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Ks au § 570

Beredning inför dialogmöte - Varberg Event AB
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Ekonomikontoret för dialog med arbetsutskottet om kommande dialogmöte
med Varberg Event AB.
Dialogmöten är en del av kommunens styrmodell och genomförs vid behov.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2015/0572

Upphandlingsplan 2016
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 vara delaktig i följande upphandlingar
 Beläggningsarbeten Asfalt
 Lastbilstransporter och entreprenadmaskiner
 Frukt och grönt
 Boende och konferenser
 förfrågningsunderlag, utvärdering och beslut föredras i arbetsutskottet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Upphandlingsavdelningen har tagit fram 2016 års upphandlingsplan. Det
som legat till grund för den är dels när avtal upphör dels nya behov som
uppkommit.
Upphandlingsplanen 2016 omfattar 94 upphandlingar.
Yttrande
Upphandlingsavdelningen har i tjänsteutlåtande den 20 november 2015
lämnat förslag på upphandlingsplan 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Upphandlingsavdelningen
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Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ks au § 572

Sammanträdesprotokoll
2015-12-08

5

Dnr KS 2015/0610

Kvalitetsredovisning - kommunal vuxenutbildning 2014
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 anta förslag till kvalitetsredovisning för kommunal vuxenutbildning
2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Enligt Skollagen ska varje huvudman i skolväsendet på huvudmannanivå
systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.
Vidare ska sådan planering även genomförs på skolenhetsnivå. Kvalitetsarbetet ska genomföras under medverkan av elever, lärare och övrig personal. Det är rektor som ansvarar för att kvalitetsarbetet vid enheten genomförs.
Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras och huvudmannen för
utbildningen ska, om det förekommer brister, vidta nödvändiga åtgärder.
Yttrande
Centrum för Livslångt Lärande har i tjänsteutlåtande den 26 november 2015
föreslagit att föresliggande förslag till kvalitetsredovisning antas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Centrum för Livslångt Lärande
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Dnr KS 2015/0416

Överlåtelse av arrende - del av Getakärr 2:10
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 återremittera ärendet i syfte att se över arrendeavgiften i förhållande till
gällande regelverk för föreningar och näringsidkare.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Varbergs Ridklubb har i framställan till kommunen anhållit om att befintligt
arrendeavtal avseende den gamla vaktmästarbostaden med tillhörande tomt
om 1 000 m2 av fastigheten Getakärr 2:10 ska överlåtas till Sveriges
Ridgymnasium AB. Sveriges Ridgymnasium AB övertar gällande arrendekontrakt med oförändrade villkor.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 25 november 2015
föreslagit att godkänna överlåtelse av arrenderätt, avseende den gamla
vaktmästarbostaden med tillhörande tomt om 1 000 m2 av fastigheten
Getakärr 2:10, från Varbergs Ridklubb till Sveriges Ridgymnasium AB.
Kommunen upplät 2008 genom avtal om anläggningsarrende den gamla
vaktmästarbostaden med tillhörande tomt om cirka 1 000 m2 av fastigheten
Getakärr 2:10 till Varbergs Ridklubb. Området nyttjas som korttidsboende
för ridklubbens verksamhet. Ridklubben vill inte längre ha kvar arrendet och
Sveriges Ridgymnasium AB är villiga att överta arrendet. Sveriges
Ridgymnasium AB kommer att använda arrendet som tillfälligt boende för
de elever som ännu inte lyckats skaffa sig en bostad i Varberg samt som
tillfälligt boende för övernattande föräldrar.
Arrendeavtalet gäller till och med 30 juni 2020. Arrendetiden förlängs därefter med 5 år i sänder. Den grundläggande arrendeavgiften är 3 500 kronor
per år.
På arbetsutskottet kommer ledamöterna överens om att
 återremittera ärendet i syfte att se över arrendeavgiften i förhållande till
gällande regelverk för föreningar och näringsidkare.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Varbergs Ridklubb
Samhällsutvecklingskontoret
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Dnr KS 2014/0521

Grafisk profilmanual för Varbergs kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 godkänna grafisk profilmanual för Varbergs kommun
 anteckna att justeringar och tillägg kopplat till tillämpning av den grafiska profilmanualen ligger inom ramen för verkställighet på kommunkansliets kommunikationsenhet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har verksamhetsansvaret för Varbergs kommuns övergripande kommunikation, identitet och varumärke. I förstudien till kommunikationsstrategin som antogs i mars 2014 framgick det från såväl politiker som anställda att det finns en spretig och oklar självbild av Varbergs
kommun. Målet med varumärkesarbetet är att skapa en tydlighet, både
internt och externt, där varumärket ska bidra till att nå framgångar i övriga
strategiska processer och uppnå Vision Varberg 2025 att bli Västkustens
kreativa mittpunkt.
Kommunfullmäktige har den 15 september 2015, § 134, beslutat att godkänna varumärkesplattform för Varbergs kommun avseende organisationsoch platsvarumärke, inklusive moderniserad vapensköld
Yttrande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 27 november 2015 föreslagit att
 godkänna grafisk profilmanual för Varbergs kommun
 anteckna att justeringar och tillägg kopplat till tillämpning av den grafiska profilmanualen ligger inom ramen för verkställighet på kommunkansliets kommunikationsenhet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign
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Dnr KS 2015/0596

Köpeavtal - del av Lindhov 1:92
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 godkänna upprättat förslag till köpeavtal mellan kommunen och Fastighets AB Griseknorren innebärande att kommunen förvärvar två områden
om cirka 17 800 m2 och cirka 6 275 m2 av fastigheten Lindhov 1:92 för
en köpeskilling om 440 tkr
 kostnaden för markförvärvet ska belasta investeringskonto 31 220,
markförvärv.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Samhällsutvecklingskontoret har upprättat förslag till köpeavtal innebärande
att kommunen förvärvar två områden om cirka 17 800 m2 och cirka
6 275 m2 av fastigheten Lindhov 1:92 för en köpeskilling om 440 tkr.
Enligt exploateringsavtal för bostäder avseende del av fastigheten Lindhov
1:22, delområde C1 och CA ska exploatören överlåta till kommunen dels de
områden för gator och övrig allmän plats, kvartersmark för lek med mera
samt områden för tekniska anläggningar dels ett område avsett för förskola.
Området för gator med mera överlåtes utan ersättning. För området avsett
för förskola, cirka 6 275 m2, erlägger kommunen en köpeskilling om
440 tkr.
Köpeavtalet utgör en del av genomförandet av detaljplanen.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 26 november 2015
föreslagit att
 godkänna upprättat förslag till köpeavtal mellan kommunen och Fastighets AB Griseknorren innebärande att kommunen förvärvar två områden
om cirka 17 800 m2 och cirka 6 275 m2 av fastigheten Lindhov 1:92 för
en köpeskilling utgörande 440 tkr
 kostnaden för markförvärvet ska belasta investeringskonto 31 220,
markförvärv.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ks

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2015/0597

Överenskommelse avseende marköverlåtelse - Lindhov 1:77
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 godkänna upprättat förslag till överenskommelse varigenom kommunen
förvärvar cirka 145 m2 av fastigheten Lindhov 1:77 för en ersättning om
50 750 kronor
 kostnaden för markförvärvet ska belasta investeringskonto 31 220,
markförvärv.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Samhällsutvecklingskontoret har upprättat förslag till överenskommelse
innebärande att kommunen förvärvar cirka 145 m2 av bostadsfastigheten
Lindhov 1:77.
Syftet med markförvärvet är att kunna anlägga gång- och cykelväg utmed
Trönningenäsvägen i enlighet med för området gällande detaljplan.
Samhällsplaneringskontoret
50 750 kronor.

har

värderat

det

berörda

området

till

Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 26 november 2015
föreslagit att
 godkänna upprättat förslag till överenskommelse varigenom kommunen
förvärvar cirka 145 m2 av fastigheten Lindhov 1:77 för en ersättning om
50 750 kronor
 kostnaden för markförvärvet ska belasta investeringskonto 31 220,
markförvärv.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ks

Utdragsbestyrkande

Datum
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Dnr KS 2015/0142

Information - Livsplats Sverige
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Marknad Varberg informerar om Livsplats Sverige som är ett forum för
folkhälsa. Arbetsutskottet får information om genomförandet 2015 samt hur
arbetet går med konferensen 2016 och framåt.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2015/0176

Information - förtätningsstrategi för Varbergs kommun
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Samhällsutvecklingskontoret informerar om pågående arbete med förtätningsstrategi för Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2015/0289

Överenskommelse avseende samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 ingå överenskommelse om att minska ungdomsarbetslösheten med
Arbetsförmedlingen enligt förslag i bilaga 1
 överenskommelsen ska gälla för perioden 1 januari 2016 – 31 december
2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Regeringen beslutade i december 2014 att tillsätta en delegationen för unga
till arbete, DUA, för att uppnå större genomslag för arbetsmarknadspolitiska
insatser mot ungdomsarbetslöshet. Uppdraget avser perioden t.o.m. 2017.
Delegationen avser, genom anslag, att fördela samverkansmedel till kommuner som har ingått en lokal överenskommelse. Bidrag kan erhållas för att
etablera eller vidareutveckla långsiktigt stabila strukturer för samverkan
mellan kommun och arbetsförmedling.
Kommunstyrelsen har den 23 juni 2015, § 134, beslutat att teckna avsiktsförklaring tillsammans med Arbetsförmedlingen i avseende att teckna överenskommelse om samverkan kring arbetslösa unga.
DUA har den 3 september 2015 beviljat Varbergs kommun statsbidrag för
att utarbeta en lokal överenskommelse.
Under hösten har målgruppen och pågående verksamhet kartlagts samt ett
förslag till överenskommelse tagits fram. Arbetet har letts av samhällsutvecklingskontorets strategiska utvecklingsavdelning. I arbetet har arbetsförmedlingen, socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, individsamverkansteamet och CLL deltagit.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 26 november 2015
föreslagit att
 ingå överenskommelse om att minska ungdomsarbetslösheten med
Arbetsförmedlingen enligt förslag i bilaga 1
 överenskommelsen ska gälla för perioden 1 januari 2016 – 31 december
2018.
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Varbergs kommun har förhållandevis låg arbetslöshet men de ungdomar
som är arbetslösa, undersysselsatta eller inte studerar behöver stöd och
stöttning. I vissa fall är behovet mycket stort och behöver individanpassas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ks

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Dnr KS 2015/0503

Information - pågående flyktingsituation
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Samhällsutvecklingskontoret informerar om pågående flyktingsituation.
 struktur för återsökning
 lägesrapport från bostadsförsörjningsgruppen
 fastighetsägarträff den 18 januari 2016
 stödboende
 hvb-boende för ensamkommande barn
 mobilisering i civilsamhället.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ks au § 581

Sammanträdesprotokoll
2015-12-08

15

Dnr KS 2015/0608

Information – kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer för
kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 anteckna informationen om kvalitetsfaktorer, kvalitetsindikationer samt
detaljbudget för kommunstyrelsens verksamheter till protokollet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
I kommunstyrelsens budget för 2016 ingår ett antal kvalitetsfaktorer för
kommunstyrelsens verksamheter, även för Centrum för livslångt lärande och
Marknad Varberg. Definitionsmässigt utgör kvalitetsfaktorer särskilt betydelsefulla faktorer som kan ange om basverksamheten håller en hög kvalitetsnivå. Faktorerna behöver följas upp och kvalitetssäkras genom avstämning mot kvalitetsindikatorer, vilka synliggör och speglar kvalitet eller
effektivitet kopplat till kritisk kvalitetsfaktor. Definitionsmässigt är detta
detsamma som mått på upplevd kvalitet, resurs, aktivitet, information, eller
nyckeltal, mätetal och styrtal.
Kvalitetsfaktorer och indikatorer ska inte sammanblandas med de mål som
politiskt beslutats om för verksamheten, då kvalitetsfaktorerna och dess
indikatorer åsyftar mätning och uppföljning av basverksamheten. Mål anges
politisk kring sakområden som ofta ligger utanför basverksamhet, dock inte
alltid. Ett mål kan också sättas på en verksamhet som de förtroendevalda vill
ha särskild fokus på eller på en basverksamhet som inte anses leva upp till
de förväntningar som politiskt finns.
Sett till den framtagna styrmodell som gäller för kommunens verksamheter
har det ansetts viktigt att mätning sker av ett medvetet begränsat antal kvalitetsfaktorer, med motsvarande utgångspunkt i återhållsamhet i antalet
fullmäktigemål.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 1 december 2015 föreslagit att anteckna framtagna indikatorer och detaljbudgeten för kommunstyrelsen till protokollet. I samband med tertialredovisningarna, delårsrapport och helårsrapport kommer indikatorerna att avrapporteras och följas
upp åt kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Dnr KS 2015/0504

Regionalt trafikförsörjningsprogram Halland 2016-2019
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 sända yttrande daterat den 8 december 2015 till Region Halland som
svar från Varbergs kommun
 i övrigt tillstyrka Regionalt Trafikförsörjningsprogram Halland 20162019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Region Halland har tagit fram ett Regionalt Trafikförsörjningsprogram
2016-2019. Trafikförsörjningsprogrammet utgår bland annat från Regionala
utvecklingsstrategin och den halländska Tillväxtstrategin och sätter ramarna
för utvecklingen av kollektivtrafiken i Halland. Programmet beskriver väl
hur kollektivtrafiksystemet är tänkt att fungera i framtiden. Det är ett
omfattande dokument som visar på den betydelse som kollektivtrafiken har
för en hållbar samhällsutveckling och som en del av samhällsplaneringen.
Materialet beskriver tydligt den inriktning som Region Halland har med
utvecklingen av Kollektivtrafiken i Halland. Med Trafikförsörjningsprogrammet som grund upprättas sedan Hallandstrafiken en årlig Kollektivtrafikplan, vars syfte är att konkretisera, förtydliga och förverkliga programmet.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 8 november 2015
föreslagit att sända yttrande daterat den 24 november till Region Halland
som svar från Varbergs kommun och i övrigt tillstyrka Regionalt Trafikförsörjningsprogram Halland 2016-2019.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 december 2015, § 541, och då
kommit överens om att återremittera ärendet för att se över skrivningar i
yttrandet.
På sammanträdet kommer ledamöterna överens om att lägga till följande i
yttrandet till Region Halland
 Varbergs kommun ser närtrafiken som en viktig funktion för de som är
beroende av kollektivtrafik, men inte har tillgång till en busslinje.
Varbergs kommun anser därför att närtrafiken ska lyftas fram på ett tydligare sätt i programmet
 Varbergs kommun anser inte att minska antalet hållplatser är lösningen
eller ett alternativ då dessa kan vara en attraktivitet till att öka resandet
för de boende i mellanliggande bebyggelse. Samma hållplatser som även
ska användas till skolskjuts och vara tillgänglig för dem som har färdJusterandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll
2015-12-08

17

tjänst via kollektivtrafiken. Ett ytterligare sätt att öka attraktiviteten är
att de även blir försedda med väderskydd som kan bidra till ökat kollektivt åkande året runt.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Ks

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ks au § 583

Sammanträdesprotokoll
2015-12-08

18

Dnr KS 2015/0601

Fullmakt för kommunjurist 2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 befullmäktiga kommunjurist Anders Eriksson eller den han i sitt ställe
vid ett eller flera tillfällen förordnar att
 i alla de fall, då kommunens rätt ifrågakommer vid samtliga överoch underdomstolar, exekutionssäten och övriga myndigheter väcka,
utföra, fullfölja och bevaka kommunens talan
 jämväl utom domstol vid alla de tillfällen då kommunens rätt kan
vara ifråga, densamma iaktta och bevaka
 å kommunens vägnar framställa ansvarsyrkanden, motta delgivningar av stämningar, kallelser och handlingar av varje slag
 i inträffade konkurser utföra och bevaka kommunens talan och utöva
dess rösträtt
 i mål och ärenden vari Eriksson eller någon av honom förordnat
ombud, med stöd av denna fullmakt, fört kommunens talan, uppbära,
motta och kvittera alla kommunens tillkommande medel samt värdeoch andra handlingar
 anta eller förkasta förlikning i nyss benämnda mål och ärenden
 utdrag ur kommunstyrelsens protokoll ska gälla som fullmakt fr.o.m.
den 1 januari 2016 intill 2016 års utgång.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen ger kommunjuristen eller den han sätter i sitt ställe rätt att
företräda Varbergs kommun på så vis som framgår ovan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ks

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ks au § 584

Sammanträdesprotokoll
2015-12-08

19

Dnr KS 2015/0602

Fullmakt för kommundirektör 2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
‒

befullmäktiga kommundirektör Carl Bartler eller den han i sitt ställe vid
ett eller flera tillfällen förordnar att
 i alla de fall, då kommunens rätt ifrågakommer vid samtliga överoch underdomstolar, exekutionssäten och övriga myndigheter väcka,
utföra, fullfölja och bevaka kommunens talan
 jämväl utom domstol vid alla de tillfällen då kommunens rätt kan
vara ifråga, densamma iaktta och bevaka
 å kommunens vägnar framställa ansvarsyrkanden, motta delgivningar av stämningar, kallelser och handlingar av varje slag
 i inträffade konkurser utföra och bevaka kommunens talan och utöva
dess rösträtt
 i mål och ärenden vari Bartler eller någon av honom förordnat ombud, med stöd av denna fullmakt, fört kommunens talan, uppbära,
motta och kvittera alla kommunens tillkommande medel samt värdeoch andra handlingar
 anta eller förkasta förlikning i nyss benämnda mål och ärenden

 utdrag ur kommunstyrelsens protokoll ska gälla som fullmakt från
och med den 1 januari 2016 intill 2016 års utgång.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen ger kommundirektören eller den han sätter i sitt ställe rätt
att företräda Varbergs kommun på så vis som framgår ovan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ks

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll
2015-12-08
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Ks au § 585

Rapport från regionalt samarbete
Ärendet utgår.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll
2015-12-08
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Ks au § 586

Information från kommundirektören och kommunstyrelsens
förvaltning
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande informerar om
 pågående rekrytering.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll
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Ks au § 587

Meddelanden
Dnr KS 2015/0523-2
Länsstyrelsens beslut den 20 november 2015 med anmälan om vattenverksamhet enligt miljöbalken på fastigheten Strömma 6:1.
Dnr KS 2015/0072-14
Region Hallands protokoll den 13 november 2015.
Dnr KS 2015/0084-12
Samordningsförbundet Hallands protokoll den 29 oktober 2015.
Dnr KS 2015/0544-4
Energimyndighetens beslut den 23 november 2015 om Energi- och klimatrådgivning – Varbergs kommun.
Dnr KS 2015/0023-75
Länsstyrelsens beslut den 24 november 2015 med ansökan om tillstånd från
reservatsföreskrifterna för löpartävlingen Bocksten Trailrun inom Nabbens
och Mjällbjär naturreservat i Varbergs kommun och anmälan för samråd
inom Björkekullens naturreservat i Falkenbergs kommun.
Dnr KS 2015/0023-76
Länsstyrelsens beslut den 23 november 2015 om dispens från biotopskyddsbestämmelserna enligt miljöbalken för borttagning av stenmur på fastigheten Tvååker 14:48.
Dnr KS 2015/0609-1
Länsstyrelsens rapport den 25 november 2015 – Vattenkemiska undersökningar i Hallandsåarna 1972-2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

