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Dnr KS 2011/0049

Svar på motion om ta fram en plan för konstnärlig utsmyckning
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 bordlägga ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Linda Berggren (s) har i kommunfullmäktige den 23 november 2010, § 123,
lämnat motion om att ta fram ett förslag till plan för konstnärlig utsmyckning i Varbergs kommun.
Motionären anser att Varbergs kommun har en förhållandevis liten del
offentlig konst och ser gärna att även Varbergs kommun startar upp ett
medvetet och målinriktat arbete för att skapa mer konst i offentliga miljöer.
Ett första steg är att ta fram en handlingsplan och avsätta årliga medel till
offentlig utsmyckning.
Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 20 april 2011, § 57,
beslutat att tillstyrka motionens att-sats samt att föreslå kommunfullmäktige
att i samband med eventuellt bifall till motionen även besluta om att utreda
hur innehållet i planen ska finansieras.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 31 maj 2012 föreslagit
att
 avslå motionen
 ge i uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att initiera en dialog med
berörda övriga nämnder för hur den konstnärliga utsmyckningen bättre
beaktas i utvecklingen av det offentliga rummet.
Estetiskt tilltalande miljöer är viktiga för såväl kommuninvånarnas som för
besökarnas trivsel och välbefinnande. Nämnden ansvarar enligt reglementet
för den konstnärliga miljögestaltningen av offentliga platser och miljöer.
Ofta sker samarbete med hamn- och gatuförvaltningen och stadsbyggnadskontoret. Arbetet med gestaltning utomhus sker idag inte kontinuerligt
enligt kultur- och fritidsnämnden och det finns ingen handlingsplan eller
avsatta medel i budget för detta.
Eftersom kultur- och fritidsnämnden har ansvar för frågan ligger det redan i
nämndens ordinarie uppdrag att hitta former för hur konstnärlig utsmyckning i offentlig miljö ska utvecklas. Kultur- och fritidsnämnden föreslås få i
uppdrag att initiera en dialog med övriga berörda nämnder för hur den
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konstnärlig utsmyckning bättre beaktas i utvecklingen av det offentliga
rummet.
Frågan om former av finansiering av utsmyckning föreslås behandlas inom
den ordinarie planerings- och budgetprocessen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Bordlagt:
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Dnr KS 2011/0128

Svar på motion om att ta fram en plan för att skapa bättre
konstnärlig utsmyckning i hela kommunen
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 bordlägga ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kjell Jäverbo (s) har i kommunfullmäktige den 24 april 2010, § 47, lämnat
motion om att ta fram en plan för att skapa bättre konstnärlig utsmyckning i
hela kommunen och föreslagit att

 kommunen startar upp ett arbete för att få fram en plan för att skapa en
bättre konstnärlig utsmyckning i hela kommunen
 att en summa årligen avsätts för detta ändamål
 att denna summa införlivas med den budget kultur- och fritidsnämnden
har för konstinköp.
Hamn- och gatunämnden har vid sammanträde den 16 maj 2011, § 43,
beslutat att tillstyrka motionen. I yttrandet som inkom den 2 maj 2012 framgår att det kan vara bra att det finns en plan för hur utsmyckningen på allmän plats kan utvecklas. Hamn- och gatuförvaltningen är beredd att samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen i denna fråga.
Kultur- och fritidsnämnden har den 20 april 2011, § 56, beslutat att

- tillstyrka motionens första att-sats
- avstyrka motionens andra och tredje-att sats samt
- att föreslå kommunfullmäktige att i samband med eventuellt bifall
till motionen även besluta om att utreda hur innehållet i planen ska
finansieras.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 31 maj föreslagit att
 avslå motionen
 ge i uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att initiera en dialog med
övriga berörda nämnder för hur den konstnärliga utsmyckningen bättre
beaktas i utvecklingen av det offentliga rummet
 kostnader för kommunal konstnärlig utsmyckning i det offentliga rummet hänvisas till ordinarie planerings- och budgetprocess.
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Kultur- och fritidsnämnden ansvarar enligt reglementet för den konstnärliga
miljögestaltningen av offentliga platser och byggnader. Som framgår av
kultur- och fritidsnämndens yttrande så kräver utformning av offentliga
miljöer ett helhetsperspektiv där konsten ingår som en del i en helhet redan i
planeringsstadiet. Nämnden äger inte ensam ansvaret för planering av det
offentliga rummet. Ofta sker samarbete med hamn- och gatuförvaltningen
och stadsbyggnadskontoret.
Estetiskt tilltalande miljöer är viktiga för såväl kommuninvånarnas som
besökarnas trivsel och välbefinnande. Arbetet med offentlig gestaltning
utomhus och vid nybyggnation sker idag inte kontinuerligt enligt kultur- och
fritidsnämnden. Det finns ingen handlingsplan inom kommunen eller särskilt avsatta medel i budget för detta.
Frågan om former av internt och extern finansiering av utsmyckningen, och
eventuell 1%-regel, föreslås behandlas inom den ordinarie planerings- och
budgetprocessen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Bordlagd:
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Dnr KS 2011/1036

Miljöredovisning år 2011
Planeringskontoret redovisar ärendet på sammanträdet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har sammanställt en Miljöredovisning för 2011.
Redovisningen innehåller en uppföljning av de lokala miljömålen och energieffektiviseringsmålen för kommunkoncernens byggnader och transporter.
Nämnder och bolag har rapporterat in åtgärder som vidtagits under året i
syfte att uppnå målen.
Kontoret ser en positiv utveckling inom många områden. Det pågår ett
intensivt arbete på förvaltningar och bolag som går i linje med målens
inriktning. Energieffektiviseringsarbetet visar på väldigt bra resultat. Målen
som bedöms vara svårast att nå återfinns inom områdena Vatten samt Natur
och biologisk mångfald. Inom dessa områden är bedömningen att klimatförändringarna på sikt också kommer att medföra en försämring jämfört med
de resultat som vi kan visa på i dagsläget.
De flesta målen har bedömts som delvis uppfyllda. Detta innebär att arbete
pågår men att kommunen ännu inte har nått riktigt ända fram. Även inom
dessa mål finns en stor förbättringspotential att jobba mer aktivt och effektivt med åtgärdsarbete för att nå målen inom utsatt tid.
Ärendet kommer upp för beslut senare under året.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Dnr KS 2012/0274

Strategiskt markförvärv, Rolfstorp 3:13, 4:4 samt 6:12
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att
 godkänna upprättat köpekontrakt varigenom Varbergs kommun förvärvar fastigheterna Varberg Rolfstorp 3:13, 4:4 samt 6:12 för en köpeskilling om 2 600 000 kronor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har med tjänsteutlåtande den 21 maj 2012 lämnat
förslag till köpekontrakt varigenom Varbergs kommun förvärvarar fastigheterna Varberg Rolfstorp 3:13, 4:4 samt 6:12 för en köpeskilling om
2 600 000 kronor.
Varbergs kommun arbetar för att långsiktligt utöka sin markreserv. Planeringskontoret söker markområden, möjliga att förvärva, i alla delar av
kommunen.
Fastigheterna bjöds ut via mäklare för ett utgångspris om 2 500 000 kronor,
varefter budgivning följde. Varbergs kommun har slutligen erbjudits förvärva fastigheterna för 2 600 000 kronor.
Fastigheterna utgörs av jordbruksmark fördelat på två skiften samt två
mindre skiften skog. Till fastigheterna hör ett bostadshus i två plan med
källare samt två äldre ekonomibyggnader i brukbart skick.
Att förvärva objektet Rolfstorp 3:13 m.fl. är strategiskt riktigt med utgångspunkt i den fördjupade översiktsplan som tagits fram för samhället. Förvärvet möjliggör kommunal exploatering för bostadsändamål på två skilda
områden i Rolfstorp.
Objektet är av strategiskt värde. Den odlingsbara marken är utarrenderad
och arrendatorn är intresserad av vidare arrende. Boningshuset är avstyckningsbart och kan med fördel försäljas, intressent finns. Ekonomibyggnaderna kan arrenderas ut till djurhållning/förvaring i avvaktan på exploatering. Skogsskiftet bör avyttras.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Dnr KS 2011/0117

Översyn av kollektivtrafikens stadslinjenät
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 återremittera ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
För att öka andelen resor med kollektivtrafiken har planeringskontoret tillsammans med Hallandstrafiken och Nobina tagit fram förslag till helt nytt
linjenät i stadstrafiken. Konsultfirman DanielsonDosk AB har på uppdrag
av Hallandstrafiken och Varbergs kommun genomfört en studie av hur
linjetrafiken i Varbergs tätort kan utvecklas.
Ett komplement till rapporten har tagits fram av tjänstemän från hamn- och
gatuförvaltningen, planeringskontoret, stadsbyggnadskontoret, Hallandstrafiken samt Nobina. Synpunkterna har sammanställts i dokumentet Komplement till Linjenätsutredning för Varbergs tätort.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 31 maj 2012 föreslagit
att
 ställa sig positiv till Hallandstrafikens förslag till Linjenätsutredning för
Varbergs kommun samt komplement till Linjenätsutredning för
Varbergs kommun
 förutsättningen för att genomföra förslaget är att Region Halland skjuter
till de medel som krävs samt att kommunen genomför nödvändiga infrastrukturåtgärder.
Planeringskontoret har tillsammans med Hallandstrafiken, Nobina och
hamn- och gatuförvaltningen haft ett informationsmöte, 7 maj 2012, där
förslaget presenterades för politiker och berörda tjänstemän vid remissinstanserna.
Samtliga remissinstanser, barn- och utbildningsförvaltningen, hamn- och
gatuförvaltningen, byggnadsnämnden, socialförvaltningen, kultur och fritidsförvaltningen, miljö- och räddningsnämnden samt Marknad Varberg, har
lämnat svar på remissen.
Samtliga remissvar är positiva till förslaget som presenteras i konsultrapporten Kollektivtrafik i Varbergs tätort och Komplement till Linjenätsutredning för Varbergs tätort. Två nämnder anser att buller- och miljöfrågor
behöver utredas, någon har synpunkter på val av gator som ska trafikeras.
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Alla inkomna synpunkter redovisas i sammanställning av remissvar, där
även kommentarer finns.
Förutsättningen att genomföra förslaget till ökad turtäthet i Varbergs tätort
är att Region Halland skjuter till de medel som krävs samt att kommunen
genomför nödvändiga infrastrukturåtgärder. I Kollektivtrafikplan 2013 står
att ”Målet är att stadstrafiken ska läggas om i samband med tidtabellsskiftet
december 2013”.
Planeringskontoret anser att Hallandstrafiken AB tillsammans med Nobina
och kommunen i god tid bör informera och kommunicera med allmänheten
om ändrad linjesträckning i Varberg tätort.
Samtliga inkomna yttranden, samt andra synpunkter, redovisas i remissammanställningen tillsammans med kommenterar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Återremitterat:
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Dnr KS 2011/0363

Antagande, detaljplan för bostäder vid Träslövsvägen,
Mandarinen 1 och 2 m.fl.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 återremittera ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Arbetsutskottet har den 20 december 2005 § 528, beslutat att tillstyrka ändring av detaljplanen för fastigheten Mandarinen 1 för att möjliggöra bostäder samt ändra detaljplanen för Mandarinen 2 till bostäder, hantverk eller
inte störande verksamhet.
Arbetsutskottet har den 3 april 2007, § 142, beslutat att avslå planläggning
för radhus inom fastigheten Mandarinen 1 samt att ta fram detaljplaneprogram för flerbostadshus i fyra till sex våningar.
Arbetsutskottet har den 12 augusti 2008, § 315, beslutat att
 godkänna förslag till detaljplaneprogram
 uppdra åt planeringskontoret att låta upprätta detaljplan för
Mandarinen 2
 det åligger ägaren till Mandarinen 1 att i samråd med stadsbyggnadskontoret anlita sakkunnig konsult för upprättande av detaljplan för
Mandarinen 1.
Förslaget till detaljplan syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse i kvarteret Mandarinen som idag är planlagt för småindustri. Detaljplanen möjliggör
flerbostadshus i 3-4 våningar med totalt 70-80 lägenheter. Detaljplanen
syftar även till att inom tidigare skyddszoner för industrin ge byggrätt för
befintligt bostadshus och föreningslokal.
Industriverksamheten på Mandarinen 1 (f.d. Stures bröd) är avslutad och på
Mandarinen 2 bedriver socialförvaltningen Varbergs kommun dagverksamhet för personer med funktionshinder. Planområdet kan byggas ut etappvis.
Förslag till detaljplan har varit på samråd den 11 april 2011 till den 30 maj
2011 samt utställd den 12 oktober 2011 till den 18 november 2011.
Byggnadsnämnden har den 2 februari 2012 godkänt och överlämnat detaljplan för Bostäder vid Träslövsvägen, Mandarinen 1 och 2 m.fl., upprättad
den 10 mars 2011 samt reviderad den 6 oktober 2011, till kommunstyrelsen
för antagande.
Justerandes sign
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Efter utställningen har planbeskrivning och plankarta reviderats i enlighet
med utställningsutlåtande daterat den 2 februari 2012. I utställningsutlåtandet framgår vidare att de kvarstår intressenter som inte fått sina synpunkter
helt tillgodosedda.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 1 juni 2012 föreslagit
att
 anta detaljplan för bostäder vid Träslövsvägen, Mandarinen 1 och 2
m.fl., upprättad den 10 mars 2011 samt reviderad den 6 oktober 2011.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Återremitterat:
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Dnr KS 2011/0843

Byggnation av gruppbostad enligt LSS på Gasellen 3
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
 ge Varbergs Fastighets AB i uppdrag att projektera, upphandla och
bygga gruppbostad enligt LSS på Gasellen 3, budgeterad till 15,2 mnkr
 föreslå hamn- och gatuförvaltningen att se över behovet av hastighetsdämpande åtgärder inom området för byggnationen
 kostnaderna för projektet ska belasta konto 32468, Gruppboende LSS.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har den 31 augusti 2012, § 201, beslutat att hemställa hos
kommunstyrelsen att Varbergs Fastighets AB får i uppdrag att uppföra en
gruppbostad om sex lägenheter på fastigheten Gasellen 3. I kommunens
investeringsbudget 2012 finns 9 mnkr avsatt för gruppbostad LSS. Från
projekt gruppboende autister (Vipvägen Veddige) har överförts ytterligare
6,2 mnkr till gruppbostad LSS.
Ett antal boende i området, i huvudsak Gasellgatan och Buffelgatan, har
skriftligt kommit in med synpunkter på att trafiken till befintligt gruppboende på Buffelgatan inte håller hastighetsgränsen 30 km/h samt att parkering utanför desamma skapar störningar.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänstelåtande den 14 maj 2012 föreslagit att
 Varbergs Fastighets AB får i uppdrag att projektera, upphandla och
bygga gruppbostad enligt LSS på Gasellen 3
 föreslå hamn- och gatuförvaltningen att se över behovet av
hastighetsdämpande åtgärder inom området för byggnationen
 kostnaderna för projektet ska belasta konto 32468 Gruppboende LSS.
Kommunledningskontoret har låtit upprätta programskisser för en byggnad
om 598 m2 BTA i passivhusteknik, innehållandes 6 lägenheter samt personal- och gemensamhetsutrymmen.
Kommunledningskontoret föreslår att socialförvaltningen och serviceförvaltningen i samband med en byggnation på Gasellen 3 ser över parkering och angöring på befintlig fastighet på Buffelgatan som nyttjas av socialförvaltningen.
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Fastigheten Gasellen 3 ägs av kommunen, gällande detaljplan vann laga
kraft den 7 november 1991 och innehåller en byggrätt om 600 m2 för bostäder och infart ska ske från Gasellgatan. I planhandlingarna framgår att det är
gruppbostad som är syftet med detaljplanen. Detaljplanen överklagades till
regeringen, som avslog överklagandet. Kommunledningskontoret bedömer
platsen lämplig för byggnation av gruppbostad.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Dnr KS 2011/0760

Utredning av friidrottshall
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 ge kommunledningskontoret i uppdrag att utreda möjligheterna för
byggnation av friidrottshall på Håsten eller påbyggnad av E-hallen, med
koppling till placering av en framtida simhall och kommande simhallsutredning
 ge kommunledningskontoret i uppdrag att se över den långsiktiga planeringen av Håstens idrottsområde.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har den 22 juni 2011, § 82, beslutat 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
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 4 november 2011 föreslagit att kontoret får i uppdrag att utreda möjligheterna för byggnation av
friidrottshall på Håsten samt påbyggnad av E-hallen.
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram behovsanalys gällande planerade investeringar för att tillgodose friidrottens behov i Varbergs kommun.
Kommunledningskontorets 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.
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Dnr KS 2011/1025

Förslag till tillämpningsanvisningar avseende färdtjänst
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
 anta upprättat förslag till tillämpningsanvisningar som grundar sig på det
av Region Halland antagna regelverk för färdtjänst och riksfärdtjänst,
och med de speciella krav som avser Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Region Halland har tagit fram ett förslag till praktiska tillämpningsanvisningar för färdtjänst som kommunen föreslås anta.
Kommunfullmäktige har den 14 februari 2012, § 25, beslutat att överlämna
uppgifter för färdtjänst och riksfärdtjänst till Region Halland som från den
1 januari 2012 är regional kollektivtrafikmyndighet. Kommunfullmäktige
godkände även upprättat förslag till avtal om överlåtelse av uppgifter för
färdtjänst och riksfärdtjänst mellan Region Halland och Varbergs kommun.
I avtalet framgår att det ska finnas tillämpningsanvisningar (riktlinjer för
särskild kollektivtrafik) till regelverket och att dessa kan utformas efter
respektive kommuns särskilda behov. Region Halland har tagit fram ett förslag till praktiska tillämpningsanvisningar för färdtjänst som kommunen
föreslås anta. Förslaget grundar sig på det av Region Halland antagna regelverket för färdtjänst och riksfärdtjänst, och för de speciella krav som avser
kommunerna Falkenberg, Laholm, Hylte och Varberg. Anvisningarna utgår
från nu gällande riktlinjer.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 31 maj 2012 föreslagit
att anta upprättat förslag till tillämpningsanvisningar som grundar sig på det
av Region Halland antagna regelverk för färdtjänst och riksfärdtjänst, och
med de speciella krav som avser Varbergs kommun.
Förslaget har samråtts med förvaltningsjuristen på socialförvaltningen som
inte har haft några synpunkter som påverkar innehållet.
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Dnr KS 2011/0609

Undertecknande av handlingar avseende Bank- och Plusgiro
m.m.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
 bemyndiga Magnus Widén, 650513-5159, Ann-Louice Östlund,
590628-4624, Björn Petersson, 830424-3994, Marianne Klang, 5703045681, Marita Söhrström, 470914-4622, Jan Svensson, 500314-4630,
Jens Otterdahl Holm, 810108-4716 och Kerstin Norman, 530113-4606
att två i förening på kommunens vägnar underteckna anvisningar av
kommunens Bank- och Plusgiroräkningar, kvitteringar eller överlåtelser
av till kommunen eller någon av dess nämnder eller styrelser ställda
checkar, postremissväxlar, Plusgiro och postanvisningar samt andra värdeförsändelser
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Med anledning av redovisningskamrer Lars Lindahls pensionsavgång föreslås att hans ersättare Jens Otterdahl Holm bemyndigas underteckna handlingar avseende Bank- och Plusgiro m.m.
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Dnr KS 2012/0296

Uppföljning synpunkter 2012, Tyck Om Varberg
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
 lägga redovisningen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har sammanställt synpunkter som kommit in till
kommunstyrelsen genom Tyck Om Varberg. Sammanställningen omfattar
perioden från starten den 10 april 2012 till och med den 31 maj 2012.
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Dnr KS 2012/0257

Ansökan från Länsmuseet Varberg om bidrag till dokumentationsprojekt om Ringhals
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
 avslå ansökan om projektbidrag
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Ledningen för Länsmuseet i Varberg har för avsikt att starta ett dokumentationsprojekt avseende betydelsen av kärnkraftverkets Ringhals etablering i Varberg kommun. Dokumentationen ska i första hand beskriva
Ringhals stora betydelse för kommunens tillväxt och frågeställningar i samband med Ringhals etablering under perioden 1970 – 2000. Projektfinansieringen planeras bestå av ett bidrag om 125 000 kronor från Ringhals samt
lika mycket från Varbergs kommun, sammanlagt 250 000 kronor. Ringhals
ledning är villig att medverka till finansieringen trots begränsat intresse för
projektet. Länsmuseet vill dock inte att Ringhals finansieringsandel blir
dominerande eftersom en sådan lösning kan påverka trovärdigheten. Mot
denna bakgrund anser Länsmuseet att Varbergs kommun, som ”oberoende
finansiär”, bör stå för 50% av projektkostnaderna.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 29 maj 2012 föreslagit
att avslå ansökan om projektbidrag.
Länsmuseets kommunala anslag, som för närvarande uppgår till 4 mnkr/år
och som kommer att uppjusteras betydligt framöver, får användas utan
begränsningar eller verksamhetskrav från kommunens sida. Denna form av
verksamhetsanslag ger Länsmuseet möjlighet att självständigt utforma sin
verksamhet genom b.la. besluta om prioriteringar. Det sagda innebär dock
inte att kommunen kan vara förhindrad att utge extra anslag till specifika
projekt. Emellertid konstateras att den aktuella projektidén grundas på just
Varbergs kommuns historiska band till Ringhals, en omständighet som i sig
utgör en konkret risk för att ett eventuellt kommunalt deltagande skulle
kunna påverka det presenterade materialets trovärdighet.
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Dnr KS 2012/0300

Förvärv av del av Varberg Folkared 12:1
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 godkänna upprättat förslag till köpeavtal varigenom kommunen förvärvar del av fastigheten Varberg Folkared 12:1 för en summa om 150 000
kronor
 kostnaden för förvärvet ska belasta konto 31 220, markförvärv.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har med tjänsteutlåtande den 30 maj 2012 upprättat förslag på köpeavtal avseende en del av fastigheten Folkared 12:1
efter önskemål från Varberg Vatten AB.
Varberg Vatten AB ämnar uppföra ett nytt vattenverk för att råda bot på
bristande vattenkvalitet i Sibbarp. Sibbarps samhälle försörjs för närvarande
med dricksvatten från en lokal grundvattentäkt, anlagd 1977. I denna täkt
råder det brist på råvatten och det vatten som kan tas ut innehåller höga
halter av järn vilket medför ett stort underhållsbehov av nuvarande anläggning.
Varberg Vatten AB har den 11 januari, från mark- och miljödomstolen,
erhållit tillstånd till ansökan om lagligförklaring av grundvattentäkt på fastigheten Folkared 12:1 i ett område där grundvattenförhållandena är mycket
goda. Vattendomen vann laga kraft den 6 februari 2012.
Då Varberg Vatten AB inte har något fastighetsbestånd idag önskar de att
kommunen köper in del av fastigheten Folkared 12:1 och sedan upprättar ett
avtal varigenom Varberg Vatten AB arrenderar blivande fastighet.
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Ks au § 257

Information/rapport från kommundirektören och kommunstyrelsens förvaltning
Planeringskontoret informerar om:
 Avstämning, Exploateringsavtal Trönningenäs 5:29.
 Diskussion om möjligheten att tillåta att lägenheter byggs på
småhustomter i Skällinge och Sibbarp.
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Ks au § 258

Information - lägesrapport, Regionalfondansökan till Regionstyrelsen
Centrum för Livslångt Lärande, (CLL, Campus) informerar om Regionalfondansökan till Regionstyrelsen.
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Ks au § 259

Meddelanden
Dnr KS 2011/0857-6
Länsstyrelsens beslut den 29 maj 2012 om ändring av villkor – Auktorisation av bilskrotare.
Dnr KS 2012/0303-1
Hallandstrafikens årsredovisning 2011.
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