupp Halland.
 Sjuksköterskeprogrammet i Varberg.
Stefan Edlund informerar om
 Möte med arbetsmarknadsrådet i Halland.
 Besöksnäringens turné i Sverige.
 Rådslag med Kattegatts Kustvattenråd.
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Ks au § 112

Information från kommunstyrelsens förvaltning
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. lägga informationen till handlingarna.
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Beskrivning av ärendet
Centrum för Livslång lärande, CLL, informerar om
 upphandling av vuxenutbildning.
Kommundirektören informerar om
 inplanerade informationstillfällen för stadsutvecklingsprojektet.
 rapport från genomförd genomlysning av Marknad Varbergs kommun
 pågående rekrytering
 praktikplatser i kommunen
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Ks au § 113

Meddelanden
Dnr KS 2016/0051-1
Sjuhärads protokoll den 26 februari 2016.
Dnr KS 2016/0052-1
Länsstyrelsens beslut den 29 februari 2016 med anmälan om vattenverksamhet, ansökan om dispens från strandskyddet enligt miljöbalken för
genomförande av åtgärder på Väg 821 Tuvan-Gunnarsjö.
Dnr KS 2016/0021-13
Länsstyrelsens beslut den 23 februari 2016 om anmälan enligt miljöbalken
om underhållsröjning av ledning 400kV från länsgränsen, Horred, till
Breared.
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