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Dnr KS 2012/0126

Begäran om investeringsmedel för inventarier vid nystart av
förskolorna Åskloster och Göthrik
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
 bevilja investeringsmedel med ytterligare 475 tkr för inventarier vid
uppstart av investeringsobjekt 32320 Åskloster förskola, 3 avdelningar
för budget 2012
 bevilja investeringsmedel med ytterligare 475 tkr för inventarier vid
uppstart av investeringsobjekt 32322 Göthrik förskola, 3 avdelningar för
budget 2012.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
För de båda investeringsobjekten förskola Åskloster samt förskola Göthrik
saknas medel för inköp av inventarier i investeringsbudget 2012.
Barn- och utbildningsnämnden har den 27 februari 2012, § 9, föreslagit att
kommunfullmäktige tillskjuter medel för inköp av inventarier.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 16 mars 2012 föreslagit
att
 bevilja investeringsmedel med ytterligare 475 tkr för inventarier vid
uppstart av investeringsobjekt 32320 Åskloster förskola, 3 avdelningar
för budget 2012
 bevilja investeringsmedel med ytterligare 475 tkr för inventarier vid
uppstart av investeringsobjekt 32322 Göthrik förskola, 3 avdelningar för
budget 2012.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Ekonomikontoret
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr KS 2012/0076

Begäran om bidrag för upprustning av Aranäsgården,
Åskloster
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
 bevilja Aranäsgården 102 550 kr för upprustning av tak under förutsättning att Boverket beviljar 190 450 kr i bidrag till åtgärden
 bidraget belastar kommunstyrelsens konto för ofördelade.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Aranäsgården ansöker om bidrag hos Boverket för upprustning av tak till en
kostnad av 293 000 kr.
Vid större investeringar i form av ombyggnad, restaurering och nybyggnad
ger staten genom Boverket bidrag. Staten står för 50 % av kostnaden, kommunen för 35 % och föreningen för återstående 15 %. Föreningen bör sträva
efter att själv i möjligaste mån finansiera de 15% av kostnaderna genom
ideellt arbete och prioritering av egna befintliga medel.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänstutlåtande den 22 mars 2012 föreslagit
att
 bevilja Aranäsgården 102 550 kr för upprustning av tak under förutsättning att Boverket beviljar 190 450 kr i bidrag till åtgärden
 bidraget belastar kommunstyrelsens konto för ofördelade.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Dnr KS 2012/0137

Ansökan om investeringsbidrag för ombyggnad av Folkets
Hus i Rolfstorp
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
 bevilja Folkets Hus i Rolfstorp 917 700 kr för upprustning av byggnaden
under förutsättning att Boverket beviljar bidrag med 1 306 700 kronor
 bidraget belastar kommunstyrelsens konto för ofördelade.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Folkets Hus i Rolfstorp har lämnat ansökan till Boverket för upprustning av
byggnaden.
Vid större investeringar i form av ombyggnad, restaurering och nybyggnad
ger staten genom Boverket bidrag. Staten står för 50 % av kostnaden, kommunen för 35 % och föreningen för återstående 15 %. Föreningen bör sträva
efter att själv i möjligaste mån finansiera de 15 % av kostnaderna genom
ideellt arbete och prioritering av egna befintliga medel.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 22 mars 2012 föreslagit
att
 bevilja Folkets Hus i Rolfstorp 917 700 kr för upprustning av byggnaden
under förutsättning att Boverket beviljar bidrag med 1 306 700 kronor
 bidraget belastar kommunstyrelsens konto för ofördelade.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Folkets Hus i Rolfstorp
Ekonomikontoret
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Dnr KS 2012/0039

Remissvar, samråd avseende fördjupning av översiktsplan
för Åsa
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
 överlämna planeringskontorets yttrande daterat den 19 mars 2012 till
Kungsbacka kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun har fått på samråd förslag till fördjupning av översiktsplanen för Åsa. Synpunkter ska lämnas senast den 24 april 2012.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 19 mars 2012 förslagit
att överlämna planeringskontorets yttrande daterat den 19 mars 2012 till
Kungsbacka kommun.
Planförslagets fyra strategier är:





Ett attraktivt stråk mellan stationen, centrum och stranden
Mångfald av bostäder och företag
Åsa ska locka året runt
Från bilberoende till hållbara resor

Den nya tågstationen ska bli en del i samhället och knytas ihop med Åsa
samhälle genom ny bebyggelse. Kommunens ambition är att Åsa på 20 års
sikt ska växa med 25-30 bostäder per år och att det ska finns plats för verksamheter i centrum, vid stationen och i stråket.
För boende i nordvästra delen av Varbergs kommun kommer en station i
Åsa innebära förbättrade kollektivtrafikmöjligheter. Det är viktigt för att det
finns goda möjligheter att ta sig med både bil och buss till stationen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Kungsbacka kommun
Planeringskontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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Dnr KS 2012/0158

Remissvar, Intensifiering av arbetet med Götalandsbanan
våren 2012
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
 medfinansiera Sjuhärads kommunalförbunds insats med 58 576 kronor
 medfinansieringen förutsätter att Viskadalsbanans
Götalandsbanan framgår i informationsarbetet

koppling

till

 kostnaden belastar kommunstyrelsens konto, ofördelade medel.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Medlemskommunerna i Sjuhärads kommunalförbund föreslås att medfinansiera en riktad informationskonsultinsats avseende Götalandsbanan.
Kommunalförbundet har beslutat att anslå 100 000 kronor till insatsen.
Medfinansieringen föreslås motsvara en krona per kommuninvånare. Medlemskommunerna rekommenderas att behandla ärendet och inkomma med
svar till Sjuhärads kommunalförbund senast 30 april 2012.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtanden den 21 mars 2012 förslagit
att
 medfinansiera Sjuhärads kommunalförbunds insats med 58 576 kronor
 kostnaden belastar kommunstyrelsens konto.
Sjuhärads kommunalförbund och dess medlemskommuner har under en
längre tid arbetet med fråga om Götalandsbanan. För Varbergs kommuns
del är kopplingen till Viskadalsbanan mycket intressant och den möjlighet
Götalandsbanan ger i kapacitet, utvidgning av arbetsmarknaden och tillväxtmöjligheter.
Varbergs kommuns befolkning uppgick den 31 december 2011 till 58 576
invånare.
På sammanträdet kommer ledamöterna överens om följande att-satser:
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
 medfinansiera Sjuhärads kommunalförbunds insats med 58 576 kronor
 Viskadalsbanan koppling till Götalandsbanan framgår i informationsarbetet
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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 kostnaden belastar kommunstyrelsens konto, ofördelade medel.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Sjuhärads kommunalförbund
Planeringskontoret
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ks au § 133

Sammanträdesprotokoll
2012-04-03

8

Dnr KS 2011/0760

Utredning av friidrottshall
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 bordlägga ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 22 juni 2011, § 82, att hemställa att
kommunstyrelsen uppdrar åt planeringskontoret att utreda de två alternativ
för anläggande av friidrottshall, med syfte att komplettera kultur- och
fritidsförvaltningens behovs- och verksamhetsbeskrivning. De två aktuella
alternativen är påbyggnad av E-hallen och nybyggnation av fullskalig
idrottshall på Håstens idrottsområde.
Yttrande
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram behovsanalys gällande planerade investeringar för att tillgodose friidrottens behov i Varbergs kommun.
Planeringskontorets uppdrag bör inriktas på att utreda kostnader och bedöma de olika alternativens geografiska lämplighet. Uppdraget bör utföras i
projektgrupp med Varbergs Fastighets AB, Stadsbyggnadskontoret samt
Kultur- och fritidsförvaltningen.
Uppdraget bör även samordnas och ta hänsyn till den simhallsutredning som
pågår på kultur-och fritidsförvaltningen, för att uppnå en optimal placering
av kommunens idrottsanläggningar.
Arbetsutskottet har den 22 november 2011, § 514, beslutat återremittera
ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Bordlagd

Justerandes sign
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Dnr KS 2012/0128

Remiss, ändring av församlingsindelningen avseende Värö
och Stråvalla församlingar
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 som kommunens yttrande över föreslagna ändringar av sammanslagning
av Värö och Stråvalla församlingar översända, kommunledningskontorets skrivelse daterad 22 mars 2012.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Svenska kyrkan, Göteborgs Stift har begärt yttrande från Varbergs kommun
angående ändrad församlingsindelning inom Värö-Stråvalla kyrkliga samfällighet rörande Värö och Stråvalla församlingar. Namnförslag på den nya
församlingen är Värö-Stråvalla församling.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 22 mars 2012 föreslagit
att som kommunens yttrande över föreslagna ändringar av sammanslagning
av Värö och Stråvalla församlingar översända, kommunledningskontorets
skrivelse daterad 22 mars 2012.
Förvaltningen anser att den förändring av församlingsgränser som föreslås
inte påverkar valdistriktsindelningen eller framtagning av statistik bakåt i
tiden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Svenska kyrkan, Göteborgs stift
Planeringskontoret
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Ks au § 135

Information om upplägg i arbetet med trafikplanen
Hamn- och gatuförvaltningen informerar om pågående arbetet med Trafikplan för Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign
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Ks au § 136

Rapport från kommunberedningen
Aktuella frågor:








Hamnfrågor
Högskolefrågor
Hemsjukvård
Samarbete kring EU-frågor
Biogas
Elprisområden
Trafikförsörjningsprogrammet

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ks au § 137

Information/rapport från kommundirektören och kommunstyrelsens förvaltning
Ekonomikontoret presenterar olika modeller för resursfördelning inför
ramar 2013.
Planeringskontoret presenterar underlag för diskussion kring strategisk plan
för verksamhetsområden.
Diskussion hamnfrågor.
Kommundirektören informerar om räddningsförbund Varberg/Falkenberg
Serviceförvaltningen informerar om lokalförsörjning.

Diverse mindre frågor:
 Signalhund på offentliga platser
 Byggnad Astrid på Skäret
 Avsteg från Grafisk manual
 Lottastugan i Societetsparken
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign
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Ks au § 138

Meddelanden
Dnr KS 2012/0156-2
Varbergs Fastighets AB slutredovisning den 1 februari 2012 om Väröbacka
Idrottshall, nybyggnad.
Dnr KS 2011/0739-8
Regionstyrelsens protokollsutdrag den 22 februari 2012 om ombyggnad av
Hallands Kulturhistoriska museum.
Dnr KS 2011/0957-10
Arbetsförmedlingens information/prognos den 1 mars 2012 om mottagningsbehovet av nyanlända.
Dnr KS 2012/0036-6
Sjuhärads kommunalförbunds protokoll den 2 mars 2012.
Dnr KS 2012/0016-7
Länsstyrelsens beslut den 16 mars 2012 om utvidgning av Träslövs kyrkogård.
Dnr KS 2012/0016-8
Länsstyrelsens beslut den 16 mars 2012 om förundersökning i form av
schaktningsövervakning i samband med byte av VA-ledningar inom Raä
123:1 boplats, Klastorp 12:13 m.fl.
Dnr KS 2011/0429-3
Länsstyrelsens beslut den 19 mars 2012 om tillstånd att stänga fiskådra
m.m.
Dnr KS 2011/0836-9
Vänersborgs tingsrätts underrättelse den 20 mars 2012 om omprövning av
”Himleåns kanalbolag år 1900-1902 nedre avdelningen”.
Dnr KS 2012/0046-5
Länsstyrelsens beslut den 21 mars 2012 om tillstånd enligt lagen om
kameraövervakning; Sjukhuset i Varberg, Röntgenmottagningen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

