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BEVIS/ANSLAG
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Dnr KS 2012/0138

Budget 2013 samt ramar 2014-2015
 Diskussion om mål för kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2011/0469

Utbyggnad av Ankarskolan samt förskola
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 återremittera ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har den 20 juni 2011, § 567, beslutat föreslå
kommunstyrelsen uppdra åt planeringskontoret att starta projektering för
utbyggnad och ombyggnad av Ankarskolan under 2012 till en skola inrymmande 600 elever samt projektering av en fyravdelnings förskola med flexibla lokaler för förskola och skola, på tomt angränsande Ankarskolan.
I kommunens investeringsbudget är avsatt totalt 30 mnkr för ombyggnad av
Ankarskolan, 20,6 mnkr för en fyravdelnings förskola i Träslövsläge samt
4,5 mnkr för framtida konstgräsplan
Planeringskontoret har låtit utreda hur Ankarskolan kan byggas ut för att
inrymma 600 elever.
Befintlig skola
Ankarskolan rymmer idag ca 400 elever medan ytterligare 100 elevplatser
finns i tillfälliga lokaler på skolområdet. Skolan saknar kvalitativa salar för
NO, bild samt musik, antalet grupprum är för få och vissa nyttjas som korridor. Angöringen till skolan har stora brister och varuleveranser, personbilar
och skolskjuts samsas på väldigt små ytor. WSP har på uppdrag av planeringskontoret utfört en tillståndsbedömning av de permanenta lokalerna som
i huvudsak är uppförda på 70-talet samt en del som är uppförd 2002. Konstruktionsmässigt finns inga brister men fasader, tak och vissa toaletter har
ett stort underhållsbehov. På grund av byggnadernas huvudsakliga nybyggnadsår har de dålig energieffektivitet samt ett stort behov av underhåll och
reinvesteringar för avskrivna byggnadsdelar.
Övriga och intilliggande funktioner
Skolan är utrustad med mottagningskök som kan hantera dagens elevantal
om cirka 500 elever. Ett ökat elevantal innebär att köket behöver utökas.
Med hänsyn till befintlig kapacitet i områdets tillagningskök samt utökning
av Ankarskolan och förskolor i området har Serviceförvaltningen meddelat
att vid en utökning av Ankarskolan så förordas ett tillagningskök med kapacitet för 1200 portioner.

Forts.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll
2012-10-02

5

I skolan finns även ett folk- och skolbibliotek som drivs av kultur- och fritidsförvaltningen. Bibliotekets placering gör att dess exponering mot allmänheten, såsom folkbibliotek, inte är tillfredsställande. I anslutning till
skolan finns även Ankarvallen med idrottshall och bollplaner.
Kultur- och fritidsnämnden har inkommit med verksamhetsbeskrivning för
bibliotek och idrottsfunktioner som underlag för planeringen av Ankarskolan. Verksamhetsbeskrivningen visar på behovet av ett ytmässigt större
och mer tillgängligt bibliotek samt att befintlig gräsplan (A-plan) ersätts
med en konstgräsplan inklusive planbelysning.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 11 juli 2012 föreslagit att
 utöka investeringsramen för investeringsobjekt 32254 Ankarskolan ombyggnad med 86 mnkr.
 utöka investeringsramen för investeringsobjekt 32324 Träslövsläge förskola med 6,4 mnkr.
 anvisa 15 mnkr för nytt tillagningskök i Ankarskolan, Träslövsläge
 anvisa 5 mnkr för nya lokaler för bibliotek i Träslövsläge
 ge Varbergs Fastighets AB i uppdrag att upprätta program, projektera
och upphandla ny F-9 skola i Träslövsläge
 ge Varbergs Fastighets AB i uppdrag att projektera och upphandla ny
konstgräsplan öster om Ankarvallen.
Planeringskontoret har initierat en projektgrupp med företrädare från i
huvudsak serviceförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och
Varbergs Fastighets AB.
Arkitektgruppen AB har på uppdrag av planeringskontoret upprättat tre förslag (1,2,4) till lokalprogram för att Ankarskolan ska kunna utgöra en F-9
skola för 600 elever, en fyravdelnings förskola med flexibla lokaler för omställning till skola, samt ett för skola och förskola gemensamt tillagningskök
för 1 200 portioner. Samtliga förslag innebär avetablering av tillfälliga lokaler. Förslagen har därefter kostnadsberäknats av CA Consultadministration, med avseende på investeringskostnad samt driftskostnad under
byggnadernas avskrivningstid (30 år). I kostnadsberäkningarna ingår husbyggnation, utemiljö för skola och förskola, parkeringar och angöring, kostnader för evakueringslokaler samt eventuella rivningskostnader.
Då befintliga lokaler i stor utsträckning är avskrivna samt har högre underhållsbehov och lägre energieffektvitet än nya byggnader, har planeringskontoret även låtit kostnadsberäkna ett alternativ (3) där enbart byggnaden
från 2002 används och resterande lokalbehov löses genom nybyggnation.
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Investering (tkr)

Alt. 1
128 550

Alt. 2
131 300

Alt. 3
167 650

Alt.4
131 276

Hyreskostnad år 1 (tkr)

12 457

12 903

13 213

12 973

Totalkostnad 30 år(tkr)

393 329

411 459

349 625

415 188

I kostnadsberäkningen ingår kostnad för tillagningskök 15 mnkr, flytt av
fotbollsplan 4,6 mnkr, fyravdelnings flexibel förskola 27 mnkr samt omflyttning/ombyggnad bibliotek 5 mnkr.
Planeringskontoret och projektgruppen anser att en utbyggnad av Ankarskolan för 600 elever bör utföras enligt alternativ 3 som är det mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet. En nybyggnad innebär en högre kalkylsäkerhet, lägre driftskostnader samtidigt som lokalerna kan utformas effektivit,
med fördel både för produktionskostnad och verksamhet.
Projektgruppen har studerat exempel på nybyggda skolor som utformats för
att möjliggöra att skollokalerna används utanför skoltid. Genom multifunktionalitet och bra disposition av exempelvis samlingssal, slöjd och
musik kan fritids-, kurs- och föreningsverksamheter nyttja lokalerna.
Tidplan
Stadsbyggnadskontoret har påbörjat arbete med detaljplan för Ankarskolan
och intilliggande idrottsområde. Detaljplanen beräknas kunna antas 1:a eller
2:a kvartalet 2013.
Varbergs Fastighets AB och planeringskontoret har tagit fram preliminär
tidplan för byggnationen, under förutsättning att nödvändiga beslut fattas av
kommunfullmäktige i september,
Programarbete
Projektering
Upphandling
Byggnation

september 2012 - november 2012
november 2012 – april 2013
april 2013 - juli 2013
augusti 2013 – januari 2015

Planeringskontoret avser att under program och projekteringsskedet, tillsammans med Varbergs Fastighets AB och serviceförvaltningens fastighetsavdelning, utreda alternativ framtida användning av Ankarskolans befintliga
lokaler.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 augusti 2012, § 299, och då
kommit överens om att återremittera ärendet.
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Planeringskontoret har i nytt tjänsteutlåtande den 18 september 2012 föreslagit att
 utöka investeringsramen för investeringsobjekt 32254 Ankarskolan
ombyggnad med 86 mkr.
 utöka investeringsramen för investeringsobjekt 32324 Träslövsläge förskola med 6,4 mkr.
 anvisa 15 mkr för nytt tillagningskök i Ankarskolan, Träslövsläge
 anvisa 5 mkr för nya lokaler för bibliotek i Träslövsläge
 ge Varbergs Fastighets AB i uppdrag att upprätta program, projektera
och upphandla ny F-9 skola i Träslövsläge
 ge Varbergs Fastighets AB i uppdrag att projektera och upphandla ny
konstgräsplan öster om Ankarvallen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Återremitterat:

Justerandes sign
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Dnr KS 2012/0460

Hyresavtal för Ungdomsgård, Tångvägen 1 i Träslövsläge
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 godkänna upprättat förslag till hyresavtal.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har begärt att hyresavtalet avseende Ungdomsgård på fastigheten Gamla Köpstad 1:119 sägs upp den 30 september
2012 med anledning av planerna på en flytt till f.d. bageriet. Planerna avseende ny placering har därefter stoppats på grund av överklagande från grannar.
Ny diskussion har därför tagits med nuvarande hyresvärd om nytt kontraktsförslag för befintliga lokaler. Hyrestiden är ett år med tre månaders uppsägning annars förlängning ett år i taget. Hyreskostnaden är satt till 340 000
kr/år som totalhyra.
Yttrande
Serviceförvaltningen har i tjänsteutlåtande den 12 september 2012 föreslagit
att planeringskontoret tillstyrker förslag till hyresavtal och överlämnar förslaget till arbetsutskottet.
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 24 september 2012 föreslagit
att godkänna upprättat förslag till hyresavtal.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Kultur- och fritidsförvaltningen
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Ekonomikontoret
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Dnr KS 2012/0438

Hyresavtal lokal, Kardanvägen 15, Socialförvaltningens
hjälpmedelsservice
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 godkänna upprättat förslag till hyresavtal.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har begärt att serviceförvaltningen tar fram förslag till ny
lokal för hjälpmedelsservice. Hyrestiden föreslås till 5 år med rätt till förlängning ett år i taget. Grundhyran för lokalen är 332 000 kr/år exkl. el och
värme.
Lokalen behöver anpassas för verksamheten genom i huvudsak följande
åtgärder:
- Iordningställande av ny tvätt inklusive nya avskiljande väggar
- Ny port samt ny entré
- Skärmtak
- Komplettering med laddningsstationer.
Kostnaden för anpassningen läggs på hyran under 60 månader vilket innebär
en hyresökning 6 920 kr/månad.
Hyrestid är anpassad till ovanstående. Vid en eventuell förlängning av
hyresavtalet återgår hyresnivån till ursprunglig nivå.
Samråd
Ny planlösning är samverkad i vederbörlig ordning hos socialförvaltningen.
Yttrande
Serviceförvaltningen har i tjänsteutlåtande den 11 september 2012 föreslagit
att planeringskontoret tillstyrker förslag till hyresavtal och överlämnar förslaget till arbetsutskottet.
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 24 september föreslagit att
godkänna upprättat förslag till hyresavtal.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Socialförvaltningen
Serviceförvaltningen
Ekonomikontoret
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Dnr KS 2012/0315

Strategiskt markförvärv, del av Åskloster 1:1
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att
 godkänna upprättad överenskommelse om fastighetreglering varigenom
Varbergs kommun förvärvar ca 69 ha av fastigheten Åskloster 1:1 till en
ersättning om 10 kr/m2.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun har erbjudits förvärva ca 69 ha av fastigheten Åskloster
1:1 till en ersättning om 10 kr/m2. Överföringen av mark sker genom fastighetsreglering till kommunens fastighet Åskloster 1:102.
En stor del av det aktuella markområdet är utarrenderat till Klosterfjordens
golfklubb som driver en niohåls golfbana. Arrendet kvarstår genom fastighetsöverlåtelsen och Varbergs kommun övertar jordägarrollen när förrättningen vunnit laga kraft.
Förvärvet är strategiskt. Kortsiktigt finns möjligheten att bygga bostäder i
och långsiktigt kan kommunen styra markanvändningen genom översiktsplanen och därmed skapa nya förutsättningar för orten.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 7 juni 2012 föreslagit att upprättad överenskommelse om fastighetsreglering godkänns varigenom
Varbergs kommun förvärvar ca 69 ha av fastigheten Åskloster 1:1 till en
ersättning om 10 kr/m2.
Markområdet som försäljs har ett strategiskt värde, både ur ett kortsiktigt
och ett långsiktigt perspektiv.
Gällande FÖP90 medger idag planläggning av nya bostäder i den sydöstra
delen av markområdet, närmst ett redan befintligt bostadsområde. Genom
att förvärva del av Åskloster 1:1 ges kommunen också möjligheten att, i
framtida ÖP och FÖP, lägga grunden för annan utbyggnad/utveckling i
området.
Intill kustvägen kan verksamheter som handel och kontor rymmas för att
komplettera befintlig ”mindre industri” på ett naturligt sätt och på så sätt ge
Åskloster bättre förutsättningar att utvecklas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Ks
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Dnr KS 2011/0794

Motion om att anlägga innebandybanor för allmänheten
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att
 avslå motionen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Erik Hellsborn (SD) har i kommunfullmäktige den 20 september 2011,
§ 126, lämnat motion om att Varbergs kommun ska anlägga ett antal innebandybanor med fasta målburar i centralorten samt i övriga större orter i
kommunen för fritt bruk av allmänheten.
Motionären anser att Varberg är en innebandystad, men att innebandyn ändå
har hamnat i skuggan av fotbollen. Genom att anlägga asfalterade innebandybanor skulle man för en rimlig kostnad kunna slå ett slag för Varberg som
innebandystad samt ge ungdomar bättre möjligheter att utöva ett säkert och
hälsosamt fritidsintresse.
Kultur- och fritidsnämnden har den 2 maj 2012, § 37, beslutat att avstyrka
motionen. Förvaltningen satsar i hög utsträckning på att tillhandahålla
anläggningar för traditionella idrotter som t.ex. innebandy, fotboll och basket. Med nuvarande investeringsramar har förvaltningen inte möjlighet att
upprätta sådana anläggningar som efterfrågas. Nämnden anger att de på 12
av kommunens 16 F-9 skolor finns enklare innebandyrinkar som fungerar
även för andra idrotter. Rinkarna är upprättade av Warbergs Innebandyklubb, WIC, och sponsrade av flera privata aktörer. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår planeringskontoret att vid framtida projekteringar
utreda möjligheten att upprätta näridrottsplatser, det vill säga mindre inhägnade idrottsplatser, öppna för allmänheten, för olika typer av spontanidrott
såsom bandy, streetbasket eller handboll.
Hamn- och gatunämnden har den 28 maj 2012, § 51, beslut att avstyrka
motionen. Nämnden planerar, utvecklar och sköter allmän platsmark och
anser det viktigt att uppdatera och anpassa utformning och utbud till dagens
behov och en uppmuntra till en bredd av aktiviteter. Det finns en mängd
aktiviteter och upplevelser som skulle kunna tillföras det offentliga rummet,
t.ex. frisbeegolf, utegym, hundrastgårdar och äventyrsbanor. Nämnden
anger också att det finns innebandyrinkarna på skolgårdarna upprättade av
WIC. Förvaltningen tycker att det är bra att de kommunala anläggningarna
används så effektivt som möjligt, t.ex. skolgårdar även utanför skoltid. Förvaltningen anser att det finns goda möjligheter att spela innebandy utan att
det anläggs kompletterande banor på allmän platsmark.
Justerandes sign
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Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 6 september 2012 föreslagit att
motionen avslås.
Planeringskontoret ser positivt på kultur- och fritidsförvaltningens förslag
att vid framtida projekteringar beakta möjligheten att upprätta näridrottsplatser. Detta är också en fråga för kultur- och fritidsförvaltningen att
bevaka i detaljplanearbetet, lämpligtvis vid ett startmöte.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Ks
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Dnr KS 2012/0471

Förslag till likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling läsåret 2012-2013
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
 anta föreliggande förslag till likabehandlingsplan/plan mot kränkande
behandling gällande kommunal vuxenutbildning och utbildning i
svenska för invandrare för läsåret 2012–2013.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet av två olika lagar
istället för som tidigare en lag och det finns två nya diskrimineringsgrunder,
könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder.
Diskrimineringsombudsmannen (DO) har tillsyn över diskrimineringslagen
och Barn- och elevombudsmannen (BEO) på Skolinspektionen har tillsyn
över Skollagens 6 kapitel mot kränkande behandling.
Varje verksamhet ska varje år upprätta en likabehandlingsplan enligt 3 kap
16§ diskrimineringslagen och en plan mot kränkande behandling enligt
Skollagen 6 kap 8§. Planerna kan sammanföras till en plan så länge innehållet uppfyller lagarnas krav och detta har den kommunala vuxenutbildningen och utbildningen i svenska valt att göra i samarbete med utbildningsarrangörerna. Den särskilda utbildningen för vuxna ingår dock inte här.
Det har vidare införts en form av böter, ett vite för skolor som inte har en
plan som lever upp till diskrimineringslagens krav.
Yttrande
Centrum för Livslångt Lärande/CLL har i tjänsteutlåtande den 20 september
2012 föreslagit att anta föreliggande förslag till likabehandlingsplan/plan
mot kränkande behandling gällande kommunal vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare för läsåret 2012–2013.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Dnr KS 2012/0446

Ansökan om tillstånd om allmän kameraövervakning, Södra
Cell AB
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
 inte ha något att invända mot Södra Cell AB:s ansökan om utvidgad
kameraövervakning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har begärt kommunens yttrande om Södra Cell AB:s ansökan
om utvidgad kameraövervakning, från fyra till fem kameror. Syftet med
övervakningen är att utföra arbetet på ett effektivare sätt genom att skapa
överblick över antal transporter som är på väg in till lossning av trävaror och
därmed minska väntetider för lastbilarna.
Den aktuella kameran riktas mot byggnaden och fångar upp antal bilar som
står i kö. Upplysning om kameraövervakning kommer ske vid inpassering
till området. Filmning avser endast realtid. Samråd med representanter för
arbetstagarna har genomförts.
Tidigare tillstånd från länsstyrelsen för kameror finns med beslutdatum den
12 maj 2006.
Yttrande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 13 september 2012 ansett att
inget hinder ur integritetsperspektiv finns då kameror inte riktas mot personer som rör sig i området, inspelning endast sker i realtid samt att samråd
skett med arbetstagarna som är berörda av filmningen. Kommunstyrelsen
föreslås inte ha något att invända mot ansökan om utvidgat tillstånd.
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Dnr KS 2012/0449

Ansökan om tillstånd om allmän kameraövervakning,
Mc Donald´s, Varberg Nord
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
 inte ha något att invända mot Mc Donald’s Varberg Nord Berama AB:s
ansökan om utvidgad kameraövervakning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har begärt kommunens yttrande om Mc Donald’s Varberg
Nord Berama AB:s ansökan om kameraövervakning med fyra kameror över
kassa och entré. Syftet med övervakningen är att öka tryggheten hos
anställda och kunder samt motverka brottslighet. Representant för arbetsmiljö och skyddsgrupp har bekräftat att de tillstyrker installationen och
anser att det är ett steg för att skapa en trygg miljö för både anställda och
gäster.
Inspelat material lagras på hårddisk i upp till 30 dagar och har begränsad
tillgänglighet. Upplysning om kameraövervakning kommer att finnas på
fönster och dörrar in till lokalen. Till ansökan har bifogats två polisanmälningar om sabotage samt tidningsartikel om grov misshandel som skett vid
restaurangen under 2012.
Yttrande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 13 september 2012 ansett att
syftet med kameraövervakningen på Mc Donald’s Varberg Nord uppväger
risken ur integritetssynpunkt. Kommunstyrelsen föreslås inte ha något att
invända mot ansökan om kameraövervakning i restaurangens lokaler.
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Dnr KS 2012/0461

Nytt vägnamn i Bua
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
 till nytt vägnamn i Bua fastställa Hultalyckevägen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Med anledning av ny fastställd detaljplan över bostäder vid Hultagården i
Bua erfordras ett nytt vägnamn.
Förslaget är framtaget av Värö-Stråvalla Hembygdsförening. Namnet
Hultalyckan har hittats på gamla lagaskifteskartor och var benämningen på
en åker. Området kallas även för Hultet.
Yttrande
Stadsbyggnadskontoret har i tjänsteutlåtande den 17 september 2012 föreslagit att vägen kallas Hultalyckevägen.
Kultur- och fritidsnämnden har den 29 augusti 2012, § 76, tillstyrkt namnförslaget.
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Dnr KS 2012/0090

Varbergs Kreativa Företag - kriterier och förslag på pristagare 2012
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 för år 2012, dela ut priset ”Varbergs Kreativa Företagare” i samband
med VarbergsGalan
 för år 2012 använda samma kriterier som kommunstyrelsen föreslås
besluta om.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
 priset ”Varbergs Kreativa Företagare” ska delas ut årligen
 att kriterier för priset ska vara
”Företagare eller nätverk av företagare, i eller med anknytning till
Varbergs kommun, som på ett nytänkande och kreativt sätt bidrar till
kommunens utveckling mot Vision 2025 att Varberg är ”Västkustens
Kreativa Mittpunkt” och som gjort avtryck i och utanför kommunen”
 att arbetsutskottet, efter nomineringsprocess, årligen utser pristagare.
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Beskrivning av ärendet
I arbetet med att implementera och kommunicera kommunens vision 2025;
”Västkustens kreativa mittpunkt” har diskuterats och genomförts olika aktiviteter för att göra visionen känd och för att uppmärksamma särskilt kreativa
och nytänkande personer. En möjlighet som diskuterats, är att uppmärksamma särskilt kreativa förtagare. Detta skulle kunna ske vid den årligen
återkommande VarbergsGalan som arrangeras av Marknad Varberg AB och
Företagarna. Ett sådant pris skulle återkommande sätta fokus på kommunens vision i ett brett sammanhang.
På sammanträdet kommer arbetsutskottet överens om följande att-satser:
Arbetsutskottet beslutar att
 för år 2012, dela ut priset ”Varbergs Kreativa Företagare” i samband
med VarbergsGalan
 för år 2012 använda samma kriterier som kommunstyrelsen föreslås
besluta om.
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Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
 priset ”Varbergs Kreativa Företagare” ska delas ut årligen
 att kriterier för priset ska vara
”Företagare eller nätverk av företagare, i eller med anknytning till
Varbergs kommun, som på ett nytänkande och kreativt sätt bidrar till
kommunens utvekling mot Vision 2025 att Varberg är ”Västkustens
Kreativa Mittpunkt” och som gjort avtryck i och utanför kommunen”
 att arbetsutskottet, efter nomineringsprocess, årligen utser pristagare.
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Ks au § 392

Rapport från kommunberedningen
Kommundirektören informerar om punkter från senaste mötet.
Information från samordningsförbundet.
 Kulturplan 2014-2017 – förberedelser i Varbergs kommun inför arbetet.
 Internationella arbetet – samverkan kring arbetet, uppdrag att förbereda
inom respektive kommun.
 Flyktingmottagande i Halland.
 Kollektivtrafik.
 Science Park i Halmstad.
 Önskemål om kommande frågor – Investment Halland, Turistfrågor.
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Ks au § 393

Information/rapport från kommundirektören och kommunstyrelsens förvaltning
 Kalkstenen 1, serviceförvaltningen informerar om befintligt hyresavtal
och hantering av detta.
 Gemensam överförmyndarverksamhet för Falkenberg och Varberg.
 Aktuell information angående Simstadion.
 Vepan, Kristina Hylander.
 Stadstrafiken.
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Ks au § 394

Meddelanden
Dnr KS 2012/0208-3
Länsstyrelsens beslut den 7 september 2012 om överklagande av byggnadsnämndens beslut angående ändrad användning från bageri till ungdomsgård,
Tvååkers-Ås 2:31.
Dnr KS 2011/0125-3
Länsstyrelsens beslut den 3 september 2012 om strandskyddet för kompletteringsåtgärder enligt miljöbalken.
Dnr KS 2011/0125-4
Länsstyrelsens beslut om kungörelse den 19 september om undantag från
strandskydd.
Dnr KS 2011/0827-1
Kammarrättens dom den 19 september 2012 i mål nr 4610-12 om överklagat
beslut i rätt att ta del av handlingar.
Dnr KS 2011/0110-6
Länsstyrelsens beslut den 14 september 2012 om samråd enligt miljöbalken
för ny 24 kV markkabelförlagd linje för anslutning av vindkraft vid
Sällstorp.
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