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Dnr KS 2015/0366

Arrendekontrakt för Läjets Bouleklubb
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
− godkänna upprättat arrendekontrakt varigenom Varbergs kommun
arrenderar ut del av fastigheten Tvååkers-Ås 3:11 för en period om
10 år.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Samhällsutvecklingskontoret har upprättat ett arrendekontrakt för Läjets
Bouleklubb avseende mark för boulebana. Området är beläget inom fastigheten Varberg Tvååkers-Ås 3:11.
Arrendekontraktet löper mellan 1 maj 2015 till 30 april 2025, med en förlängningstid om ett år. Uppsägningstiden är 6 månader. Avgiften är 3 367
kronor per år och löper mot index. Arrendeavgiften har beräknats efter prissättningsprincip för föreningsverksamhet.
Arrendet är av typen lägenhetsarrende.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 17 juli 2015 föreslagit att godkänna upprättat arrendekontrakt varigenom Varbergs kommun
arrenderar ut del av fastigheten Tvååkers-Ås 3:11 för en period om 10 år.
Riksidrottsförbundet kräver ett nyttjanderättsavtal som säkrar markåtkomsten under minst tio års tid för att bevilja sökande föreningar bidrag.
Det kontrakt som kommunen upprättar, med start 1 maj 2015, ger Läjets
Bouleklubb förutsättningar att erhålla bidrag från riksidrottsförbundet.
Klubben kommer söka medel för att investera i småbyggnader kopplade till
föreningen och boulebanan.
Kultur- och fritidsförvaltningen styr över kommande markanvändning och
eventuell uppsägning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign
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Dnr KS 2015/0361

Nytt arrendekontrakt för Viskadalens ridklubb
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
− godkänna upprättat arrendekontrakt varigenom Varbergs kommun
arrenderar ut del av fastigheten Veddige 33:3 för en period om 10 år
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Samhällsutvecklingskontoret har upprättat ett arrendekontrakt för Viskadalens ridklubb avseende mark för ridbanor och funktionärsbyggnader.
Området är beläget inom fastigheten Varberg Veddige 33:3.
Arrendekontraktet löper mellan 1 juni 2015 till 31 maj 2025, med en förlängningstid om fem år. Uppsägningstiden är 6 månader. Arrendeavgiften är
2 743 kronor per år och löper mot index. Avgiften har beräknats efter
prissättningsprincip för föreningsverksamhet.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 13 juli 2015 föreslagit att godkänna upprättat arrendekontrakt varigenom Varbergs kommun
arrenderar ut del av fastigheten Veddige 33:3 för en period om 10 år.
Riksidrottsförbundet kräver ett nyttjanderättsavtal som säkrar markåtkomsten under minst tio års tid för att bevilja sökande föreningar bidrag.
Det kontrakt som kommunen upprättar, med start 1 juni 2015, ger ridklubben förutsättningar att erhålla bidrag från riksidrottsförbundet.
De två nya arrendekontrakten ersätter det nu löpande, kontraktsnummer
16011, från och med 1 juni 2015.
Det finns inga indikationer för ändrad markanvändning i området och inte
heller berörs närliggande exploateringar av fortsatt ridverksamhet på platsen. Arrendestället är beläget inom det område, som i detaljplanen för ridhus
i Veddige, antagen av byggnadsnämnden den 7 oktober 2010, givits ändamålet idrott.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign
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Dnr KS 2015/0260

Svar på remiss - Delbetänkande - Koll på anläggningen (SOU
2015:42)
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
–

kommunen är positiv till initiativet men avstår i övrigt från att yttra sig
över Näringslivsdepartementets remiss av delbetänkande Koll på
anläggningen (SOU 2015:42).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunen har mottagit en remiss från Näringsdepartementet om delbetänkandet – Koll på anläggningen (SOU 2015:42).
Utredningens uppdrag är att göra en översyn av järnvägens organisation.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 12 augusti 2015
föreslagit att avstå från att yttra sig över Näringslivsdepartementets remiss
av delbetänkande – Koll på anläggningen (SOU 2015:42).
På sammanträdet kommer ledamöterna överens om att
– kommunen är positiv till initiativet men avstår i övrigt från att yttra sig
över Näringslivsdepartementets remiss av delbetänkande Koll på
anläggningen (SOU 2015:42).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Näringsdepartementet
Samhällsutvecklingskontoret
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Dnr KS 2014/0585

Information - utredning för norra stadsområdet
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
− lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Samhällsutvecklingskontoret och hamn- och gatuförvaltningen informerar
om framtagen utredning för Norra Stadsområdet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ks au § 358

Information - Underlag för en Convention Bureau i Varberg
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
− lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Marknad Varberg informerar om framtaget underlag för en Convention
Bureau i Varberg.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2015/0401

Information – kryssningsanlöp till Varbergs kommun
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
− lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Samhällsutvecklingskontoret informerar om framtaget underlag för kryssningsanlöp till Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2015/0117

Förstudie för ny bad- och simanläggning i Varberg
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
− ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att genomföra förstudie för ny
bad- och simanläggning på Håstens fritidsområde
− för genomförande av förstudien avsätta 5 mnkr som hanteras enligt gällande investeringsprocess
− en indikativ investeringsnivå uppgår till 300 mnkr.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår att
− en indikativ investeringsnivå i utredningen uppgår till 300 mnkr.
Jana Nilsson (S) föreslår att
− utredningen föreslår en anläggning som med utgångspunkt från riktlinjerna är effektiv men samtidigt helt funktionell och hållbar för framtiden för så låg kostnad som möjligt.
Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att arbetsutskottet beslutar enligt Ann-Charlotte Stenkils förslag till beslut.
Beskrivning av ärendet
Flera utredningar och bedömningar visar att kommunens badanläggningar är
omoderna och den tekniska statusen dålig. Bassängtiderna räcker dessutom
inte till. Föreningen Varberg Sim växer och vill få mer tider i anläggningarna. Dessutom ökar antalet besökare och konkurrensen om tiderna är tidvis
hård. Därutöver växer kommunen i snabb takt vilket innebär att trycket på
simhallarna blir större framöver.
En ny bad- och simanläggning blir modern och ska ha fler bassänger, bättre
logistik så alla bassänger kan användas samtidigt och ett mer varierat utbud
i form av relax, café och bastu.
Preliminär tidplan för förstudien ser ut på följande vis: framtagande av
förfrågningsunderlag, utvärdering och tilldelning sker hösten 2015, förstudien pågår januari till och med augusti 2016 samt beslut i kommunfullmäktige november 2016.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 20 augusti 2015
föreslagit att
− samhällsutvecklingskontoret får i uppdrag att genomföra förstudie för ny
bad- och simanläggning på Håstens fritidsområde
− för genomförande av förstudien avsätta 5 mnkr som hanteras enligt gällande investeringsprocess.
Samhällsutvecklingskontoret bedömer att en förstudie är en förutsättning för
att kunna möta kultur- och fritidsförvaltningens behov att få till fungerande
simanläggning. Insatsen harmoniserar med Varbergs kommuns kultur- och
fritidspolitiska strategi, där kommunens simanläggningar ska vara mötesplatser som tillgodoser kommuninvånarnas behov av simskola, fritid, rekreation och föreningsverksamhet. Det ska vara hög grad av service och tillgänglighet. Anläggningen ska upplevas vara en modern, funktionell och
attraktiv mötesplats. Fler personer kan genom det lockas till anläggningen
och dess verksamheter.
Förutom själva anläggningen så är det viktigt att belysa helheten för Håstens
idrottsområde, det vill säga hur simanläggningen kopplar till övriga anläggningar och verksamheter, samnyttjande av parkeringsområden samt tillgänglighet och trygghet i området.
Förstudien kommer att presentera de insatser som kan behövas göras för de
olika alternativ som föreslagits, och de investerings- samt driftskostnader vi
ser kopplat till detta. Förstudien kommer att bemannas genom att processledare samhällsutvecklingskontoret är beställare och upphandlar extern
projekt- och projekteringsledare som samordnar arbetet med aktuella konsulter, specialister och sakkunniga inom respektive kompetensområde och
kommunala bolag. Förstudien beräknas pågå under 2016.
Samråd har skett med kultur- och fritidsförvaltning och nämnd, serviceförvaltning, Varbergs Fastighets AB samt ekonomikontoret.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ks

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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Dnr KS 2014/0457

Svar på motion om införande av en budgetberedning där
samtliga partier ingår
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
− avslå motionen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Pierre Ringborg (MP) har i kommunfullmäktige den 16 september 2014,
§ 120, lämnat motion om införande om budgetberedning där samtliga partier
ingår. Motivet är att alla partier borde få tillgång till information och samma
insyn samt få frågor besvarade.
Budgetberedningen utgörs av de politiker som sitter i kommunstyrelsens
arbetsutskott. Efter valet 2014 är det socialdemokraterna, moderaterna,
centerpartiet och miljöpartiet som är representerade i arbetsutskottet.
I kommunfullmäktige finns även sverigedemokraterna, folkpartiet, kristdemokraterna, vänsterpartiet och SPI representerade. Dessa partier ingår
inte i budgetberedningen.
Budgeten bereds huvudsakligen i två delar. På våren bereds investeringar
och på hösten driftbudgeten.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 13 april 2015 föreslagit att
bifalla motionen samt ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram arbetsformer för en budgetberedning där samtliga partier som är representerade i
kommunfullmäktige ingår inför beslut om budget 2017.
Ekonomikontoret har i nytt tjänsteutlåtande den 29 juli 2015 föreslagit att
motionen ska avslås. Genom att utöka budgetberedningen med ytterligare
minst fyra personer finns en risk att gruppen blir så stor att möjligheterna till
frågor och diskussion begränsas. Budgetberedningen blir då bara ett rent
informationsforum och arbetet med att politiskt ta fram budgetförslaget görs
i andra mötesgrupper där det inte finns tillgång till tjänstemän för att ta fram
faktaunderlag.

Forts.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Ekonomikontoret ska inbjuda samtliga gruppledare till en information om
budgetförutsättningar i god tid innan budgetförslaget behandlas av
kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ks

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Dnr KS 2015/0269

Riktlinjer för exploateringsavtal, markanvisningsförfarande,
markansvisningsavtal och tomtförsäljningar
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
− remittera förslag på riktlinjer till berörda nämnder och bolag
− yttrandena ska vara samhällsutvecklingskontoret tillhanda senast
november 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Riksdagen har den 24 juni 2014 beslutat om ändrade regler i plan- och
bygglagen och om en ny lag om kommunala markanvisningar som har
betydelse för kommunerna när det gäller exploateringsavtal och markanvisningar. De nya reglerna innebär att kommunerna ska anta två nya
typer av riktlinjer, dels riktlinjer för markanvisningar och dels riktlinjer
för exploateringsavtal.
Riktlinjerna för markanvisningar ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för
bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning.
Riktlinjerna för exploateringsavtal ska ange grundläggande principer för
fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner
samt andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av konsekvenserna av att ingå exploateringsavtal.
Samhällsutvecklingskontorets mark- och exploateringsavdelning har fått
uppdraget att arbeta fram ett förslag till riktlinjer för Varbergs kommun, att
utreda eventuella konsekvenser och samråda dessa med berörda förvaltningar.
Det förslag till riktlinjer som arbetats fram för markanvisning befäster de
ställningstagande som kommunen tidigare gjort genom bebyggelsestrategin
och preciserar dem ytterligare för att göra dem än mer tydliga för
kommunens motpart.
Riktlinjerna för exploateringsavtal innehåller många viktiga ställningstaganden men det som har störst konsekvenser för kommunens verksamhet,
är möjligheten för exploatören att själv iordningställa allmän plats.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll
2015-09-01

14

I förslaget till riktlinjer har samhällsutvecklingskontoret även valt att infoga
riktlinjer för försäljning utav kommunala tomter i syfte att detta förfarande
ska tydliggöras.
Yttrande
Samhällutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 25 augusti 2015 föreslagit att
− godkänna förslag till riktlinjer för markanvisningsförfarande, markanvisnings- och exploateringsavtal samt försäljning av mark.
− uppdra hamn och gatunämnden att arbeta fram riktlinjer för standard på
gator samt gång och cykelvägar som byggs av exploatör i exploateringsområden med kommunalt huvudmannaskap.
Samhällsutvecklingskontoret anser att förslaget till riktlinjer väl överensstämmer med de anvisningar som SKL förordar i sin tolkning av den nya
lagstiftningen. Syftet med riktlinjer är att skapa insyn och transparens för
exploatören i samröre med kommunen, men även att skärpa ansvarstagandet
i genomförande av detaljplan.
På arbetsutskottet kommer ledamöterna överens om
− remittera förslag på riktlinjer till berörda nämnder och bolag
− yttrandena ska vara samhällsutvecklingskontoret tillhanda senast
november 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Byggnadsnämnden
Hamn- och gatunämnden
VIVAB

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2015/0352

Yttrande över samråd - Getteröns fritidshusområden
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
− i samrådsskedet lämna följande yttrande
− konsekvenserna av en ökad permanentisering belyses i planhandlingarna
− genomförandebeskrivningen korrigeras att inte innehålla angivelse
att exploateringsavtal och servitut ska upprättas
− hamn- och gatuförvaltningen preciserar utbyggnad av gång och
cykelväg avseende kostnad och tidsplan
− hamn- och gatuförvaltningen preciserar och kostnadsberäknar de
förändringar som behöver göras på vägföreningens vägnät för att
genomföra detaljplanen
− området för lokalgata i tredje vik omarbetas enligt förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Detaljplanen har initieras till följd av fritidshusutredningen som antagits av
kommunfullmäktige 17 september 2013, § 98. Fritidshusutredningen gjordes i
syfte att få en helhetsbild av byggrätterna i kommunens fritidshusområden och
ett underlag för hur och var kommunen ska arbeta för att underlätta ett ökat
åretruntboende.
Getterön var ett av de områden som valdes ut för planändring innebärande
större byggrätter. Den ökade byggrätten ges för områden och tomter som har
kapacitet och ingen ny kvartersmark eller nya tomter bildas. För planområdet föreslås byggrätt i förhållande till tomtstorlek.
Alla tomter får inte en ökad byggrätt men minskas inte heller. För planområdet föreslås byggrätt i förhållande till tomtstorlek. En tomt med storlek
upp till 1 000 m² får en byggrätt motsvarande 15 % av fastighetsytan, och en
tomt med storlek från 1 000 m² och uppåt får en byggrätt om 150 m² per
tomt. En bestämmelse om minsta tomtstorlek om 1 000 m² tillförs planbestämmelserna för att hindra att fler avstyckningar görs på Getterön.

Forts.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 22 juli 2015 föreslagit att
− konsekvenserna av en ökad permanentisering belyses i planhandlingarna
− genomförandebeskrivningen korrigeras att inte innehålla angivelse att
exploateringsavtal och servitut ska upprättas
− hamn- och gatuförvaltningen preciserar utbyggnad av gång och cykelväg avseende kostnad och tidsplan
− hamn- och gatuförvaltningen preciserar och kostnadsberäknar de förändringar som behöver göras på vägföreningens vägnät för att genomföra detaljplanen
− området för lokalgata i tredje vik omarbetas enligt förslag.
Samhällsutvecklingskontoret anser att förslaget till detaljplan väl följer vad
som förseslagits i fritidshusutredningen och att en utbyggnad av gång och
cykelväg till femte vik går i linje med kommunens ambition att skapa förutsättningar för ett hållbart resande.
Samhällsutvecklingskontoret är positiva till förslaget om delat huvudmannaskap inom planområdet men anser att konsekvenserna av det bör konkretiseras. I de fall förbättringar föreslås på vägar tillhörande vägföreningen måste
frågan om finansiering klargöras och en precisering av åtgärder tas fram.
Genomförandebeskrivningen bör omfatta att avtal ska upprättas med
Getteröns vägförening för genomförande av eventuellt föreslagna åtgärder.
Kontorets uppfattning är också att det är viktigt att precisera de kommunala
investeringar som föreslås i form av utbyggnad av gång och cykelväg, samt
åtgärder längs Getterövägen till kostnad, tid och omfattning.
Till vägföreningens ansvarsområde kommer naturmark att tillföras och
genom planläggningen också en inlösenskyldighet av detta markområde.
Det bör definieras i planhandlingarna om dessa områden berörs av det förordnande som idag finns för vissa fastigheter på Getterön. Förordnandet
innebär att huvudman för allmän plats har skyldighet att lösa in marken, om
markägaren så begär, utan ersättning. Lagen om förordnande upphörde
1 januari 2015 och det är endast fram till 2018 som ett befintligt förordnande kan användas.
Samhällsutvecklingskontoret anser att genomförandebeskrivningen i planförslaget måste korrigeras till den del som anger att exploateringsavtal ska
tecknas och servitut ska upplåtas över fastighet som givits planbestämmelse
natur. Ett exploateringsavtal kan inte tecknas när det saknas en exploatör
som bär kostnaden för genomförandet av detaljplanen.
Avseende servitutet som anges i genomförandebeskrivningen, har denna
rättighet redan befästs genom bestämmelsen tillfart.
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Samhällsutvecklingskontoret anser även att det område som givits beteckningen lokalgata på strandområdet i tredje vik bör omarbetas. Planläggning
av fastigheten Getterön 2:155 pågår parallellt med detaljplanearbetet för
Getteröns fritidshusområden och denna bestämmelse motverkar kommunens
syfte i nämnd plan. I detaljplanearbetet för Getterön 2:155 är kommunens
ambition att förbättra allmänhetens åtkomst till strandområdet och i möjligaste mån begränsa trafik inom detsamma.
Pågående planändring av fritishusområdet ger nya förutsättningar för en
ökat permanentboende på Getterön. Ett ökat permanentboende knyter till sig
ett antal frågeställningar som bör utredas och redogöras för i planhandlingarna, som exempelvis förändrade behov av skola och omsorg, kommunikation, övrig service och renhållning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Ks au § 364

Beredning inför dialogmöte med personalutskottet
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
− lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Arbetsutskottet och personalkontoret bereder frågor inför kommande dialogmöte med personalutskottet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2015/0387

Nytt kvartersnamn på Brunnsberg
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
− till nytt kvartersnamn på Brunnsberg fastställa Visiret.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Med anledning av upprättande av ny detaljplan för Brunnsberg vid
Gödestadsvägen krävs ett nytt kvartersnamn.
Hembygdsföreningen Gamla Varberg har samtyckt till namnförslaget och
har betonat vikten av att välja ett kvartersnamn som anknyter till fred och
försoning.
Detta med anledning av att Varberg 2015 är minnesår för fredskonferensen i
Rosenfredsskolan och då staden nationellt uppmärksammas genom Varberg
Calling for Peace.
Samråd har skett med hembygdsföreningen Gamla Varberg.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet och tillstyrkt namnförslaget.
Yttrande
Stadsbyggnadskontoret har i tjänsteutlåtande 17 augusti 2015 föreslagit att
till nytt kvartersnamn på Brunnsberg fastställa Visiret.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ks

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll
2015-09-01

20

Ks au § 366

Information från kommundirektören och kommunstyrelsens
förvaltning
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
− lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Samhällsutvecklingskontoret och kommunjuristen informerar om ett
pågående tillsynsärende på stadsbyggnadskontoret.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks au § 367

Meddelanden
Dnr KS 2015/0023-38
Länsstyrelsen beslutar den 10 augusti 2015 om anmälan för samråd av
anläggande av markkabel och rasering av luftledning mellan Tjärby och
Rolfstorp.
Dnr KS 2015/0029-38
Länsstyrelsen beslutar den 11 augusti 2015 om ändring av byggnadsminnet
Radiobyn i Grimeton.
Dnr KS 2015/0404-1
Länsstyrelsen beslutar den 14 augusti 2015 om anmälan om rensning av
Munkaån enligt inkommen karta, Varbergs kommun.
Dnr KS 2015/0029-43
Länsstyrelsen beslutar den 18 augusti 2015 om anmälan för beslut om arkeologisk utredning inför förläggning av VA-ledning Stämmet Etapp B,
Torpa-Kärra 15:9, Varbergs kommun.
Dnr KS 2015/0029-41
Länsstyrelsen beslutar den 18 augusti 2015 om bidrag till byte av dörr på
prästgården inom fastigheten Åsby 1:10, Derome, Varbergs kommun.
Dnr KS 2015/0029-42
Länsstyrelsen beslutar den 20 augusti 2015 om bidrag till byggnadsvård på
gården Grunnarp, Grunnarp 3:12, Varbergs kommun.
Dnr KS 2015/0023-41
Länsstyrelsen beslutar om anmälan om samråd angående kartframställning
och orienteringstävling Hallands 3-dagars i Stråvalla med omnejd i
Kungsbacka och Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

