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Dnr KS 2013/0065

Remissvar, Delbetänkandet Proportionalitet i val samt förhandsanmälan av partier och kandidater, SOU 2012:94
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
‒

Varbergs kommun inte har något att invända mot de förslag till
ändringar som framförs av 2011 års valkommitté i delbetänkandet SOU
2012:94. Kommunen föreslår att de delar av förslaget som går att
genomföra utan grundlagsändring bör träda i kraft den 1 januari 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun har inbjudits att avge remissvar över delbetänkandet
Proportionalitet i val samt förhandsanmälan av partier och kandidater, SOU
2012:19. Yttrandet ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 30
april 2013.
Regeringen beslutade den 27 oktober 2011 att tillkalla en parlamentariskt
sammansatt kommitté med uppdrag att göra en översyn av delar av valsystemet. 2011 års vallagskommitté har i sin första etapp av sin översyn av
valsystemet, behandlat frågor som bl.a. rör proportionaliteten vid val,
offentliga valförberedelser och valkretsindelningen vid val till riksdagen i
Västra Götalands län. Dessa frågor behandlas i delbetänkandet Proportionalitet i val samt förhandsanmälan av partier och kandidater.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 7 februari 2013 inget att
invända mot förslagen.
Arbetsutskottet har den 5 mars 2013, § 78, beslutat att bordlägga ärendet.
På sammanträdet kommer ledamöterna överens om följande förslag till
beslut
 Varbergs kommun inte har något att invända mot de förslag till
ändringar som framförs av 2011 års valkommitté i delbetänkandet SOU
2012:94. Kommunens föreslår att de delar av förslaget som går att
genomföra utan grundlagsändring bör träda i kraft den 1 januari 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2011/0957

Tillfällig ändring av överenskommelse om mottagande och
bosättning av nyanlända invandrare
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att
 godkänna förslag om tillfällig ändring av överenskommelse mellan
Staten, genom Länsstyrelsen i Hallands län, och Varbergs kommun om
mottagande och bosättning av nyanlända invandrare för tiden 1 januari
2013 – 31 december 2013.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Hallands län har översänt förslag om tillfällig ändring av
överenskommelse mellan Staten, genom Länsstyrelsen i Hallands län, och
Varbergs kommun om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare.
Ändringen gäller för tiden 1 januari 2013 – 31 december 2013.
Förslaget innebär att Varbergs kommun åtar sig att under 2013 ta emot 45
nyanlända för bosättning genom anvisning av Arbetsförmedlingen eller
Migrationsverket. I gällande överenskommelse har Varbergs kommun åtagit
sig att årligen ta emot 80 nyanlända, varav omkring 50 beräknas bosätta sig
på egen hand och 30 anvisas plats genom Arbetsförmedlingens eller
Migrationsverket.
Socialnämnden har den 28 mars 2013 § 60 yttrat sig i ärendet. Nämnden
bedömer att med ett gott samarbete med fastighetsägare och med den organisation som finns inom förvaltningen för mottagande av flyktingar, så
kommer den tillfälliga överenskommelsen inte att förorsaka några problem.
Socialnämnden anser därför att överenskommelsen ska godkännas.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 2 april 2013 föreslagit
att kommunstyrelsen godkänner förslag om tillfällig ändring av överenskommelsen mellan Staten, genom Länsstyrelsen i Hallands län, och
Varbergs kommun om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare
för tiden 1 januari 2013 – 31 december 2013.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2011/0170

Revidering av exploateringskalkyl för Stenen, område B
och C
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att
 exploateringskalkyl upprättad den 12 mars 2013 ska utgöra underlag för
tomtförsäljning inom exploateringsområdet Stenen, område B och C
 indexreglera tomtpriserna från och med den 1 januari 2014 med konsumentprisindex för december 2012 som grund.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 20 mars 2013 lämnat ett reviderat, godkänt av kommunfullmäktige den 15 februari 2011, förslag till
exploateringskalkyl för exploateringsområdet Stenen, område B och C, att
ligga till grund för beslut om tomtförsäljning.
Exploateringsområdets areal utgör sammanlagt ca 160 000 m2 och rymmer
42 nya småhustomter, en tomt för förskola samt två tomter för flerbostadshus.
På grund av tillkommande och reviderade kostnader har planeringskontoret
reviderat den ursprungliga kalkylen. I kalkylen föreslås att kommunens
kostnader tas ut i form av ett fast pris per tomt och en rörlig avgift per m 2
tomtyta. Den fasta avgiften föreslås vara 311 400 kr/tomt och den rörliga
188 kr/m2. Genomsnittstomten kommer att kosta ca 534 750 kronor. Priset
på genomsnittstomten blir ca 41 500 kronor högre än i den ursprungliga
kalkylen. Tomterna för flerbostadshus föreslås kosta 800 kr/m2 BTA och
tomten för förskola 300 kr/m2.
Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB, debiterar anläggningsavgift för vatten
och avlopp i enlighet med kommunens va-taxa.
Angivna priser gäller 2013. Fr.o.m. den 1 januari 2014 föreslås priserna
indexregleras med konsumentprisindex för december 2012 som grund.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2013/0164

Utveckling av fastigheten Björnen 7
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 serviceförvaltningens fastighetsavdelning får i uppdrag att utreda
möjligheterna för annan användning av fastigheten Björnen 7 samt för
övriga verksamheter vara behjälplig att hitta andra lokaler.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Planeringskontoret och serviceförvaltningen har inom arbetet med lokalförsörjningsplanen sett över kommunens utvecklingsfastigheter, vari Björnen 7
ingår. Fastigheten används av Varbergs Omsorg för dagverksamhet/arbetsträning och är enligt gällande detaljplan avsedd för fastighet för
småindustri. Fastighetens utrustning och skick är i nivå med äldre fastigheter för lättare industri.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 27 mars 2013 föreslagit att
serviceförvaltningens fastighetsavdelning får i uppdrag att utreda möjligheterna för annan användning av fastigheten Björnen 7 samt alternativ lokalisering av socialförvaltningens verksamhet.
Kontoret bedömer att Björnen 7, med sitt läge i ett centralt område med närhet till järnvägsområdet och Renen 13, på sikt bör ha en annan användning
än nuvarande och att detaljplanen på sikt behöver ändras. För att underlätta
en framtida utveckling av fastigheten bör nuvarande hyresförhållanden ses
över och alternativa lokaler erbjudas socialförvaltningen.
En flytt av nuvarande verksamhet kan innebära fördelar för verksamheten
som därmed kan utveckla verksamheten och få nya lokaler som bättre överensstämmer med behovet.
Samråd har skett med socialförvaltningen och serviceförvaltningen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2013/0113

Remissvar, Promemorian förslag om införande av meritpoäng för ämnet svenskt teckenspråk för hörande
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
 översända barn- och utbildningsnämndens yttrande daterat 25 mars 2013
till Utbildningsdepartementet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Utbildningsdepartementet har översänt promemorian, förslag om införande
av meritpoäng för teckenspråk till Varbergs kommun. Promemorian innehåller förslag om att ämnet svenskt teckenspråk för hörande ska utgöra
meritkurser och ge meritpoäng så som moderna språk. Syftet med förslaget
är att undvika att elever väljer bort studier i teckenspråk av strategiska skäl.
Barn- och utbildningsnämnden har den 25 mars 2013, § 29, beslutat att föreslå kommunstyrelsen besluta att till Utbildningsdepartementet översända
barn- och utbildningsförvaltningens yttrande som sitt eget.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 27 mars 2013 föreslagit
att översända barn- och utbildningsnämndens yttrande daterat 25 mars 2013
till Utbildningsdepartementet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2013/0109

Remissvar, ansökan från Montessoristiftelsen Lära för livet
om godkännande som huvudman för en förskoleklass i
Varbergs kommun, dnr 31-2013:549
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
 till Skolinspektionen översända barn- och utbildningsnämndens yttrande
daterat 25 mars 2013 som sitt eget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Montessoristiftelsen Lära för livet har hos skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en förskoleklass i Varbergs kommun från och
med läsåret 2014-2015. Ansökan gäller en utökning av befintlig verksamhet.
Skolinspektionen har gett Varbergs kommun möjligheten att yttra sig i
enlighet med 2 kap. 5 § skollagen.
Barn- och utbildningsnämnden har den 25 mars 2013, § 31, beslutat att föreslå att kommunstyrelsens beslutar att till Skolinspektionen översända barnoch utbildningsnämndens yttrande som sitt eget.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 27 mars 2013 föreslagit
att till Skolinspektionen översända barn- och utbildningsnämndens yttrande
daterat 25 mars 2013 som sitt eget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Dnr KS 2013/0108

Remissvar, ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i Varbergs
kommun, dnr 32-2013:828
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 redovisa ärendet till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Yrkande
Jörgen Warborn (M) yrkar att ärendet redovisas till kommunstyrelsen.
Jana Nilsson (S) yrkar bifall till barn- och utbildningsnämndens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på respektive yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med eget yrkande.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Plusgymnasiet AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Varbergs kommun från och
med läsåret 2014-2015. Plusgymnasiet bedriver sedan tidigare verksamhet i
Varbergs kommun och vill med ansökan utöka varsamheten med två nationella program, ekonomi samt teknik. Skolinspektionen har gett Varbergs
kommun möjligheten att yttra sig i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen.
Barn- och utbildningsnämnden har den 25 mars 2013, § 32, beslutat att föreslå kommunstyrelsen besluta att till Skolinspektionen översända barn- och
utbildningsnämndens yttrande som sitt eget.
Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att ansökan kan medföra ekonomiska, pedagogiska och organisatoriska konsekvenser för kommunens
verksamhet. Inför antagning hösten 2013 erbjuds fler utbildningsplatser än
det finns elever, de drygt 600 elever som lämnar grundskolan har 1023
utbildningsplatser att välja mellan. Båda programmen erbjuds även på Peder
Skrivares skola, vilket skulle innebära konsekvenser för redan etablerad
verksamhet. Färre sökande innebär också antingen klasser som inte är fulla
eller nedläggning av program och följden av det kan bli ökade lokalkostnader, såväl interna som interkommunala. Med minskade elevunderlag i klasserna kan det även bli svårt att säkerhetsställa lärarkompetens, då risken
finns att lärare inte kan erbjudas full tjänst.
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Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 27 mars 2013 föreslagit
att till Skolinspektionen översända barn- och utbildningsnämndens yttrande
daterat 25 mars 2013 som sitt eget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2013/0124

Remissvar, ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola
om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Kungsbacka kommun, dnr 32-2013:754
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 redovisa ärendet till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Drottning Blankas gymnasieskola har hos skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Kungsbacka
kommun från och med läsåret 2014-2015. Skolinspektionen har gett
Varbergs kommun möjligheten att yttra sig i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen.
Barn- och utbildningsnämnden har den 25 mars 2013, § 30, beslutat att
föreslå kommunstyrelsen att till Skolinspektionen översända barn- och
utbildningsnämndens yttrande som sitt eget.
Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att utbudet av gymnasieutbildningsplatser kan medföra negativa konsekvenser för kommunens verksamhet då det erbjuds fler utbildningsplatser än elever inför antagningen våren
2013. Färre sökande kan även resultera i små klasser och nedläggning av
program. En överetablering kan också innebära ökade lokalkostnader, såväl
internt som interkommunalt. Även säkerhetsställandet av legitimerade lärare
kan bli problematiskt om inte hela tjänster kan erbjudas.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 27 mars 2013 föreslagit
att till Skolinspektionen översända barn- och utbildningsnämndens yttrande
daterat 25 mars 2013 som sitt eget.
På sammanträdet kommer ledamöterna överens om att
 redovisa ärendet till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Dnr KS 2013/0128

Remissvar, Betänkandet djurhållning och miljön - hantering
av risker och möjligheter med stallgödsel, SOU 2013:5
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
 översända miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande daterat 18 mars
2013 till Landsbygdsdepartementet.

Harald Lagerstedt (C) deltar inte i beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Landsbygdsdepartementet har översänt betänkandet Djurhållning och miljön
- hantering av risker och möjligheter med stallgödsel, SOU 2013:5, på
remiss till Varbergs kommun. Landsbygdsdepartementet vill ha synpunkter
på förslagen och materialet i betänkandet.
Utredningen har uppdraget att kartlägga bestämmelserna gällande hantering
och användning av stallgödsel och andra biologiska produkter som
förekommer i jordbruket och andra djurhållande verksamheter och hur dessa
förhåller sig till varandra. I kartläggningen ingår även att undersöka om det
finns luckor i lagstiftningen, överlappningar och om regelverket kan
förenklas i något avseende och skapa en enhetligare behandling av likartade
produkter och åtgärder. Utredningen omfattar både internationella och
nationella krav på området.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har den 18 mars 2013, § 16, beslutat
föreslå kommunstyrelsen besluta att översända miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande daterat den 18 mars 2013 till Landsbygdsdepartementet.
Yttrande
Kommunledningskontoret föreslår att översända miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande daterat 18 mars 2013 till Landsbygdsdepartementet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Dnr KS 2013/0149

Remissvar, Förordnande av särskilt ombud i begravningsfrågor i Varbergs kommun
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
 till länsstyrelsen föreslå Sten Kristoferson, Skrivarevägen 15, 432 74
Träslövsläge som ombud att granska begravningsverksamheten i
Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har gett Varbergs kommun tillfälle att föreslå ombud med
uppgift att granska begravningsverksamheten i kommunens församlingar.
Enligt 10 kap. 2 § begravningslagen ska länsstyrelsen, när det är en församling som är huvudman för begravningsverksamheten förordna ett eller flera
ombud att granska att församlingar tar till vara de personers intressen som
inte tillhör Svenska Kyrkan.
Tidigare ombud i Varbergs kommun har begärt entledigande och därför
bereds kommunen tillfälle att lämna förslag på ny lämplig person för uppgiften. Den person som föreslås bör ha kunskaper i ekonomi samt kunskap
om och förståelse för olika religioner, livsåskådningar och begravningsseder.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 25 mars 2013 föreslagit
att till länsstyrelsen föreslå Sten Kristoferson, Skrivarevägen 15, 432 74
Träslövsläge som ombud att granska begravningsverksamheten i Varbergs
kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2012/0444

Ansökan om planbesked, Tvååkers-Ås 6:4
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att:
 i nuläget avslå planprövning inom Tvååkers-Ås 6:4 mot bakgrund av att
det redan pågår planläggning för ett hundratal bostäder i omgivningen
samt behovet av att se över grönstrukturen i området.
 kostnad för planbesked debiteras enligt gällande taxa.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Fastighetsägare för Tvååkers-Ås 6:4 har kommit in med en ansökan om att
upprätta en ny detaljplan för fastigheten. Syftet är att möjliggöra för
utbyggnad av tomter för fritidshus/helårsboende.
Fastigheten ligger i norra Träslövsläge, ca 5 km söder om Varbergs centrum
och ca 1 km från hamnen i Träslövsläge. Fastigheten är idag bevuxen med
ungskog och saknar bebyggelse. Aktuell fastighet är ca 9800 m2.
Fastigheten omges av småhusbebyggelse förutom åt väster där fastigheten
angränsar åt en öppen gräsyta som på sommaren används för allmänna
ändamål.
Längst med Matrosvägen öster om fastigheten planeras för en gång- och
cykelväg. Nordväst om fastigheten planeras för en dagvattendamm.
Gällande detaljplan för fastigheten vann laga kraft 1952, i den är fastigheten
planlagd som park eller plantering.
I Fördjupning för stadsområdet, anges att norra delen av Träslövsläge ska
nyttjas för fritids- och helårsbebyggelse, aktuell fastighet redovisas som
natur.
Fastigheten ligger inom det område längs Hallands kust som omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt Miljöbalkens 4 kapitel. Här ska turismens och friluftslivets intressen särskilt beaktas.

Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 27 mars 2013 föreslagit att
planprövning avslås för Tvååkers-Ås 6:4 mot bakgrund av att det redan pågår planläggning för ett hundratal bostäder i omgivningen samt behovet att
se över grönstrukturen i området.
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I nuläget anser planeringskontoret att en utbyggnad av bostäder i området
inte är aktuell. Detta grundar sig på nedanstående förutsättningar:
 Inom Träslövsläge och Gamla Köpstad pågår ett övergripande programarbete för kommande utbyggnad av bostads- och verksamhetsområden
vid Fiskebåtsvägen respektive Sejernäsvägen. Ett hundratal nya bostäder
kan bli aktuellt inom en femårsperiod. Planeringen är även inriktad på
utbyggnad av omsorg/service samt att stärka ett lokalt centrum vid korsningen Tångvägen/Skaldjursvägen.
 Det råder en avsaknad på grönstruktur i norra Träslövsläge. Enligt föp är
den aktuella fastigheten utpekad som naturmark. Det framtida behovet
av grönstruktur i området behöver ses över.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Dnr KS 2012/0629

Avtal om återvinningsstationer
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 återremittera ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB, har i uppgift enligt sitt ägardirektiv att
hantera avfallshanteringen i kommunen.
Svenska förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, har under en längre
tid fört diskussioner med VIVAB och kommunen, genom planeringskontoret, om att träffa ett övergripande avtal som hanterar samtliga återvinningsstationer i kommunen.
Avtalsförslaget har utformats av FTI och behandlar frågor om:
 Nyttjanderätt till kommunal mark
 Nyetablering och avetablering av återvinningsstationer
 Stationernas utformning
 Typ av insamlingsbehållare
 Materialslag som ska mottas på stationerna
 Drift och tillsyn
 Ansvar för tömning
 Ansvar för skador hänförliga till verksamheten
 Försäkring
 Information om verksamheten
 Med mera
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 22 mars 2013 redogjort för
ärendet och ställer sig tveksamt till att teckna avtalet då förslaget innebär att
kommunen bl.a. åtar sig att upplåta mark utan ersättning. Dessutom ska
kommunen i varje fall man återtar ett markområde, vilket endast får ske om
det är av särskild vikt för kommunen, ställa likvärdig plats till förfogande.
Avtalsförslaget öppnar endast för att kommunen i undantagsfall och på
grund av extraordinära omständigheter ska kunna återta ett område utan att
ersätta den med likvärdig plats.
Kontoret är av princip emot att mark upplåts utan ersättning. Det kan medföra problem att motivera att skälig ersättning ska betalas för motsvarande
upplåtelse gentemot annan part. Om kommunen ändå ska upplåta mark gratis så borde kommunen vara fri att återta det upplåtna området utan förpliktelser.
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På sammanträdet kommer ledamöterna överens om att
 återremittera ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Återremiss:
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Dnr KS 2012/0513

Information, markanvisning kv. Falkenbäck
Planeringskontoret och stadsbyggnadskontoret informerar om kv. Falkenbäck.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll
2013-04-09

19

Ks au § 145

Rapport från kommunberedningen
Kommundirektören informerar om förslag till avsiktsförklaring, Kattegattleden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks au § 146

Information/rapport från kommundirektören och kommunstyrelsens förvaltning
Kommunledningskontoret informerar om framtagandet av näringslivsstrategin.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks au § 147

Meddelanden
Dnr KS 2013/0175-1
Länsstyrelsens rapport om energiläget i Halland 2010.
Dnr KS 2012/0183-5
Stiftelsen Hallands länsmuseers årsredovisning 2012.
Dnr KS 2013/0101-8
Länsstyrelsens beslut den 26 mars 2013 om bidrag till vingar på Sunvära
kvarn, Värö.
Dnr KS 2013/0112-3
Protokoll från Samordningsförbundet den 1 mars 2013.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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