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Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

30 augusti 2016

Datum då anslaget sätts upp

8 september 2016

Datum då anslaget tas ned

4 oktober 2016

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunkansliet, Engelbrektsgatan 15

Underskrift

Marcus Andersson
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Dnr KS 2013/0185

Avtal - väghållning avseende
Trönningenäsvägen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna upprättat förslag till avtal mellan kommunen och
Trönningenäs vägsamfällighetsförening innebärande att kommunen
övertar väghållningsansvaret på Trönningenäsvägen, sträckan från väg
845, gamla E6, till Buaråsvägen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Trönningenäs vägsamfällighetsförening har i skrivelse samt vid ett flertal
andra kontakter anhållit om att kommunen tar över väghållningsansvaret
för Trönningenäsvägen i anledning av ökad bebyggelse inom
programområde Inre Trönningenäs.
Samhällsutvecklingskontoret har upprättat förslag till avtal innebärande att
kommunen övertar väghållningsansvaret för Trönningenäsvägen på
sträckan från väg 845 till Buaråsvägen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 21 juni 2016, § 285.
Beslutsförslag från samhällsutvecklingskontoret den 31 maj 2016.
Avtal.

Övervägande
Trönningenäsvägen utgör tillfartsväg till hela programområdet Inre
Trönningenäs. Kommunen är huvudman för allmänplatsmarken inom de
två detaljplaner som vunnit laga kraft inom programområdet. Ytterligare
planläggning pågår inom programområdet. Som en logisk följd av
genomförd och pågående planläggning bör även del av Trönningenäsvägen
omfattas av kommunens huvudmannaskap. Under hösten 2016 kommer
kommunen att anlägga gång- och cykelväg utmed Trönningenäsvägens
norra sida.
Trönningenäsvägen ingår i gemensamhetsanläggningen Trönningenäs ga:6
bildad 2001. För att pröva huvudmannaskapsfrågan för vägen krävs att
vägen ingår i/genomgår detaljplaneläggning.
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De statliga och kommunala bidragen för berörd sträcka utgör för
innevarande år cirka 18 000 kronor. I samband med utbyggnaden av
området A2 träffades 2012 avtal mellan kommunen och vägföreningen om
eventuella skador och slitageersättning. Kommunen ersatte vägföreningen
med 145 226 kronor för faktiska skador och slitageersättning. Motsvarande
avtal avses ej att träffas i samband med utbyggnaden av område C1/CA om
avtalet rörande väghållningsansvaret godkännes.
Samhällsutvecklingskontoret har samrått med hamn- och
gatuförvaltningen rörande förslaget till avtal.
Samhällsutvecklingskontoret föreslår att förslaget till avtal rörande
väghållningsansvaret av Trönningenäsvägen godkänns.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Trönningenäs vägsamfällighetsförening
Samhällsutvecklingskontoret
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Dnr KS 2013/0484

Svar på motion om hastighetsbegränsning på
väg 845 genom Stråvalla/Löftaskog i anslutning
till Stråvalla förskola
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motionen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Eva Pehrsson-Karlsson (C) och Stefan Stenberg (C) har inkommit med
motion där Varbergs kommun tillsammans med Trafikverket önskas utreda
och initiera en sänkning av hastigheten på väg 845 genom
Stråvalla/Löftaskog förbi Stråvalla förskola och eventuellt också på en
längre sträcka genom Löftaskogs tätort.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 28 juni 2016, § 298.
Samhällsutvecklingskontorets beslutsförslag den 24 maj 2016.
Yttrande från hamn-och gatukontoret.
Yttrande från Väghållningsmyndigheten Trafikverket Region Väst.
Motion inkommen den 14 oktober 2013.

Övervägande
Väg 845 (gamla E6:an) går från Lindhovsrondellen i söder till
kommungränsen mot Kungsbacka. Trafikverket är väghållare för väg 845
som idag har en skyltad hastighet på 70 km/h.
I hamn-och gatuförvaltningens yttrande till motionen tydliggörs att det inte
är kommunen som reglerar hastigheten på väg 845 utan att det bestäms
genom en lokal trafikföreskrift som utfärdas av länsstyrelsen.
Väghållningsmyndigheten Trafikverket Region Väst beskriver i sitt yttrande
till den ansökan som inkommit till länsstyrelsen att en hastighetssänkning
till 30 eller 40 km/h inte är lämplig på grund av framkomligheten för
trafiken samt att vägutformningen inte skulle stödja en hastighet av 30-40
km/h.
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Här kan även läsas att rådande hastighetsbegränsning är bashastighet och
ligger utanför tätbebyggt område. Vidare beskrivs att en hastighetssänkning
troligtvis inte skulle skapa en säkrare väg utan kunna ge en falsk trygghet
för oskyddade trafikanter.
Avslutningsvis kan läsas i Trafikverket Region Västs yttrande att det åligger
fordonsförarna att anpassa fordonets hastighet till vad trafiksäkerheten och
förhållandena kräver. Därmed föreslår Trafikverket Region Väst ett avslag
på ansökan.
Hamn-och gatuförvaltningen har underrättats om att ansökan inkommit
och getts möjlighet att yttra sig i ärendet. Förvaltningen har valt att avstå.
Samhällsutvecklingskontoret delar motionärernas liksom hamn-och
gatuförvaltningens intention om att en sänkt hastighet på väg 845 vore
önskvärt, och att framkomligheten för oskyddade trafikanter är viktig.
Samhällsutvecklingskontoret bedömer däremot utifrån inkomna
synpunkter att det inte är aktuellt att från kommunens sida utreda och
initiera en sänkning av hastigheten genom Stråvalla/Löftaskog.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag: Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2015/0626

Svar på motion om flyttning av
Påskbergsvallen, bygg bostäder på platsen och
lägg anläggningar i ett arenabolag
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motionen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Pierre Ringborg (MP) har lämnat en motion med förslagen att flytta
Påskbergsvallen närmare Österleden och att de ytor som flytten frigör ska
användas för planering av bostadsbyggande samt att utreda bildandet av ett
arenabolag. Motionären framför att Påskbergsvallen är otidsenlig och att en
flytt av Påskbergsvallen och att istället bygga bostäder på platsen skulle
lyfta det aktuella området. Vidare menar motionären att ett arenabolag
skulle kunna drivas professionellt och affärsmässigt.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 16 augusti 2016, § 326.
Kommunkansliets beslutsförslag den 24 mars 2016.
Yttranden från nämnder och bolag.
Motion inkommen den 9 december 2015.

Övervägande
Varbergs Bostad AB avstår från att yttra sig om utredning av bildande av
arenabolag och eventuell flytt av Påskbergsvallen, men framför att om
kommunfullmäktige väljer att flytta vallen så har bolaget inget att erinra
mot att frigjord yta planeras för bostadsbyggande.
Kultur- och fritidsnämnden framför i sitt yttrande att Påskbergsvallen är en
av de mest utnyttjade anläggningarna i Varbergs kommun, i synnerhet
konstgräsplanen. Överhuvudtaget är det en mycket stor efterfrågan från
föreningar vad gäller konstgräsplaner i centrumområdet. Konstgräsplanen
på Påskbergsvallen ska under våren 2016 läggas om, breddas och förlängas,
en investeringskostnad på cirka 6,5 mnkr.
Med anledning av det hårda trycket från föreningslivet vad gäller tillgång
till fotbollsplaner, i synnerhet konstgräsplaner i centrum, så avstyrker
Justerandes signatur
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kultur- och fritidsnämnden förslaget att flytta ut Påskbergsvallen från
centrum.
Vad gäller förslaget att samla alla arenaanläggningar i Varbergs kommun i
ett bolag ser nämnden stora risker i att föreningslivet kommer i
skymundan.
Kommunala idrottsanläggningar har låga intäkter vilket gör att de drivs
bäst i kommunal regi utan vinstintresse och därför avstyrker kultur- och
fritidsnämnden även detta förslag.
Byggnadsnämnden ställer sig bakom det framförda behovet av förtätning
med bostäder i centrumnära läge, men motsätter sig att Påskbergsvallen tas
i anspråk för detta ändamål. Påskbergsvallen, med tillhörande
fotbollsplaner, i sitt centrala läge skapar en attraktiv mix mellan bostäder
och rekreation. Kopplingen till Sparbankshallen och Påskbergsskogen
bidrar dessutom till att området bildar en betydande idrotts/rekreationsnod i staden, med samordningsvinster i form av möjlighet att
samutnyttja omklädningsrum och parkering. Nämnden gör den
sammantagna bedömningen att andra ytor bör tas i anspråk för förtätning
före Påskbergsvallen. Nämnden kan inte ta ställning till motionens
önskemål om att ett arenabolag bör skapas, då detta ligger utanför
nämndens sakområde.
Samhällsutvecklingskontoret finner motionärens idéer intressanta och tar
dem i beaktande i framtida planering, men ser samtidigt att många av de
frågor som väcks om inriktning etcetera är av politisk karaktär. Just nu
pågår planering för stora investeringar i anläggningar för idrott, bland
annat i Håsten och Trönninge.
När det gäller Påskbergsvallens läge och utvecklingsmöjligheter så ser
samhällsutvecklingskontoret visst att det finns stor potential till förädling i
området, till exempel för bostadsändamål. Samtidigt så finns en charm i att
ha ett allt mer centrumnära läge för evenemang, idrott, musik, etcetera,
kopplat till den verksamhet som Varberg Event redan driver, och till den
utvecklingsbara och stadsparksliknande miljö som finns i området. Inom en
inte allt för avlägsen framtid behöver kommunen ta ställning till hur en
utveckling av området kan se ut, men vi anser att frågan i nuläget är för
tidigt väckt.
Kommunkansliet föreslår med hänvisning till lämnade yttranden att
motionen avslås.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2013/0530

Förstudiekostnad Gamlebyskolan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. ärendet utgår.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Samhällsutvecklingskontoret föreslår att ärendet dras tillbaka för vidare
beredning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Samhällsutvecklingskontoret
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Dnr KS 2016/0315

Överenskommelse om fastighetsreglering - del
av Tofta 4:2 och Tofta 4:16
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna upprättat förslag till överenskommelse om fastighetsreglering
avseende del av fastigheten Tofta 4:2.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Samhällsutvecklingskontoret har upprättat förslag till överenskommelse
om fastighetsreglering, med innebörden att cirka 680 m2 mark från
kommunens fastighet Tofta 4:2 överförs till Tofta 4:16. Syftet med
fastighetsregleringen är bland annat att säkra vändplan samt se till så att
hela förrådsbyggnaden ligger inom Tofta 4:16. Byggnaden ligger idag delvis
inom Tofta 4:2.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 28 juni 2016, § 299.
Samhällsutvecklingskontorets beslutsförslag den 9 juni 2016.
Överenskommelse om fastighetsreglering.

Övervägande
Samhällsutvecklingskontoret anser att föreslagen åtgärd inte strider mot
intentionerna i översiktsplanen eller försvårar en framtida utveckling av
Tofta. Markområdet och fastigheten Tofta 4:16 omfattas inte av detaljplan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Fastighetsägare
Samhällsutvecklingskontoret
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Dnr KS 2014/0481

Fyllnadsval i Boföreningarna Jorden och
Rullstenen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. som revisor i Boföreningarna Jorden och Rullstenen utse Katarina
Lindh, serviceförvaltningen, istället för Sven-Göran Dahlberg,
serviceförvaltningen som slutat sin anställning i kommunen
2. som revisorssuppleant i Boföreningarna Jorden och Rullstenen utse
Merja Olmedo, ekonomikontoret, istället för John Wennevid,
ekonomikontoret, som har slutat sin anställning i kommunen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Boföreningen Jorden består av 37 lägenheter med s.k. kooperativ hyresrätt
på Brearedsvägen 1-71. Föreningen bildades 1991 och kommunstyrelsen
godkände 1991-02-26 styrelsens sammansättning (med en representant och
ersättare från kommunen) och 1991-04-23 utsågs revisor och ersättare i
den ekonomiska föreningen som hyr lägenheterna av Varbergs Bostads AB.
Boföreningen Rullstenen består av 51 lägenheter med kooperativ hyresrätt
på Rullstensbacken 1-3. Kommunen har även ett gruppboende i föreningen.
Föreningen bildades 1992 och kommunstyrelsen utsåg 1992-05-26 ledamot
och suppleant i styrelsen samt revisor och ersättare i den ekonomiska
föreningen som hyr lägenheterna av Varbergs Bostads AB.
Sedan föreningarna bildades har både Varbergs Bostads AB och Varbergs
kommun utsett tjänstemän till styrelse och som revisor.

Beslutsunderlag
Ekonomikontorets beslutsförslag den 23 maj 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Boföreningarna Jorden och Rullstenen
Katarina Lindh
Merja Olmed
John Wennevid
Sven-Göran Dahlberg
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Dnr KS 2015/0005

Förslag till nytt reglemente för
kommunstyrelsen och hamn- och gatunämnden
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. godkänna reviderat reglemente för kommunstyrelsen
2. godkänna reviderat reglemente för hamn- och gatunämnden
3. anteckna hamn- och gatunämndens begäran att få återkalla tidigare
förslag daterat den 21 december 2015, § 131, vilket härmed avskrivs från
vidare handläggning av kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 15 september 2015 att ge respektive
nämnd i uppdrag att låta genomföra översyn av eget reglemente i samband
med beslut om revidering av kommunstyrelsens reglemente.
Under hösten 2015 bearbetades ett förslag till nytt reglemente för hamnoch gatunämnden samtidigt som det konstaterades att det fanns en hel del
oklarheter och otydligheter med kommunstyrelsens nya reglemente i
förhållande till hamn- och gatunämndens då gällande och av
kommunfullmäktige beslutade reglemente.
Hamn- och gatunämnden fattade trots allt beslut om förslag till nytt
reglemente för hamn- och gatunämnden 2015-12-21, § 131, och i samband
med detta beslut inlämnades ett omfattande yttrande som i detalj beskriver
en hel del av de otydligheter vad det gäller ansvar och uppdrag i det nya
reglementet för kommunstyrelsen och kopplingen till reglementet för
hamn- och gatunämnden.
Vid genomgång av inkomna förslag till nya reglementen från alla nämnder
samt tillhörande yttranden konstaterade kommunstyrelsens förvaltning att
det fanns en hel del otydligheter och oklarheter i förhållandet mellan
kommunstyrelsens reglemente och hamn- och gatunämndens föreslagna
reglemente. Kommunfullmäktige fattade beslut om kommunstyrelsens
reglemente hösten 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har därefter fattat beslut (2016-01-26) om
att ge i uppdrag till samhällsutvecklingskontoret samt hamn- och
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gatuförvaltningen att se över reglementena och reda ut otydligheterna
mellan kommunstyrelsens och hamn- och gatunämndens reglementen.
Samhällsutvecklingskontoret samt hamn- och gatuförvaltningen har under
senvintern och våren 2016 diskuterat hur reglementena ska bli tydligare
och klarare för att skapa bättre förutsättningar för ett effektivare
verksamhetsutövande. Föreliggande förslag till nytt reglemente för hamnoch gatunämnden kan ses som resultatet av uppdraget om att harmonisera
kommunstyrelsens och hamn- och gatunämndens reglementen.
Parallellt med arbete med reglementena har arbetet med kartläggningen av
samhällsplaneringsprocesserna fortsatt, vilket får anses också ha stor
betydelse för att skapa större tydlighet hur ansvaret ser ut mellan berörda
förvaltningar och nämnder.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 16 augusti 2016, § 322.
Kommunkansliets beslutsförslag den 29 juni 2016.
Förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen.
Hamn- och gatunämndens arbetsutskotts beslut.
Förslag till nytt reglemente för hamn- och gatunämnden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 26 januari 2016, § 32.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2016/0158

Ansökan om bidrag till PS-musikal 2017
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1.
2.
3.
4.

lämna bidrag till 2017 års PS-musikal med 110 tkr
bidraget belastar kommunstyrelsens ofördelade medel 2016
ställa förlustgaranti för PS-musikalen år 2017 med maximalt 100 tkr
fatta nytt särskilt beslut om finansiering i det fall förlustgarantin
behöver infrias.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
PS-Musikalen som startade 1987 har under åren blivit ett viktigt inslag i
Varbergs kulturliv. Musikalen framförs i första hand av gymnasieelever från
Varbergs Gymnasieskolor. Uppsättningarna sker på engelska vilket ger
ungdomarna en språkupplevelse utöver det vanliga.
Årets musikal är en relativt ny musikal som hade premiär 2010 på
Broadway, New York. Uppsättningen innebär att PS-musikalen firar 30-års
jubileum. I ensemblen för 2017 beräknas cirka 30 medverkande ungdomar.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 16 augusti 2016, § 324.
Ekonomikontorets beslutsförslag den 15 juni 2016.
Ansökan om bidrag till 2017-års PS-Musikal.

Övervägande
På hösten 2014 gjordes det en organisatorisk genomlysning av PSmusikalen där det klargjordes att varken barn- och utbildningsnämnden
eller kultur- och fritidsnämnden har något organisatoriskt ansvar för
musikalen. Således är det rimligt att kommunstyrelsen fattar beslut om
eventuellt bidrag. 2015 fattades motsvarande beslut, KS § 226, för PSmusikalen 2016. Vid kontakt med PS-musikalernas Intresseförenings
ordförande framgår det att nyttjande av förslutsgarantin avseende 2016 års
musikal inte kommer bli aktuellt.
Kommunstyrelsens beslut ersätter begärt anslag från barn- och
utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
Justerandes signatur

PS Musikalernas Intresseförening
Ekonomikontoret
Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2016/0265

Remissvar - Förslag till Hallands kulturplan
2017-2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. översända yttrande daterat den 17 augusti 2016 till Region Halland som
svar från Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Reservation
Andreas Feymark (SD) reserverar sig mot beslutet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Andreas Feymark (SD) föreslår att ärendet återremitteras.

Beslutsordning
Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag, och
finner att ärendet ska avgöras idag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun har fått förslag till kulturplan för Halland 2017-2020 på
remiss. Region Halland har tagit fram förslaget till kulturplan i dialog och
samverkan med kommunerna och efter samråd med kulturinstitutioner,
professionella kulturskapare och civilsamhället.
Kulturplanen tar sin utgångspunkt i nationella och regionala kulturpolitiska
mål och strategier samt anger strategiska val utifrån Tillväxtstrategi för
Halland 2014-2020. Planen omfattar fyra år men ska vara ett levande
dokument som kan utvecklas, kompletteras och fördjupas varje år.
Kommunstyrelsen har skickat förslaget på remiss till barn- och
utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 16 augusti 2016, § 325.
Kommunkansliets beslutsförslag den 3 augusti 2016.
Yttrande – Förslag till Hallands kulturplan 2017-2020.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Remissyttranden från barn- och utbildningsnämnden, kultur- och
fritidsnämnden samt socialnämnden.
Remiss – Förslag till Hallands kulturplan 2017-2020.

Övervägande
Kultur- och fritidsnämnden har genom dialog med Region Halland haft
möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i planen, men har ändå ett
antal synpunkter som de vill framföra.
Bland annat nämns att föregående plan innehöll även de utvecklingsavtal
som tecknats med kommunerna. Nämnden hade gärna sett att dessa fanns
med även i den reviderade planen.
Världsarvet Grimeton nämns i den regionala kulturplanen som en viktig
kulturhistorisk institution utifrån sin betydelse för Hallands attraktivitet
och utvecklingskraft. Nämnden skulle därför gärna se att regionen tecknade
ett utvecklingsavtal avseende radiostationen Grimeton.
Vidare saknas ett avsnitt som handlar om stöd till kompetensutveckling och
kunskapsförmedling.
Nämnden hade gärna sett att kulturplanen, hade innehållit uppdrag att
initiera och samordna internationella projekt inom kulturområdet.
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom Hallands kulturplan i
stort, men vill se ett förtydligande under ett par avsnitt i kapitlet Barn och
unga. Det behövs ett förtydliganden av vad det innebär att barn och unga
ska ha likvärdig tillgång till kultur, möjlighet till eget skapande och kunna
tillägna sig olika estetiska språk oavsett uppväxtvillkor och individuella
förutsättningar.
Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella
minoritetsspråken samt främja de nationella minoriteternas möjlighet att
behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell
identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska särskilt främjas.
Nämnden föreslår att ovan förtydligas.
Barn- och utbildningsnämnden saknar mål riktade mot barn och unga
utifrån de nationella målen för litteratur- och läsfrämjande.
Vidare bör kulturplanen lyfta mångfalden på skolor och dess möjligheter
genom att förtydliga uppdraget.
Socialnämnden ser det som värdefullt att regionen satsar på kultur, och ett
samarbete mellan kommunerna och regionen är av stor vikt för ett levande
Justerandes signatur
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kulturliv. På flera ställen i förslaget till kulturplan 2017-2020 anges vikten
av att hänsyn tas till människor med funktionsnedsättning och att även de
äldre är en viktig grupp, vilket socialnämnden finner positivt.
Gruppen nyanlända nämns på några ställen i förslaget till kulturplan, och
socialnämnden vill understryka vikten av att möjliggöra deltagande i
utvecklingen av kulturen i Halland, som en del i en lyckad inkludering i
samhället.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Region Halland
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
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Dnr KS 2016/0387

Ändrad hyra för öppna förskolan i Håsten
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. teckna nytt hyresavtal med Varbergs Bostad AB för Öppna förskolan i
Håsten, fastighetsbeteckning Småland 6
2. de nya hyreskostnaderna tas inom barn- och utbildningsnämndens
befintliga budgetram.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Hyran för Öppna förskolan i Håsten, Småland 6, kommer att öka från
63 432 kr per år, exklusive underhåll, till 198 88o kr per år.
Bakgrunden till höjningen är att det behöver göras inre underhåll samt att
öppna förskolan efter förändringen har exklusiv besittningsrätt. Tidigare
har hyresgästföreningen haft tillgång till lokalen. Varbergs Bostad AB är
hyresvärd för lokalen.
Lokalen är på 226 kvadratmeter och innefattar varmhyra. Det nya priset
per kvadratmeter blir 880 kr. Varje förlängning av hyresavtalet löper på tre
år.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 16 augusti 2016, § 328.
Kommunkansliets beslutsförslag den 2 augusti 2016.
Barn- och utbildningsnämnden, 20 juni 2016, § 105.
Förslag till hyresavtal för Småland 6.

Övervägande
Med bakgrund i yttrande från barn- och utbildningsnämnden föreslår
kommunkansliet att kommunstyrelsen godkänner ny hyra på 198 880 kr
per år i varmhyra för Öppna förskolan i Håsten, fastighetsbeteckning
Småland 6.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Barn- och utbildningsnämnden
Servicenämnden
Varbergs Bostad AB

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2016/0342

Ombyggnation av psykiatriboende,
Bryggaregatan 5
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. ge Varbergs Bostads AB i uppdrag att bygga om Bryggaregatan 5 i
Varberg
2. teckna nytt hyresavtal med Varbergs Bostads AB på fem år
3. de nya hyreskostnaderna ska tas inom socialnämndens befintliga
budgetram.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Psykiatriboendet på Bryggaregatan har plats för sex personer men flera av
de boende delar toalett och kök. Detta är inget fullvärdigt boende då hyresgästerna inte har egna lägenheter. Varbergs Bostads AB är fastighetsägare.
På grund av att platserna på Bryggaregatan inte är fullvärdiga så har antalet
platser inte kunnat användas fullt ut. Socialförvaltningen har vid flera
tillfällen haft icke verkställda beslut samtidigt som det har funnits lediga
platser på Bryggaregatan som erbjudits men som kunder tackat nej till på
grund av att det inte är ett skäligt alternativ. Personer som trots detta tackat
ja till att dela lägenhet har vid ett flertal tillfällen inneburit problem som
lett till försämrat mående, brottslighet med mera.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 16 augusti 2016, § 327.
Kommunkansliets beslutsförslag den 2 augusti 2016.
Socialnämndens arbets- och planeringsutskott, 13 juni 2016, § 111.
Förslag till hyreskontrakt, Bryggargatan 5.

Övervägande
Socialförvaltningen har tillsammans med kommunens fastighetsavdelning
och Varbergs Bostads AB tagit fram ett ombyggnadsförslag för sex mindre
lägenheter med kök och hygienrum samt personalutrymme. I källarplan
finns gemensamhetsutrymme som inte berörs.
Socialförvaltningen har även utrett frågan om att eventuellt flytta
verksamheten till exempel Ölandsgatan. Utredningen visar att det är mer
ekonomiskt lönsamt att bygga om Bryggaregatan trots en hyresökning med
Justerandes signatur
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drygt 250 ooo kronor per år. Dels kommer hyresintäkterna att öka då alla
sex lägenheter kan användas, dels används personalresurserna mer
effektivt då verksamheten även servar personer boende på Almbergsgatans
psykiatriboende och boende i egna lägenheter i närområdet, vilket idag är
21 personer utöver de som bor på Bryggaregatan.
Om ombyggnationen genomförs kan förvaltningen fatta beslut om bostad
med särskild service enligt LSS i form av servicebostad för den som tillhör
personkretsen, vilket inte är möjligt i dag då lägenheterna inte är
fullvärdiga.
Ombyggnationen kommer att bli omfattande då man behöver riva ut
samtliga väggar och bygga upp nya som uppfyller gällande brandkrav.
Verksamheten kan inte vara kvar i byggnaden under ombyggnationen.
Förvaltningen tittar på ersättningslägenheter för de boende.
Med bakgrund i yttrande från socialnämndens arbets- och
planeringsutskott föreslår kommunkansliet att kommunstyrelsen ger
Varbergs Bostads AB i uppdrag att bygga om Bryggaregatan 5 i Varberg, att
det nya hyresavtalet mellan kommunstyrelsen och Varbergs Bostads AB
tecknas på fem år samt att de nya hyreskostnaderna ska tas inom
socialnämndens befintliga budgetram.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Servicenämnden
Socialnämnden
Varbergs Bostad AB
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Dnr KS 2016/0355

Nya kvartersnamn i Apelviken
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. till nya kvartersnamn i Apelviken fastställa kvarteren Surfaren,
Sandstranden, Badstranden, Badstugan, Sanddynan, Strandrågen,
Campingen, Ferien, Fritiden och Semestern.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret har beslutat namnsätta de kvarter i södra Apelviken
som saknar namn. Vi föreslår att kvarteren kallas Surfaren, Sandstranden,
Badstranden, Badstugan, Sanddynan, Strandrågen, Campingen, Ferien,
Fritiden och Semestern. Namnen anknyter till närliggande vägnamn samt
till redan befintliga kvartersnamn i Apelviken vilka har namn på tema sol,
bad, väder och dylikt.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 16 augusti 2016, § 329.
Stadsbyggnadskontorets beslutsförslag den 30 juni 2016.
Karta.
Kultur- och fritidsnämnden, 21 juni 2016, § 75 .
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Hamn- och gatunämnden
Stadsbyggnadskontoret
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Dnr KS 2016/0323

Nya vägnamn i Trönninge
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. till nya vägnamn i Trönninge fastställa Hansegårdsvägen,
Gröningagårds-vägen, Trönninge byväg, Lialyckevägen,
Mellanlyckevägen, Kolyckevägen samt Salakullevägen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret arbetar för närvarande med upprättande av nytt
detaljplaneförslag för Bostäder på Hansegård & Gröningagården. Planförslaget medför att sju nya vägnamn behövs. Stadsbyggnadskontoret föreslår att vägarna kallas Hansegårdsvägen, Gröningagårdsvägen, Trönninge
byväg, Lialyckevägen, Mellanlyckevägen, Kolyckevägen samt Salakullevägen. Hansegårdsvägen och Gröningagårdsvägen får sina namn efter gårdarna Hansegård och Gröningagården. Trönninge by, Lialyckan, Mellanlyckan och Kolyckan har hittats på kartor från 1807, enskifte, och från 1908,
hemmansklyvning. Salakullevägen får sitt namn efter Salakullen, belägen
inom området.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 28 juni 2016, § 314.
Lantmäterienhetens beslutsförslag 15 juni 2016.
Vägarna redovisas i olika färger på bifogad karta.
Kultur- och fritidsnämnden, 27 april 2016, § 54.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Hamn- och gatunämnden
Stadsbyggnadskontoret
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Dnr KS 2014/0080

Behov av att höja investeringsramen till
projektet Omläggning och breddning av
Påskbergsvallen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
1. utöka investeringsramen från 6590 tkr till 7691 tkr, en utökning som
uppgår till 1101 tkr
2. den utökade investeringen finansieras med hjälp av kommunens
rörelsekapital.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Konstgräsplanen vid Påskbergsvallen behöver omläggning av underlaget
eftersom det rent tekniskt inte uppfyller sitt ändamål då planen har tidig
generations konstgräs samt är uppförd för träningsändamål och inte den
belastning/utnyttjandegrad som idag är fallet. Samtidigt behöver planen
utökas för att klara de krav som ställs från Svenska fotbollsförbundet för en
matchplan.
En förstudie har tagits fram och presenterats för kultur- och
fritidsnämnden och kommunstyrelsen. Investeringen är med i
investeringsbudget 2016, beslutad av kommunfullmäktige 2015-11-17 och är
budgeterad till 6590tkr.
Upphandling påbörjades under våren 2016 vilket resulterade i att budgeten
överskreds med två miljoner kronor. Inom projektgruppen beslutades att
erhållet anbud skulle förkastas för att gå ut med en ny förfrågan vid en
annan tidpunkt med syfte att se om marknaden förändrats något. Efter
förnyad upphandling har fler och lägre anbud erhållits, projektets
totalbudget behöver dock utökas med 1101tkr.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 22 augusti, § 341.
Samhällsutvecklingskontorets beslutsförslag den 14 juli 2016.

Övervägande
Efter två upphandlingar är bedömningen att det är lämpligt att gå vidare
med dessa anbud för att hålla tidplan för projektet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
Justerandes signatur

Kommunfullmäktige
Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2016/0366

Kommunikationsplan för flyktingmottagande,
integration och inkludering
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. anta kommunikationsplan för flyktingmottagande, integration och
inkludering.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Reservation
Andreas Feymark (SD) reserverar sig mot beslutet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Andreas Feymark (SD) föreslår att ärendet återremitteras.

Beslutsordning
Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag, och
finner att ärendet ska avgöras idag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Flyktingsituationen och det långsiktiga integrations- och
inkluderingsarbetet ställer höga krav på Varbergs kommun. En väl
fungerande kommunikation, internt, externt och mellan olika
samhällsaktörer, ökar förutsättningarna för att klara uppdraget. Vikten av
struktur och en samordnad kommunikation har blivit påtagligt och syftet
med kommunikationsplanen är att förenkla och förbättra vårt
kommunikationsarbete.
Kommunikationsplanen belyser bland annat ansvarsfrågan, tonalitet,
gemensamma budskap/talepunkter och intern kommunikationsstruktur.
Dessa områden kräver en tydlighet för att undvika missuppfattningar och
merarbete och för att kunna arbeta proaktivt med en effektiv
kommunikation.
Kommunikationsplanen innehåller också kommunikationsmål som speglar
vad vi vill uppnå. En samsyn om målen underlättar arbetet med att urskilja
vad för kommunikation som ska prioriteras.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 16 augusti 2016, § 317.
Kommunkansliets beslutsförslag den 7 juli 2016.
Kommunikationsplan för flyktingmottagande, integration och inkludering.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samtliga nämnder

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2016/0372

Färdtjänst riktlinjer – Falkenberg, Laholm, Hylte,
Varberg
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna Region Hallands förslag till nya riktlinjer för särskild
kollektivtrafik - färdtjänst för Varberg, Falkenberg, Hylte och Laholm.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Idag finns det gemensamma riktlinjer för Varberg, Falkenberg, Hylte och
Laholms kommuner och ett för Halmstad kommun. Målsättningen med
riktlinjerna har alltid varit att de så långt det är möjligt anpassas till den
allmänna kollektivtrafiken.
Region Hallands färdtjänstavdelning tog i november 2015 fram ett förslag
till gemensamma riktlinjer för särskild kollektivtrafik, färdtjänst i Hallands
län som skickades ut för synpunkter från tjänstemännen.
Region Halland föreslår att nuvarande riktlinjer behålls i sin helhet men
med vissa justeringar för respektive kommun. Förslag till förändringar för
Varbergs kommun är;
3:1 Funktionshindret ska inte vara tillfälligt
Enligt domar från 2007 och 2009 ska funktionshindret ha en varaktighet
på minst tre månader för att en person ska vara berättigad till färdtjänst.
Eftersom domar från kammarrätten är prejudicerande föreslår Region
Halland att detta justeras i riktlinjerna.
3:2 Differentierade tillstånd
I nuvarande riktlinjer står inskrivet att ”färdtjänst kan beviljas del av dygn”.
Någon teknisk lösning för detta finns inte och kan därför inte användas.
Utifrån detta förslår Region Halland att det tas bort ur riktlinjerna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 30 augusti 2016, § 350.
Samhällskontorets beslutsförslag den 10 augusti 2016.
Varberg, Falkenberg, Hylte, Laholm – Riktlinjer för särskild kollektivtrafik
–färdtjänst.
Justerandes signatur
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Övervägande
Samhällsutvecklingskontoret har inget att invända mot innehållet i
förslaget från Region Halland, utan anser att kommunen kan godkänna
förslaget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Region Halland; färdtjänstavdelningen
Samhällsutvecklingskontoret

Utdragsbestyrkande
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Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2016/0389

Remiss om mål och strategier för
bostadsbyggandet 2016-2020 i Falkenbergs
kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. inte ha någon erinran i remissyttrandet över Mål och strategier för
bostadsbyggandet 2016-2020 i Falkenbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Mål och strategier för bostadsbyggandet 2016-2020 i Falkenbergs
kommun bygger på kommunens vision ”Vi växer för en hållbar framtid” och
fyra övergripande utvecklingsmål, och i huvudsak utvecklingsmålet ”Fler
bostäder och attraktiva boendemiljöer i hela kommunen med god
kommunal service i livets alla skeden”.
Programmet ersätter kommunens tidigare bostadsförsörjningsprogram
som avsåg perioden 2010-2013.
Mål och strategier för bostadsbyggandet redovisar möjligheter och
utmaningar inom ett antal områden som är viktiga att beakta för att nå
kommunens mål avseende bostadsutveckling och bostadsförsörjning.
Programmet redovisar befolkningsprognos och demografiska förändringar
och med detta som utgångspunkt bostadsbehovet de kommande fem åren.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 30 augusti 2016, § 351.
Samhällskontorets beslutsförslag den 10 augusti 2016.
Remiss Mål och strategier för bostadsbyggandet 2016-2020 i Falkenbergs
kommun.

Övervägande
Samhällsutvecklingskontoret ser positivt på att Falkenbergs kommun tagit
fram detta strategiska dokument. Dokumentet tydliggör Falkenbergs
kommuns kommande behov av bostäder i olika delar av kommunen och det
ger en klar inblick i vilka nationella, regionala och lokala mål och verktyg
som är viktiga för bostadsförsörjning.
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Som angränsande kustkommuner har Varberg och Falkenberg flera
kommunövergripande beröringspunkter, till exempel när det gäller
infrastruktur och naturmiljöer. Mål och strategier för bostadsbyggandet
2016-2020 i Falkenbergs kommun kan därför utgöra ett relevant underlag
för Varbergs kommun vid kommande strategiska utredningar med
bostadsanknytning.
Samhällsutvecklingskontoret har inga synpunkter på det framtagna
dokumentet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Ks § 170

Delegeringsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Dnr KS 2015/0434-6
Markförvaltarens delegeringsbeslut den 14 juni 2016 till Jägareförbundet
Varbergs Jaktvårdskrets om markägarmedgivande.
Dnr KS 2015/0337-23
Markförvaltarens delegeringsbeslut den 16 juni 2016 om överlåtelse av
arrenderätt 19218, del av Getakärr 5:147, Havsvägen 32.
Dnr KS 2015/0337-25
Markförvaltarens delegeringsbeslut den 17 juni 2016 om överlåtelse av
arrenderätt 19005, del av Getakärr 5:147, Fritidsvägen 13.
Dnr KS 2015/0337-26
Markförvaltarens delegeringsbeslut den 5 juli 2016 om överlåtelse av
arrenderätt 19313, el av Nygård 1:2 nr 13, Badvägen 30.
Dnr KS 2016/0009-61
Markförvaltarens
delegeringsbeslut
markägarmedgivande.

den

20

juni

2016

om

Dnr KS 2016/0009-63
Markförvaltarens delegeringsbeslut den 8 juli 2016 om yttrande över
ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage inom Åsby
1:13.
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Dnr KS 2016/0009-64
Markförvaltarens delegeringsbeslut den 8 juli 2016 om yttrande över
ansökan om bygglov för matvagn, tidsbegränsat lov till 2018-12-31 inom
Fastarp 3:127.
Dnr KS 2016/0009-65
Markförvaltarens delegeringsbeslut den 8 juli 2016 om yttrande över
ansökan om ändring av beviljat bygglov för nybyggnad av 5 flerbostadshus
inom Österby 1:24.
Dnr KS 2016/0009-66
Markförvaltarens delegeringsbeslut den 8 juli 2016 om yttrande över
ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med garagedel inom
Bua 10:127.
Dnr KS 2016/0009-67
Markförvaltarens delegeringsbeslut den 8 juli 2016 om yttrande över
ansökan om bygglov för nybyggnad av 2 komplementbyggnader (gasförråd)
inom Ratten 6.
Dnr KS 2016/0009-68
Markförvaltarens delegeringsbeslut den 8 juli 2016 om yttrande över
ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus Brage 28.
Dnr KS 2016/0346-2
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut den 28 juni 2016 till Region
Halland om nyttjanderättsavtal för motionsspår, Breared –
sjukhusområdet.
Dnr KS 2016/0353-2
Markförvaltarens delegeringsbeslut den 6 juli 2016 om yttrande över
ansökan om ändrad användning till butik, tidsbegränsat lov, inom
fastigheten Getakärr 3:46.
Dnr KS 2016/0306-1
Kommunstyrelsens ordförandes delegeringsbeslut den 31 maj 2016 om
eldningsförbud i Varbergs kommun.
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Dnr KS 2016/0306-2
Kommunstyrelsens ordförandes delegeringsbeslut den 29 juni 2016 om
upphävande av eldningsförbud i Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks § 171

Meddelanden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Dnr KS 2016/0176-3
Protokoll från Räddningstjänsten Väst den 13 juni 2016.
Dnr KS 2015/0079-11
Länsstyrelsens beslut den 22 juni 2016 om framställning om förordnande
som borgerlig vigselförrättare.
Dnr KS 2016/0174-4
Länsstyrelsens beslut den 30 juni 2016 om ansökan om tillstånd enligt
kameraövervakningslagen (2013:460), Preem AB, Susvindsvägen 15 A.
Dnr KS 2016/0117-3
Länsstyrelsens beslut den 1 juli 2016 om uppföljning av Varbergs kommuns
tillämpning av lag (2006:544) om extraordinära händelser.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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