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Dnr KS 2011/0199

Svar på motion om småskalig elproduktion
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 bordlägga ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Freddy Jensen (v) och Stefan Edlund (MP) har i kommunfullmäktige den
15 september 2009, § 87, lämnat en motion och föreslagit att kommunledningskontoret ska få i uppdrag att i samarbete med Varberg Energi AB och
Vatten och Miljö i Väst AB, VIVAB, ta fram handlingsplaner för kommunal, småskalig elproduktion samt ta på sig en proaktiv roll vad gäller att
informera privatpersoner, företag och organisationer om de möjligheter som
finns att producera egen el, och även underlätta genomförandet för den som
vill delta i sådan produktion.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 4 januari 2012 tillstyrkt
motionen med hänvisning till det arbete som redan pågår och att småskalig
elproduktion beaktas i kommande energiplan.
Kommunledningskontoret har ett uppdrag att revidera energiplanen.
Energiplanen ger en samlad bedömning av tillförsel, distribution och
användning av energi för den geografiska kommunen. Det är lämpligt att
också småskalig elproduktion behandlas inom energiplanen. Informationsverksamhet om småskalig elproduktion bedrivs idag bland annat genom den
kommunala Energi- och klimatrådgivningen.
Under 2011/2012 har en strategi för energieffektivisering för kommunens
transporter och bostäder tagits fram. Målsättningarna följer i stort de nationella målen, vilka innebär en 20 % effektivare energianvändning till 2020. Ett
av strategins delmål är att möjligheten att nyttja solenergi ska beaktas vid
varje nybyggnation och större ombyggnation.
Servicenämnden har den 2 november 2009, § 64, beslutat att tillstyrka motionen. Serviceförvaltningens verksamheter strävar efter att utveckla sina
ansvarsområden så att övergripande miljömål uppnås.
Varberg Energi är positiva till motionens intention, men kommer inte att
satsa på mikroelproduktion av affärsmässiga och ekonomiska skäl. De
kommer att fortsätta investera i egna energieffektiva större vindkraftverk.
De installerar en solcellsanläggning på det nya värmeverket för att utvärdera
tekniken.
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Varberg Energi AB har lämnat synpunkter på motionen. Bolaget anger att
de är positiva till all förnybar elproduktion eftersom de arbetar aktivt för ett
hållbart samhälle med egen förnybar energiproduktion.
Vatten och Miljö i Väst AB, VIVAB, anger i sitt yttrande att de redan idag
driver verksamheter med småskalig elproduktion från bland annat rötgas
och vattenkraft.
Sedan 2009 finns ett statligt stöd för installation av solceller. Stödet riktas
till alla typer av aktörer, såväl företag och offentliga organisationer som
privatpersoner. Under 2012 uppgår stödet till maximalt 45 % av investeringskostnaden med ett tak på 1,5 miljoner kronor per solcellssystem.
Det finns också lösningar för småskalig vindkraft. Många väljer dock att
köpa andelar i större verk framför att ha en egen anläggning på egen mark.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Bordlagt:
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Dnr KS 2011/0875

Svar på motion om en strategi för att öka andelen sol-el i
Varberg
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att:
 bordlägga ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Karin Ekeborg (mp) har i kommunfullmäktige den 20 september 2011,
§ 129, lämnat motion och föreslagit att kommunstyrelsen ska utarbeta en
strategi vars syfte är att kraftigt öka andelen sol-el i Varberg.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 2 januari 2012 tillstyrkt
motionen genom att beakta produktion och användning av sol-el i kommande energiplan.
Solcellernas roll i den kommunala elförsörjningen bör behandlas i en
energiplan där det sker en samlad bedömning av tillförsel, distribution och
användning av energi. Enligt nuvarande energiplan ska kommunen ”Se
positivt på solenergi och underlätta en introduktion av solenergi i kommunen av såväl offentliga som privata aktörer.”
Strategin för energieffektivisering inom kommunens verksamheter liksom
principerna för hållbart byggande som är under framtagande bedöms tillsammans med en ny energiplan kunna inrymma mål och strategier för att
öka andelen sol-el i Varberg likväl som andra sätt att minska klimatpåverkan från vår energianvändning.
Motionen har remitterats till Varberg Energi AB, Varbergs Bostads AB och
Varbergs Fastighets AB. Samtliga är positiva till motionens intention, men
säger samtidigt att tekniken fortfarande är för kostsam i förhållande till
verkningsgraden. I nuläget satsas främst på försöksanläggningar för att
utvärdera tekniken, men möjligheten att införa solenergi beaktas vid ny- och
ombyggnationer.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Bordlagt:
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Dnr KS 2012/0107

Hantering av nämndernas över- och underskott
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 återremittera ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
I samband med bokslut uppvisar nämndernas driftbudget i regel en viss
budgetavvikelse. Denna budgetavvikelse, positiv eller negativ, kan i vissa
fall ackumuleras och utgöra en nämnds resultatreserv.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 5 mars 2012 föreslagit
att anta reviderade anvisningar för hantering av över- och underskott daterad
6 mars 2012.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Återremitterat:
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Dnr KS 2011/0157

Representanter Boföreningen Rullstenen
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 återremittera ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Den kooperativa hyresrättsföreningen Boföreningen Rullstenen bildades
1992. Föreningen hyr lägenheter ägda av Varbergs Bostads AB. Enligt stadgarna ska kommunen utse representant i styrelsen och revisor i föreningen.
Kommunstyrelsen har den 16 juni 1992 utsett representanter men dessa har
med ett undantag gått i pension och nya representanter och revisorssuppleant behöver därför utses.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 13 mars 2012 föreslagit
att
 till kommunens representant i styrelsen för Boföreningen Rullstenen
utse Leif Andersson, planeringskontoret, och som ersättare Magnus
Widén, ekonomikontoret
 till revisor utse Sven-Göran Dahlberg (omval), serviceförvaltningen,
med Björn Petersson, ekonomikontoret, som ersättare.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Återremitterat:
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Dnr KS 2012/0100

West Swedens framtida inriktning och organisation
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
 att anta kommunledningskontorets tjänsteutlåtande daterat 27 mars 2012
som svar på remiss om West Swedens framtida inriktning och organisation.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Från West Swedens styrelse har kommit med förslag på framtida inriktning
och organisation avseende projektverksamheten, Brysselverksamheten samt
medlemsavgift.
Projektverksamheten

Projektverksamheten är West Swedens kärnverksamhet och föreslås så förbli. Varbergs kommun har haft stor nytta av projektverksamhetens kompetens och styrelsens förslag att arbeta med att förbättra rapportering, analys
och uppföljning för att stödja, stärka och vidareutveckla projektverksamheten är positivt.
Brysselverksamheten

Styrelsen föreslår att West Swedens VD har sin huvudplacering i Sverige
och att verksamheten i Bryssel utvecklas från ett formellt representationskontor till att vara en plattform för samordning och samarbete mellan medlemmarna och med andra aktörer. Brysselkontoret ska svara för kontors- och
administrationshjälp, vägleda och ”öppna dörrar” i Bryssel, svara för
information och kunskap av olika slag.
Vi ser West Sweden som ett värdefullt samlingsnamn för medlemmarnas
gemensamma intressen.
Föreslagna förändringar av Brysselkontorets funktion och uppgifter samt
förflyttning av VD:n till Sverige bedöms mycket positivt.
Medlemsavgift

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift, 5 kr per kommuninnevånare.
Föreslagna förändringar bör kunna innebära förutsättningar för effektivisering av verksamheten som kan innebära möjlighet till sänkt medlemsavgift.

Forts.
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Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 27 mars 2012 föreslagit
att kontorets tjänsteutlåtande antas som svar på remiss om West Swedens
framtida inriktning och organisation.
Varbergs kommun har varit relativt aktiv i att använda de tjänster som West
Sweden erbjuder. Den kompetens som finns inom projektverksamheten är
mycket värdefull att ha tillgång till vilket inte minst den WEPA-process som
kommunen nyligen genomfört visade prov på. Det är därför angeläget att
förslaget innebär att projektverksamheten även fortsatt har samma omfattning. Förslagen att stärka och vidareutveckla projektverksamheten är positivt.
Förslaget till förändring av Brysselkontorets inriktning är positivt liksom att
VD flyttas från Bryssel till Göteborg.
Kommunen betalar år 2012 ca 310 000 kr i medlemsavgift. De föreslagna
förändringarna av West Swedens verksamhet bör kunna innebära möjligheter till effektivisering som kan ge utrymme för sänkta medlemsavgifter.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Dnr KS 2012/0094

Remiss, Ansökan från Fenestra Utbildning AB om godkännande som huvudman för ett fristående fritidshem, en
fristående förskoleklass och fristående grundskola i Varbergs
kommun, dnr 31-2012:711
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
 till Skolinspektionen översända barn- och utbildningsförvaltningens
yttrande som sitt eget
 göra följande tillägg till yttrandet:
Barn- och utbildningsnämnden har ett uppdrag från kommunfullmäktige
att det ska finnas många olika alternativ inom skola så att det finns en
verklig valfrihet för elever och föräldrar. Barn- och utbildningsnämnden
ser positivt på att elever och föräldrar kan välja den skola som passar
just dem.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Yrkande
Jana Nilsson (S) yrkar avslag på andra att-satsen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på Jana Nilssons
(S) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar avslå yrkandet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Fenestra Utbildning AB ansöker om att starta ett fristående fritidshem, en
fristående förskoleklass och fristående grundskola i Varbergs kommun
under namnet Fenestra. Verksamheten ska starta i augusti 2013 och av
ansökningarna framgår att verksamheten ska ha totalt 140 elever. Vid full
utbyggnad läsåret 2015/2016 planeras skolan ha 422 elever.
Skolinspektionen har gett Varbergs möjlighet att yttra sig över ansökan.
Yttrande
Barn- och utbildningsnämnden har den 26 mars 2012, § 28, beslutat föreslå
kommunstyrelsen besluta att
 till Skolinspektionen översända barn- och utbildningsförvaltningens
yttrande som sitt eget
 göra följande tillägg till protokollet:
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Barn- och utbildningsnämnden har ett uppdrag från kommunfullmäktige
att det ska finnas många olika alternativ inom skola så att det finns en
verklig valfrihet för elever och föräldrar. Barn- och utbildningsnämnden
ser positivt på att elever och föräldrar kan välja den skola som passar
just dem.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Ks
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Dnr KS 2012/0122

Remiss, ansökan från Kunskapsskolan i Sverige AB om godkännande som huvudman för fristående grundskola i
Varbergs kommun, dnr 31-2012:871
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
 till Skolinspektionen översända barn- och utbildningsförvaltningens
yttrande som sitt eget
 göra följande tillägg till yttrandet:
Barn- och utbildningsnämnden har ett uppdrag från kommunfullmäktige
att det ska finnas många olika alternativ inom skola så att det finns en
verklig valfrihet för elever och föräldrar. Barn- och utbildningsnämnden
ser positivt på att elever och föräldrar kan välja den skola som passar
just dem.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Yrkande
Jana Nilsson (S) yrkar avslag på andra att-satsen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på Jana Nilssons
(S) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar avslå yrkandet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kunskapsskolan Utbildnings AB ansöker om att starta grundskola för årskurserna 4-9 i Varbergs kommun under namnet Kunskapsskolan Varberg.
Företaget är ett aktiebolag med säte i Stockholm. Verksamheten planerar att
starta hösten 2013 och av ansökningarna framgår att verksamheten vid full
utbyggnad år 2014 planerar att ha 294 elever.
Skolinspektionen har gett Varbergs möjlighet att yttra sig över ansökan.
Yttrande
Barn- och utbildningsnämnden har den 26 mars 2012, § 29, beslutat föreslå
kommunstyrelsen besluta att
 till Skolinspektionen översända barn- och utbildningsförvaltningens
yttrande som sitt eget
 göra följande tillägg till protokollet:
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Barn- och utbildningsnämnden har ett uppdrag från kommunfullmäktige att
det ska finnas många olika alternativ inom skola så att det finns en verklig
valfrihet för elever och föräldrar. Barn- och utbildningsnämnden ser positivt på att elever och föräldrar kan välja den skola som passar just dem.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Ks
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Dnr KS 2012/0129

Överenskommelse om fastighetsreglering, Träslövs hamn 1:1
och Träslövsläge 9:7
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 godkänna upprättad överenskommelse varigenom kommunen överlåter
del av fastigheten Träslövs Hamn 1:1 i utbyte mot att kommunen
erhåller del av fastigheten Träslövsläge 9:7.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har den 14 mars 2012 lämnat förslag till överenskommelse varigenom kommunen överlåter del av fastigheten Träslövs
Hamn 1:1 i utbyte mot att kommunen tillhandahåller del av fastigheten
Träslövsläge 9:7.
Fastighetsregleringen innebär att kommunen byter mark med ägaren av
Träslövsläge 9:7, utan vederlag för någon av parterna. Kommunen får 45,5
m2 mark för gatuändamål och ger ifrån sig 22,5 m2 mark för handel- och
bostadsändamål. Fastighetsgränserna anpassas till befintliga förhållanden.
Kommunen svarar inte för fastighetsbildningskostnaderna.
Detaljplan för Glasskiosken Tre Toppar – Träslövsläge 9:7 vann laga kraft
den 18 januari 2012. Fastighetsregleringen avser att fullfölja detaljplanens
intentioner.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Fastighetsägaren
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Dnr KS 2011/0509

Kostnad för underhåll av kommunalt ägda områden, Brages
gränd
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 inte påbörja ett ärende om ändrat huvudmannaskap enligt inkommen
begäran.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Styrelsen för Brages Samfällighet har i skrivelse begärt att huvudmannaskapet för gemensamma ytor ska överföras till kommunen; Som alternativ
begär föreningen att kommunen utger bidrag för den skötsel som föreningen
utför.
Brages Samfällighetsförening bildades genom lantmäteriförrättning i samband med att stadsplanen för Håsten Väster stg 1333 m.fl. antogs och slutligen fastställdes av länsstyrelsen den 12 december 1979. Av detaljplanen
framgår att inom det s.k. storkvarteret ska uppföras 110 småhus och att den
gemensamt nyttjade marken utgörs av kvartersmark. Samfällighetsföreningen ska ansvara för gemensamma parkeringsanläggningar, gång- och
körvägar, lekplatser, kvartersgård samt anläggningar för ytterbelysning och
dylikt.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 23 februari 2012 föreslagit att inte påbörja ett ärende om ändrat huvudmannaskap enligt inkommen begäran. Ett beslut om planändring i enlighet med samfällighetsföreningens begäran måste ses som ett principiellt viktigt ställningstagande
som måste föregås av en utredning som omfattar kommunen i stort. Föreningens begäran bör således inte efterkommas. Fråga om bidrag hanteras av
hamn- och gatunämnden.
Föreningens nu framställda begäran får tolkas på sådant sätt att föreningen i
vart fall önskar att kommunen övertar huvudmannaskapet för viss del av
föreningens åligganden och att det då närmast är frågan om gång- och körvägar samt belysning som är hänförlig till dessa vägar. En sådan åtgärd står
i strid med nuvarande planbestämmelser och får på så sätt också anses stå i
motsatsförhållande till de överväganden som låg till grund för nu gällande
detaljplan. Om det skulle finnas ett kommunalt önskemål att efterkomma
föreningens begäran kan sådan åtgärd endast genomföras efter en planändring där den kvartersmark som skulle beröras omvandlas till allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap. Vilka konsekvenser en sådan
åtgärd skulle medföra för det kommunala ansvaret för liknande områden
inom kommunen har inte undersökts i hanteringen av detta ärende. Det
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torde finnas ett antal områden inom kommunen där ansvaret för gemensamma ytor inom kvartersmark, s.k. gemensamhetsanläggningar, lagts på
samfällighetsföreningar. Anledningen till dylika planbestämmelser står oftast att finna i överväganden om vem som har nytta av en viss anläggning. I
nu aktuellt fall har i planförslaget angivits att bostadsområdet är trafikseparerat och nås via två angöringsgator. Dessa angöringsgator är således en
nyttighet främst för de boende i området. En fråga om ändrat huvudmannaskap på sätt som aktualiserats genom den nu aktuella förfrågan innehåller en
mängd gränsdragningsproblem.
Att de gemensamma ytorna utgörs av kvartersmark innebär att samfällighetsföreningen har full rådighet över området och har t.ex. möjlighet att
besluta om tillgänglighet och underhållsnivå. I denna del finns ett undantag
som anger att det inom viss del av byggnadskvarteret inte får vidtas anordningar som hindrar allmän gångtrafik. Vägarna inom detaljplaneområdet är
således inte allmän platsmark och någon juridisk grund för att lämna bidrag
till skötsel av kvartersmark finns inte såsom är fallet när fråga är om väg på
allmän platsmark.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2011/0117

Översyn av kollektivtrafikens stadslinjenät
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 remittera förslag till Kollektivtrafik i Varbergs tätortsområde och
Hallandstrafikens komplement till Linjenätsutredning för Varbergs
tätort, till styrelser och nämnder samt Marknad Varberg samt att förslaget läggs ut på www.varberg.se för att skapa delaktighet till medborgarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Planeringskontoret har tillsammans med Hallandstrafiken och Nobina fått i
uppdrag att ta fram förslag på ett helt nytt linjenät för stadstrafiken.
Konsultfirman DanielsonDosk AB har på uppdrag av Hallandstrafiken och
Varbergs kommun genomfört en studie av hur linjetrafiken i Varbergs tätort
kan utvecklas. Förutsättning för arbetet har varit att trafiken ska kunna
anpassas till i första hand Öresundstrafiken både söder- och norrut.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 7 mars 2012 föreslagit
att Rapporten ”Kollektivtrafik i Varbergs tätortsområde” samt Hallandstrafikens ”Komplement till Linjenätsutredning för Varbergs tätort” remissbehandlas för att sedan gå vidare till kommunfullmäktige för beslut.
Rapporten som DanielsonDosk AB presenterat visar på en mycket hög
ambitionsnivå med i princip 15-minuters trafik under högtrafik. Detta för att
anslutningar ska kunna upprättas mellan samtliga tågavgångar med
Öresundstågtrafiken. Förslaget i rapporten visar att man ska koncentrera
trafiken till två huvudlinjer som i princip täcker in hela staden. Landsbygdslinjerna ska hjälpa till att täcka upp i de områden som kommer att sakna
tätortstrafik. Utöver detta behövs även någon s.k. pluslinje, d.v.s. en linje
med lägre turtäthet som har som uppgift att säkerställa serviceresor under
dagtid och ev. helger. Kan även utföras som Närtrafik, anropsstyrd trafik
som får beställas i förväg.
Ett komplement till rapporten har tagits fram av tjänstemän från hamn- och
gatuförvaltningen, planeringskontoret, stadsbyggnadskontoret, Hallandstrafiken samt Nobina. Hallandstrafiken har sammanställt förslaget samt tagit
fram tidplan för förändring av linjenätet i Varbergs tätort.
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Arbetsutskottet har den 13 mars 2012, § 96, beslutat att återremittera ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2012/0138

Mål och inriktningar 2013
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 redovisa ärendet till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
De politiska partierna har med utgångspunkt från Vision 2025 lämnat förslag till Mål och inriktningar 2013.
Förslag har kommit in från Alliansen, S, MP, SPI och V.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2012/0151

Uppföljning av utvecklingsavtal mellan Varbergs kommun
och Region Halland 2010-2011
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
 godkänna kultur- och fritidsförvaltningens redovisning för överlämnande till Region Halland.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun och region Halland tecknade 2009 ett avtal vars syfte var
att utveckla Varbergs fästning som arena för regional kulturverksamhet;
konst, musik, teater, dans och annan kultur. Projektet skulle även skapa
ökade arbetstillfällen för musiker, konstnärer och andra kulturutövare.
Projektägare är Varberg kommun och har genomförts i samverkan med AB
Hallands kulturhistoriska museum och Marknad Varberg.
Anslaget från region Halland har varit 500 tkr för 2010 och ytterligare
500 tkr för 2011.
Varbergs kommun som projektägare har ansvar inför Region Halland för att
avtalet följs och att förväntade resultat uppnås.
Genom projektets tillkomst har förutsättningarna till att utveckla Varbergs
fästning som ett regionalt besöksmål och arena för kulturverksamhet stärkts.
Samarbetet mellan berörda aktörerer har fungerat bra och ger möjligheter
till mer långsiktliga samarbetsprojekt över tid.
De förväntade resultat som skulle uppnås är följande:
Minst 25 procent fler besökare år 3.
Mätåret är 2012 och kan därför inte presenteras i denna rapport.
Minst 100 kulturutövare i arbete genom kulturarrangemang
Ett stort antal kulturarbetare har deltagit i de olika arrangemangen och målet
är uppfyllt.
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Minst 5 nya samarbeten med aktörer inom kulturlivet och upplevelsenäringen
Det regionala stödet har genererat många nya samarbeten med näringslivet,
med Campus Varberg och med det fria kulturlivet. Målet kan därmed sägas
vara uppfyllt.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2012/0130

Ansökan om bidrag till projektet En småbåtshamn för framtiden, Träslövsläges Båtklubb Ek. för. (Leader projekt)
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
 medfinansiera projektet En småbåtshamn för framtiden med 167 283 kr
 bidrag tas ur kommunstyrelsens konto för ofördelade utgifter.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Träslövsläges båtklubb söker stöd för uppförande av ny servicebyggnad för
besökande turister från både hav och land. Båtklubben har blivit beviljade
stöd från Leader kustbygd Halland, samt går in med egen finansiering och
eget arbete. De söker nu medfinansiering från kommunen med 167 283 kr.
Upprättande av en servicebyggnad enligt bifogad projektbeskrivning kan
vara ett led i kommunens arbete med att uppfylla miljökvalitetsnormerna för
vatten.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 21 mars 2012 föreslagit
att medfinansiera projektet En småbåtshamn för framtiden med 167 283 kr.
I åtgärdsprogrammet för Västerhavets vattendistrikt åtgärd 38 står det att
kommunerna behöver i samverkan med länsstyrelsen ta fram underlag och
genomföra åtgärder för att minska påverkan från de delar av det rörliga friluftslivet, exempelvis båtturism, som kan ha negativ inverkan på vattenmiljön. Detta projekt kan ses som en del i att uppfylla åtgärd 38. I och med
att båtklubben söker medel från annat håll får också kommunen mycket för
pengarna. Tidigare har båtklubben i Bua hamn fått medfinansiering av
kommunen för ett likanade projekt. Framöver kommer troligen även båtklubben i Galtabäck och båtklubben på Getterön att söka medfinansiering
för liknande projekt.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2012/0133

Hyresavtal för lokal, Tvååkers-Ås 2:19, Ankarskolan
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 godkänna förslag till hyresavtal mellan Varbergs kommun och Temporent.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har på begäran fått befintlig hyrpaviljong vid
Ankarskolan anpassad från förskole- till skolverksamhet genom i huvudsak
följande åtgärder:
 Ändring av planlösning (rivning av väggar m.m.)
 Ombyggnad av ventilation
 Inredning av ny entré
Kostnaden för ombyggnationen läggs på hyran under 18 månader vilken
innebär en hyresökning om 5 400 kronor/månad. Vid förlängning av hyresavtalet återgår hyresnivån till ursprunglig nivå.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 9 mars 2012 föreslagit
att godkänna förslag till hyresavtal mellan Varbergs kommun och Temporent.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19-20 mars 2012, § 107, och då
kommit överens om att återremittera ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks au § 125

Rapport/information från kommundirektören och kommunstyrelsens förvaltning
Planeringskontoret informerar om
 fritidshusutredningen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks au § 126

Meddelanden
Dnr KS 2011/0811-5
Länsstyrelsens beslut den 12 mars 2012 om tillstånd om allmän kameraövervakning, Svenska Statiol AB, Tvååker.
Dnr KS 2011/0424-9
Länsstyrelsens beslut den 8 mars 2012 om bidrag till Världsarvet Grimeton,
underhållsmålning av torn 3 och 4, Grimeton.
Dnr KS 2011/0508-3
West Swedens kallelse till årsstämma 2012.
Dnr KS 2011/0500-7
Region Hallands årsredovisning 2011 för Hjälpmedelsnämndens ansvarsområde.
Dnr KS 2012/0144-2
Miljödepartementets regeringsbeslut den 8 mars 2012 om överklagande i
fråga om naturreservatet Utteros.
Dnr KS 2012/0035-11
Länsstyrelsens beslut den 16 mars 2012 om anmälan för samråd angående
fördelning av faser i 220-400kV-ledningar från Ringhals i Varbergs och
Kungsbackas kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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