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Dnr KS 2013/0356

Yttrande över granskning - detaljplan för
Tvååkers brandstation
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. lämna följande yttrande i granskningskedet
 projektet för brandstationen belastas med en marknadsmässig
tomtkostnad
 i övrigt inte ha något att invända mot förslaget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Detaljplanen för brandstationen i Tvååker påbörjades 2009 i samband med
en utredning kring utveckling av Tvååkers idrottsplats. Den yta som skulle
planläggas för räddningstjänstens ändamål, visade sig även vara ett möjligt
läge för idrottsföreningens konstgräsplan varför detaljplanearbetet avbröts.
Arbetsutskottet har den 13 augusti 2013 beslutat att planarbetet för
brandstation i Tvååker skulle återupptas efter att lokaliseringsfrågan utretts
klart.
Detaljplan för Tvååker 12:66, brandstation, upprättad den 5 mars 2014,
godkändes av byggnadsnämnden för samråd den 5 mars 2015.
Det ursprungliga detaljplaneförslaget har sedan samrådsskedet förändrats
genom utökning av kvartersmark, tillägg av område för undergjordiska
ledningar samt tillfartsväg till och område för dagvattendamm.
Cirkulationsplatsen som nämns i planhandlingarna omfattas inte av
detaljplanen då den ska hanteras i trafikverkets vägplan för Fastarpsvägen.

Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingskontorets beslutsförslag den 22 mars 2016.
Granskningshandling.
Förslag på reviderad yta för lokalgata.
Preliminär kalkyl.

Övervägande
Den ändrade omfattningen av kvartersmarken är positiv då det nu skapas
utrymme för annan verksamhetsetablering vilket ger viss kostnadstäckning
till föreslagna åtgärder på allmän plats.
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Samhällsutvecklingskontoret anser också att investeringsprojektet för
brandstationsplanen ska belastas med kostnaden för planlagd tomt.
För övrigt anser samhällsutvecklingskontoret att
genomförandebeskrivningen ska revideras till den del som avser
kartbilagan så den överensstämmer med plankartan och i övrigt granskas
redaktionellt.
På sammanträdet kommer ledamöterna överens om att ta bort följande
beslutsatser
1. gång och cykelvägen inom planområdet tags bort,
2. lokalgatan endast sträcker sig till planområdets gräns
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2016/0104

Remissvar - Cykelplan 2016-2020, Varbergs
kommun
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1. lämna följande yttrande över cykelplan 2016-2020
 prioritera ett antal större åtgärder istället för många små
 förtydliga vilken nämnd som ansvarar för respektive åtgärd
 för många åtgärder föreslås som kan tänkas rimligt under
tidsperioden 2016-2020
 satsa på befintliga cykelvägar istället för nya
 förtydliga hur cykelplanen konkretiserar trafikstrategin
 förtydliga kopplingen mellan cykelplanen och kommunens
utbyggnadsområden
 inkludera cykelåtgärder kopplade till nyexploatering
 ny cykelväg längs väg 805, Pilgatan-Lindhovsrondellen bör ha en
högre prioritering
 stycket samhällsutvecklingskontorets översiktliga planering saknar
innehåll
 betona vikten av att god framkomlighet och säkerhet även på
landsbygden
 det tydligt framgår i planen att genomförande sker efter ordinarie
beslutsordning i gällande investerings- och budgetprocess.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Hamn- och gatuförvaltningen fick den 17 november 2014 i uppdrag från
hamn- och gatunämnden att ta fram en cykelplan för åren 2016-2020. En
remissutgåva av cykelplanen skickades ut den 19 februari 2016 till berörda
nämnder, bolag, myndigheter och organisationer.
Syftet med cykelplanen är att ta fram en gemensam målbild för
kommunens cykelfrämjande arbete och en handlingsplan för hur målbilden
ska bli verklighet på kort- och lång sikt.

Beslutsunderlag
Remiss från hamn- och gatunämnden.

Övervägande
Förslaget på cykelplan 2016-2020 är överlag en gedigen plan som förhåller
sig väl till kommunens övergripande mål och planering. Att satsa på
arbetspendlingsstråk och säkra cykelvägar till och från skolor är ett bra sätt
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att öka cyklingen i kommunen. Den föreslagna åtgärdslistan är dock för
lång och en tydligare prioritering är önskvärd, ett fåtal större åtgärder bör
prioriteras före ett stort antal små åtgärder. I åtgärdslistan bör det också
framgå vilken nämnd som ansvarar för respektive åtgärd. Mycket fokus
läggs på att etablera nya cykelvägar, kommunstyrelsen anser att fokus även
bör ligga på att rusta upp och utveckla befintliga cykelvägar i kommunen.
Det saknas en tydlig koppling till kommunens utbyggnadsplaner och att
cykelåtgärder kopplade till nyexploatering bör tas upp i planen. En cykelväg
längs väg 805, Pilgatan-Lindhovsrondellen bör ha högre prioritering för att
kunna koppla ihop Bläshammar med Trönninge skola.
På sidan 24 finns ett eget stycke där det står samhällsutvecklingskontorets
översiktliga planering utan någon efterföljande text. Detta bör antingen
utvecklas eller tas bort.
På sammanträdet kommer ledamöterna överens om att lägga till följande i
yttrandet till hamn- och gatunämnden
 betona vikten av att god framkomlighet och säkerhet även på
landsbygden
 det tydligt framgår i planen att genomförande sker efter ordinarie
beslutsordning i gällande investerings- och budgetprocess.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2014/0612

Ansökan om regionalt bredbandsstöd,
kanalisation
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1. i enlighet med Region Hallands förslag utbetala 875 tkr till Kungsjö Nät
ekonomisk förening för kanalisation
2. kostnaden tas ur kommunstyrelsens konto för ofördelade medel och
tillförs kommunstyrelsens budget för vidare hantering av utbetalning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Region Halland har med skrivelse den 18 februari 2016 kommit in med
begäran om utbetalning av Varbergs kommuns del av kanalisationsstöd till
Kungsjö Nät ekonomiska förening.
Region Halland har i sin budget 2014 beslutat att satsa sammanlagt 5
miljoner på utbyggnaden av bredband. I samverkan med kommunerna
gjordes en genomlysning av vilka föreningar som skulle vara berättigade att
söka stödet utifrån de kriterier man hade. Behovet av stöd gjordes under
2013-2014. Inom Varbergs kommun konstaterades då att Kungsjö Nät
uppfyllde kriterierna att kunna ansöka om det regionala bredbandsstödet.
Av budgetskrivningen och anteckningar från dialog mellan Region Halland
och kommunerna framgår att man är överens om att en förutsättning för
utbetalning är att kommunen bidrar med hälften.
Varbergs Stadshus AB den 29 oktober 2013 beslutat om en höjning av
koncernbidraget till Varberg Energi AB som stöd för utbyggnad av
bredband. Finansieringen av bredbandsstödet till Kungsjö har i dialog med
Region Halland uppfattats inrymmas i detta koncernbidrag.
Det är dock vid senare granskning tydligt att något utrymme för stödet till
föreningar inte ingår i de medel som Varberg Energi AB har fått att
använda för utbyggnad. Underlaget till beslutet i Varbergs Stadshus AB
anvisar inte att medel ska ges till kanalisation som den nu aktuella begäran
handlar om.

Beslutsunderlag
Beslut från Region Halland den 4 september 2015.
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Övervägande
Kungsjö Nät ekonomiska förening och Region Halland har inte fått några
indikationer på att medlen inte var anvisade och uppfattningen har varit att
Varberg Energi AB skulle hantera bredbandsstödet. På grund av detta
missförstånd har Region Hallands tidigare skrivelse 1 juli 2015 om
finansiering inte hanterats av kommunstyrelsen i samband med budget.
Efter utredning av frågan är slutsatsen att bästa alternativet är att medlen
tas ur kommunstyrelsens konto för ofördelade medel.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2016/0163

Organisation för kommunal vuxenutbildning
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1. hemställa att barn- och utbildningsnämnden åtar sig att i egen regi,
med CLL som beställare, utföra kommunens grundläggande
vuxenutbildning, Gruv, från och med den 1 juli 2016 med en löptid av i
vart fall 12 månader.
Arbetsutskottet beslutar
2. ge kommundirektören i uppdrag att utreda de legala förutsättningarna
för förlängning av gällande avtal rörande kommunal Gymnasial
Vuxenutbildning och SFI och att uppdraget ska redovisas på
arbetsutskottets sammanträde den 3 maj 2016
3. ge kommundirektören i uppdrag att genomföra en genomlysning av
organisationen för den kommunala vuxenutbildningen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1. hemställa att barn- och utbildningsnämnden åtar sig att i egen regi,
med CLL som beställare, utföra kommunens grundläggande
vuxenutbildning, Gruv, från och med den 1 juli 2016 med en löptid av i
vart fall 12 månader.
Arbetsutskottet beslutar
1. ge kommundirektören i uppdrag att utreda de legala förutsättningarna
för förlängning av gällande avtal rörande kommunal Gymnasial
Vuxenutbildning och SFI och att uppdraget ska redovisas på
arbetsutskottets sammanträde den 3 maj 2016
2. ge kommundirektören i uppdrag att genomföra en genomlysning av
organisationen för den kommunala vuxenutbildningen.

Beslutsordning
Ordföranden ställer fråga om bifall till eller avslag på Anne-Charlotte
Stenkils förslag och konstaterar att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun har genomfört en upphandling av grundläggande och
gymnasial kommunal vuxenutbildning med mera. Förvaltningsrätten i
Göteborg beslutade den 8 mars 2016 att delar av upphandlingen ska göras
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om. De anbudsområden som omfattas av beslutet att upphandlingen ska
göras om är
1. grundläggande vuxenutbildning, fristående gymnasiala teoretiska kurser i
schemalagd lärarledd form och flexibel form. Naturvetenskapligt basår
ingår i detta. Till detta anbudsområde fogas SFI, svenska för invandrare,
eftersom SFI inte längre är en egen skolform, utan ingår som en del i den
kommunala vuxenutbildningen.
2. gymnasiala fristående kurser i distansform.
3. kurser inom Vård- och omsorgsprogrammet, flexibel studieform.
Fråga har nu uppkommit om barn- och utbildningsnämnden, bun, ska
överta ansvaret för den grundläggande vuxenutbildningen som beskrivs
under punkten 1 ovan. Sådant beslut innebär att kommunen beslutar att
denna del av vuxenutbildningen ska drivas i egen regi och inte upphandlas
enligt lagen om offentlig upphandling, LOU. Barn- och utbildningsnämnden hade innan den nu genomförda och överprövade upphandlingen
hand om delar av det som beskrivs under punkten 1 ovan.
Centrum för Livslång lärande, CLL, framför behovet av att den kommunala
vuxenutbildningen, i vilken form den än genomförs, bör vara sammanhållen och bör vara ett uppdrag för CLL. En överflyttning av verksamheten
till barn- och utbildningsnämnden för med sig en rad överväganden och
frågeställningar som kan skada verksamheten, i vart fall i ett övergångsskede.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i yttrande uppgivit att förvaltningen
kan anordna den utbildning som beskrivs under punkten 1.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets beslutsförslag den 19 april 2016.
Utredning från CLL.
Utredning från barn- och utbildningsförvaltningen.

Övervägande
Kommunstyrelsens förvaltning ser tre alternativ i den uppkomna frågan.
Alternativen är
1. Verksamheten kvarblir hos CLL och ingår i den kommande upphandlingen. Barn- och utbildningsnämnden kan då inte lämna anbud.
2. Verksamheten överförs till barn- och utbildningsförvaltningen genom att
kommunen beslutar att verksamheten skall bedrivas i egen regi.
3. SFI och gymnasial utbildning förlängs inom rådande avtal 1 år och den
grundläggande vuxenutbildningen förs över till bun under detta år. Under
året görs en djupare analys av konsekvenserna av beslut enligt punkterna 1
eller 2.
Justerandes signatur
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Det är förvaltningens uppfattning att en överföring av den grundläggande
vuxenutbildningen till barn- och utbildningsnämnden under ett år för att
göra en djupare analys innebär en återgång till den situation som var innan
den senast genomförda upphandlingen. En sådan hantering medför extra
kostnader och arbete och är ett alternativ som tas fram under stor tidspress.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i sitt yttrande förklarat att de helst
ser att huvudmannaskapet för de områden som eventuellt ska anordnas
övergår till barn- och utbildningsnämnden, vilket i så fall skulle kunna bli
aktuellt efter en djupare analys och inte under utredningsåret. En åtgärd att
överföra verksamheten till barn- och utbildningsnämnden, både temporärt
och bestående innehåller kostnadsökningar och medför osäkerhet för de
som påverkas.
Det rimliga vägvalet torde vara att CLL erhåller mandat att genomföra den
påbörjade upphandlingen och att den kommunala vuxenutbildningen och
SFI hanteras i en väl fungerande organisation. Ett återuppväckande av den
organisation som tidigare fanns inom bun medför konsekvenser som inte
bör hastas fram. En eventuell förändring av organisation och uppdrag bör
föregås av en utredning, vilket i sin tur kräver särskilt beslut därom.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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