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Dnr KS 2014/0327

Svar på motion om cykelbana längs hela Västra Vallgatan
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 avslå motionen med hänvisning till hamn- och gatunämndens yttrande
daterat den 20 oktober 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Erik Hellsborn (SD) har den 16 juni 2014 lämnat motion om cykelbana
längs hela Västra Vallgatan.
Motionären vill att en cykelbana anläggs längs Västra Vallgatan där det inte
finns någon ännu samt att den i norr går ihop med cykelbanan längs Birger
Svenssons väg.
Hamn- och gatunämnden har den 20 oktober, § 114, beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att avstyrka motionen samt att översända yttrande daterat den 30 september till kommunstyrelsen.
I yttrandet framhåller hamn- och gatunämnden att Västra Vallgatan är en gata
med sträckor där det finns stora strömmar av gående som korsar gatan samt stor
andel biltrafik och tyngre fordon vilket gör att det inte är möjligt att anlägga en
separat cykelbana på hela sträckan.
Hamn- och gatunämnden påpekar också att under 2015 kommer linjetrafik i
kollektivtrafiken att införas. Inför det kommer en ombyggnad av Västra Vallgatan på sträckan mellan Bäckgatan och Kyrkogatan där bland annat gallerian
ligger att ske. I planeringen inför ombyggnaden av gatan har olika trafiklösningar analyserats och bedömningen är att den bästa lösningen är att inte ha
separat cykelbana på sträckan. Skälen till detta är bland annat att konflikten
mellan cyklister och fotgängare blir för stor och att den lösning som valts gynnar cyklisternas möjligheter utifrån framkomlighet, säkerhet och attraktivitet.
Utformningen av sträckan mellan Bäckgatan och Kyrkogatan har behandlats av
hamn- och gatunämnden den 20 oktober 2014, § 113.

Hamn- och gatunämnden hänvisar också till att förvaltningen ska ta fram en
cykelstrategi samt en cykelplan som ska visa hur kommunen, i bred förankring och samarbete med berörda intressenter och parter, ska arbeta för att
göra cykeln till ett attraktivt och effektivt transportmedel. I cykelplanen
kommer bland annat ett antal viktiga stråk identifieras där behoven av
cykelåtgärder behöver genomföras.
Hamn- och gatunämnden menar att Västra Vallgatan sannolikt är en gata
som i cykelplanen kommer identifieras som ett viktigt stråk där åtgärder
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behöver göras för att förbättra möjligheterna för cyklister att ta sig fram i de
centrala delarna av Varberg.
Yttrande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 28 oktober 2014 föreslagit att
avslå motionen med hänvisning till hamn- och gatunämndens yttrande daterat den 20 oktober 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag
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Dnr KS 2013/0313

Svar på motion om låsta cykelutrymmen i anslutning till heldagsparkeringar
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 bifalla motionen i den del som avser en utredning om låsta cykelutrymmen
 avslå motionen i den del som avser en initiering av låsta cykelutrymmen
i anslutning till heldagsparkeringar och lämpliga kollektivtrafiknoder
 ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda behovet av låsta cykelutrymmen i framtagandet av en parkeringsstrategi och cykelstrategi för
Varbergs kommun samt stadsutvecklingsprojektet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Stefan Stenberg (C) har den 17 juni 2013 lämnat motion om låsta cykelutrymmen i anslutning till heldagsparkeringar.
Motionären vill att Varbergs kommun utreder och initierar en lösning med
låsta cykelutrymmen i anslutning till de heldagsparkeringar man vill stimulera de arbetande i centrum att utnyttja samt i anslutning till lämpliga kollektivtrafiknoder.
Hamn- och gatunämnden har den 15 september, § 101, beslutat föreslå
kommunstyrelsen att ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att i samband med framtagandet av parkeringsstrategin utreda behovet av att kunna
erbjuda låsta cykelparkeringar vid långtidsparkeringar för bil samt vid kollektivtrafiknoder.
Hamn- och gatunämnden påpekar att aspekten trygghet och säkerhet bör tas
i beaktning i utredningen. Vidare anser hamn- och gatunämnden att det är
bra att inte låsa sig vid en åtgärd utan att flera olika typer av cykelparkeringar utreds.
Yttrande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 5 december 2014 föreslagit att
bifalla motionen i den del som avser en utredning om låsta cykelutrymmen,
avslå motionen i den del som avser en initiering av låsta cykelutrymmen i
anslutning till heldagsparkeringar och lämpliga kollektivtrafiknoder samt ge
samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att utreda behovet av låsta cykelutrymmen i framtagandet av parkeringsstrategin för Varbergs kommun samt
stadsutvecklingsprojektet.
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Samhällsutvecklingskontoret ska ta fram en parkeringsstrategi för bil och
cykel i Varbergs kommun och hamn- och gatuförvaltningen ska arbeta fram
en cykelstrategi och revidera nuvarande handlingsplan för cykel. Förslaget
är att detta arbete sker i samarbete mellan samhällsutvecklingskontoret och
hamn- och gatuförvaltningen så att behovet av låsta cykelutrymmen kan
identifieras och om så är fallet även peka ut lämpliga platser och vilken typ
av cykelparkering som är mest lämplig.
Frågan om låsta cykelutrymmen diskuteras även inom stadsutvecklingsprojektet och i samband med framtagandet av en ny station kommer behovet
ses över.
Med hänvisning till ovanstående föreslår kommunkansliet att behovet av
låsta cykelutrymmen utreds inom ramen för parkerings- och cykelstrategin
samt stadsutvecklingsprojektet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag
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Dnr KS 2014/0563

Remissvar - ansökan om tillstånd enligt kameraövervakningslagen (2013:460) - Hallands kulturhistoriska
museum
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 inte ha något att invända mot Hallands kulturhistoriska museums ansökan om tillstånd enligt kameraövervakningslagen (2013:460).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har begärt Varbergs kommuns yttrande över Hallands kulturhistoriska museums ansökan om tillstånd enligt kameraövervakningslagen.
Halland kulturhistoriska museum ansöker om kameraövervakning i en utställningslokal på Varbergs fästning. Syftet med övervakningen är att förhindra stöld och skadegörelse.
Ansökan gäller 3 kameror som är fasta. Övervakning ska ske dygnet runt
och bilder ska lagras i en månad. Museichef och säkerhetsansvarig har tillgång till materialet.
Tydlig skyltning om att kameraövervakning sker ska placeras vid ingången
till utställningen och i receptionen. Tillsammans med ansökan finns intyg
om godkännande av kameraövervakning från anställd personal, kravspecifikation för att erhålla statslig utställningsgaranti, tillstånd om kameraövervakning för utställningen i tidigare utställningslokal samt materialspecifikation och skiss över utställningslokalen och kamerornas räckvidd.
Yttrande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 5 december 2014 förslagit att
inte ha något att invända mot Hallands kulturhistoriska museums ansökan
om tillstånd enligt kameraövervakningslagen (2013:460).
Tillstånd till kameraövervakning ska ges om intresset av övervakningen
väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad. Vid en bedömning ska det även beaktas om övervakning behövs för att förebygga
brott och förhindra brott eller andra jämförliga ändamål.
I ansökan framgår det att övervakning ska ske för att förhindra stöld och
skadegörelse på konst i utställningen Varbergsskolan. Då föremålen i utställningen har stora ekonomiska värden samt att det inte är möjligt för personal att bevaka utställningen anser kommunen att övervakningen väger
tyngre än den enskildes integritet.
Alternativ till kameraövervakningen har även vidtagits. Lokalen är anpassad
efter den kravspecifikation som finns för statlig utställningsgaranti och inJusterandes sign
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brottslarm är anknutet till SOS alarm. Bedömningen är att kameraövervakningen är ett komplement till de andra åtgärderna och väger tyngre än den
enskildes intresse av att inte blir övervakad.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2014/0583

Förstudie - bredda A-planen i Varbergs Idrottshall
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att genomföra förstudie med
inriktning att bredda A-plan i Varbergs idrottshall
 för genomförande av förstudien avsätta 50 tkr som hanteras enligt
gällande investeringsprocess.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
År 2012 initierade HK Varberg behovet av att bredda A-planen i Varbergs
idrottshall efter att klubbens representationslag avancerade till Allsvenskan
och Varbergs idrottshall inte längre godkändes för spel. Enligt Svenska
handbollsförbundet är spelplanen för smal.
En kostnadsrapport togs fram av serviceförvaltningen som visade två alternativ på 1,1 mnkr respektive 1,7 mnkr exklusive kostnader för byggherre,
besiktningar och projektorganisation. Kultur- och fritidsnämnden avslog
förslaget den 17 april 2013, § 40, med hänvisning till kostnad, nytta och att
det redan finns en evenemangsarena i kommunen lämplig för ändamålet.
År 2014 initierade HK Varberg återigen behovet att bredda A-plan i
Varbergs idrottshall. Klubben har kontaktat Sparbanksstiftelsen som har
anslagit medel till HK Varberg för att bredda spelplanen.
Kultur- och fritidsnämnden har den 19 november 2014, § 142, beslutat att
föreslå kommunstyrelsen att genomföra en förstudie om att bredda A-plan i
Varbergs Idrottshall, samt att godkänna framtagen förstudiekostnad på 50
tkr.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande daterat den 4 december
2014 föreslagit att ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att genomföra
förstudie med inriktning att bredda A-plan i Varbergs idrottshall samt att för
genomförande av förstudien avsätta 50 tkr som hanteras enligt gällande
investeringsprocess.
Samhällsutvecklingskontoret genomför åtgärdsval tillsammans med kulturoch fritidsförvaltningen och förstudien kommer att visa de insatser som behöver genomföras.
Om förstudie inte genomförs kommer klubben att inte ges möjlighet att få
del av anslagna medel från Sparbankstiftelsen och spel får bedrivas på dagens anvisade planer.
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Kostnad för förstudien beräknas till 50 tkr och kommer att införlivas i ordinarie budgetprocess. Kostnaden belastar ett eventuellt framtida investeringsprojekt eller som en kostnad mot kultur- och fritidsförvaltningen drift,
om förstudien inte resulterar i någon investering.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag
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Dnr KS 2014/0582

Projekt och huvudmannaskap vid sanering av fastigheter
som är berörda av plantskoleverksamhet vid Trädlyckan och
Brage i Varberg
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 åta sig huvudmannaskap för förundersökningar av fastigheterna som
berörs av plantskoleverksamhet i enlighet med Länsstyrelsens MIFO-inventering.
 beslutet förutsätter att Varbergs kommun erhåller fullt bidrag från Naturvårdsverket.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har inventerat de branscher som enligt Naturvårdsverket har
bedömts kunna ge upphov till föroreningar i sin omgivning. Områden som
anses tillhöra högsta risklassen är verksamhetsområden för plantskola.
I centrala Varberg, som berör bostadsområdena Trädlyckan, Brages gränd
och Tors gränd, har det funnits två olika plantskolor där besprutning av
bland annat DDT förekommit. Då användningen av bekämpningsmedel anses ha skett ganska rikligt och spridningsrisken kan vara stor, bör utökad
undersökning och provtagning göras och kanske ska området saneras.
Länsstyrelsen har ansökt om medel hos Naturvårdsverket för utredning av
området. För att bevilja medel krävs en huvudman och Länsstyrelsen har
inkommit med förfrågan till Varbergs kommun om att åta sig huvudmannaskapet.
Huvudmannaskapet innebär att kommunen kommer att upphandla en miljökonsult som har kunskaper att leda förundersökningarna inklusive provtagningar. Kommunen kommer att vara kontaktperson för länsstyrelsen och
hålla i upphandling, dokumentationen samt ekonomisk hantering.
Utredningarna finansieras av Naturvårdsverket där också kommunens arbetsinsats ingår.
Anledningen till att Länsstyrelsen har ställt frågan om huvudmannaskap till
kommunen är att ägarna till de båda plantskolorna förmodligen har avlidit
och eftersom inga registrerade företag finns eller har funnits är det svårt att
hitta någon ansvarig för föroreningarna.
Det är också svårt att låta fastighetsägare vara ansvariga eftersom de flesta
fastigheterna som berörs har varit i samma ägo under lång tid. Eftersom
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området är exploaterat och föregåtts av planläggning kan det vara svårt att
utkräva ansvar från ägare till småhusfastigheter.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 3 december 2014
föreslagit att Varbergs kommun åtar sig huvudmannaskap för förundersökningar av fastigheterna som berörs av plantskoleverksamhet i enlighet med
Länsstyrelsens MIFO-inventering under förutsättning att Varbergs kommun
erhåller fullt bidrag från Naturvårdsverket.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ks

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ks au § 472

Sammanträdesprotokoll
2014-12-16

12

Dnr KS 2014/0600

Exploateringsavtal - del av Lektorn 8
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 godkänna upprättat exploateringsavtal rörande exploatering av mark,
enligt förslag till detaljplan för del av Lektorn 8.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Samhällsutvecklingskontoret har med tjänsteutlåtande den 10 december
2014 lämnat förslag till exploateringsavtal mellan kommunen och Varbergs
Bostads AB rörande exploatering av mark för bostäder enligt förslag till
detaljplan för fastigheten Lektorn 8.
Avtalet reglerar exploateringens del i finansiering av allmänna anläggningar
inom planområdet. Exploatören ska bidra med 1 mnkr för trafiksäkerhetshöjande åtgärder i korsningen Kattegattsvägen/Köpstadsvägen.
Dessutom reglerar avtalet överlåtelser av mark. Mark som i dag utgör allmän plats och som kommunen överlåter till bolaget för tomtmark samt mark
som i dag utgör tomtmark och som bolaget överlåter till kommunen för att
utgöra gatumark överlåts mot en ersättning om motsvarande 700 kr/m2.
Övrig mark som överlåts bedöms sakna marknadsmässigt värde och överlåts
utan ersättning. Dessa markområden kommer utgöra kvartersgator.
Avtalet reglerar även att exploatören svarar för förrättningskostander för
ovan nämnda fastighetsregleringar samt för ledningsrätter som ska bildas för
allmänna ledningar i området. För detta åtagande görs ett avdrag på ersättningen för marköverlåtelserna. Den totala ersättningen som exploatören ska
erlägga för marköverlåtelser utgör 500 tkr.
Förutom korsningen Kattegattsvägen/Köpstadsvägen så innefattar detaljplanen även korsningen Södra vägen/Kattegattsvägen. Samhällsutvecklingskontoret bedömer det inte skäligt att denna exploatering ska belastas med kostnader för åtgärder i korsningen Södra vägen/Kattegattsvägen.
Däremot är det rimligt att exploateringen belastas med en del av kostnaderna för åtgärder i korsningen Kattegattvägen/Köpstadsvägen. Förutsatt att
denna korsning byggs om till en mindre cirkulationsplats så har kostnaden
för denna grovt uppskattats till 3 mnkr. Exploateringen kommer då att bidra
med en tredjedel av denna kostnad enligt avtalsförslaget.

Forts.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll
2014-12-16

13

Samhällsutvecklingskontoret bedömer att de värden som bestämts på de
markområden som överlåts är marknadsmässiga och stämmer väl överens
med vad kommunen tagit betalt för motsvarande mark i liknande projekt.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2014/0545

Ansökan om bidrag 2014-2015 - Hallands godmans- och förvaltarförening
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 lämna bidrag på 16 tkr till Hallands godmans- och förvaltarförening för
2015
 kostnaden tas ur kommunstyrelsens konto för ofördelade medel.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Hallands godemans och förvaltarförening har ansökt om bidrag för sin informations- och utbildningsverksamhet i Varbergs kommun. Ansökan har
samtidigt skickats till Falkenberg, Halmstad, Laholm och Hylte för föreningens verksamhet i dessa kommuner.
Ansökan har behandlats i överförmyndarnämnden som anser att föreningen
gör ett viktigt arbete för sina medlemmar med bland annat föreläsningar och
öppna träffar som gagnar arbetet som ställföreträdare utför, men även för
överförmyndarverksamheten. Nämnden hänskjuter frågeställningen till
kommunstyrelsen då nämnden inte har resurser för att hantera föreningsbidrag.
Yttrande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 8 december 2014 föreslagit att ur
kommunstyrelsens konto för ofördelade medel anvisa 16 tkr för år 2015 till
Hallands godemans och förvaltarförening.
Föreningen erbjuder mentorskap för nya godemän. Man erbjuder också utbildningar och tema- nätverkskvällar, vilka genomförs i alla aktuella kommuner. Temakvällarna belyser till exempel olika juridiska områden som kan
vara av intresse för ställföreträdarna.
Kommunkansliet ser det som positivt att föreningen genom sin verksamhet
på olika sätt stöttar ställföreträdarna i sina uppdrag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2014/0586

Nytt gatunamn på Sörse
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 till nytt gatunamn på Sörse fastställa Söderlyckevägen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Med anledning av ny fastställd detaljplan för Sörsedammen 2 har frågan
uppkommit om huruvida ett nytt gatunamn ska sättas för tillfarten eller inte.
Önskemål har framkommit från byggherren om att de nya husen får adress
Söderlyckevägen. Motiveringen till detta är bland annat att förskolan kallas
Söderlyckan.
Tillfarten ligger på kvartersmark och Sörsedammsvägen slutar där den nya
planen tar vid. Det kan konstateras att ett flertal liknade fall finns på så kallade storkvarter där vägarna ligger på kvartersmark och gatunamn ändå är
satta. Det blir också enklare att hitta till området med ett eget gatunamn.
Samråd har skett med hembygdsföreningen Gamla Varberg.
Kultur- och fritidsnämnden har den 19 november 2014, § 144, beslutat att
tillstryka förslaget på nytt gatunamn på Sörse.
Yttrande
Stadsbyggnadskontoret har i tjänsteutlåtande den 3 december 2014 föreslagit att till nytt gatunamn på Sörse fastställa Söderlyckevägen.
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Dnr KS 2011/0898

Fullmakt för kommundirektör 2015
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
‒

befullmäktiga kommundirektör Annbritt Ulfgren eller den hon 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 Ulfgren eller någon av henne 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 2015 intill 2015 års utgång.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen ger kommundirektören eller den hon sätter i sitt ställe rätt
att företräda Varbergs kommun på så vis som framgår av beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag

Justerandes sign

Ks

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ks au § 476

Sammanträdesprotokoll
2014-12-16

17

Dnr KS 2011/0899

Fullmakt för kommunjurist 2015
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 från
och med den 1 januari 2015 intill 2015 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 i beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2014/0521

Information om varumärkesarbete i Varbergs kommun
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunkansliet och Marknad Varberg informerar om pågående varumärkesarbete i Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks au § 478

Information från regionalt samarbete
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar om pågående regionsamverkan samt ny organisation för hemsjukvård.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks au § 479

Information från kommundirektören och kommunstyrelsens
förvaltning
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar om
 Gränssnitt mellan hamn- och gatuförvaltningen och Hallands Hamnar
AB.
 Marknad Varberg AB.
 Omorganisation på kommunstyrelsens förvaltning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks au § 480

Meddelanden
Dnr KS 2014/0023-87
Länsstyrelsens beslut den 2 december 2014 om anmälan för samråd enligt
12 kap 6 § miljöbalken angåeden nedgrävning av VA-ledning och ledning
för tele/data i Träslöv.
Dnr KS 2014/0125-6
Länsstyrelsens beslut den 2 december 2014 om utvidgning av pågående
övervaktning enligt kameraövervakningslagen (2013:460), Arriva Sverige
AB, stads- och regionbussar.
Dnr KS 2012/0501-13
Mark- och miljödomstolens dom den 3 december 2014 om förtida tillträde
vid fastighetsreglering avseende Tvååkers-Ås 4:5 med flera fastigheter.
Dnr KS 2014/0004-151
Dag Reuterwalls skrivelse den 8 december 2014 om bensinmackar och
räddningstjänst.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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