Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2017-01-17

Plats och tid

Kommunfullmäktiges sessionssal, klockan 18.00-20.00

Beslutande

Margit Kastberg (M)
Hanna Netterberg (M)
Nevrie B Suleyman (M)
Anne Tano (M)
Lennart Andrén (M)
Martin Svensson (M)
Annsofi Aurell (M)
Ann-Charlotte Stenkil (M)
Erland Linjer (M), § 2-9
Sven Andersson (M)
Micael Åkesson (M)
Peter Sjöholm (M)
Reine Antonér (M)
Gösta Bergenheim (M)
Harald Lagerstedt (C)
Eva Pehrsson-Karlsson (C)
Christofer Bergenblock (C)
Lena Språng (C)
Stefan Stenberg (C)
Olof Helmersson (C)
ViviAnne Johansson (C)
Johan Rosander (MP)
Linnea Sandahl (MP)
Stefan Edlund (MP)
Madeleine Bagge (MP)
Mikael Bonde (L)
Karl-Johan Wiktorp (L)
Tobias Carlsson (L)
Marianne Nord-Lyngdorf (L)
Kerstin Hurtig (KD)
Björn Jonasson (KD)

Övriga deltagare

Marcus Andersson, kommunsekreterare

Utses att justera

Lena Språng (C) och Vivi-Anne Karlsson (S)

Jana Nilsson (S)
Eivor Blomstrand (S)
Morgan Fagerström (S)
Turid Ravlo-Svensson (S)
Tomas Johansson (S)
Linda Berggren (S)
Roland Ryberg (S)
Jenny Serey (S)
Ing-Marie Berggren (S)
Ewa Klang (S)
Lennart Johansson (S)
Jeanette Qvist (S)
Lennart Isaksson (S)
Ulla Svenson (S)
Gösta Johansson (S)
Julia Nord Axelsson (S)
Peter Stoltz (S)
Vivi-Anne Karlsson (S)
Lukas Nord Axelsson (S)
Birgitta Sagdahl Wildtberg (S)
Lars-Åke Erlandsson (V)
Ingmari Carlsson (V)
Olle Hällnäs (SD)
Erik Hellsborn (SD)
Tore Johansson (SD)
Andreas Feymark (SD)
Björn Lindström (SD)
Lennart Liljegren (SPI)
Anita Svensson (SPI)

Ersättare: Nevrie B Suleyman (M)
Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet 24 januari 2017 klockan 13.00-16.30
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Sekreterare

Marcus Andersson

Ordförande

Gösta Bergenheim (M)

Justerande

Lena Språng (C)
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Paragraf

Vivi-Anne Karlsson (S)
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Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

17 januari 2017

Datum då anslaget sätts upp

24 januari 2017

Datum då anslaget tas ned

15 februari 2017

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunkansliet, Engelbrektsgatan 15

Underskrift

Marcus Andersson

Justerandes signatur
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Kf § 1

Information från Varbergs Bostad AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Annsofi Aurell (M), ordförande för Varbergs Bostad AB och Ulf Hofstedt
VD för Varbergs Bostad AB informerar om pågående projekt och
framtidsplaner.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2017/0047

Motion från Lennart Johansson (S) om
hjärtstartare
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. remittera ärendet till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Lennart Johansson (S) har 17 januari 2017 lämnat motion om hjärtstartare.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2014/0481

Begäran om röstsammanräkning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. entlediga Monica Nilsson (KD) från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige
2. hos länsstyrelsen begära röstsammanräkning för utseende av
ny ersättare för Kristdemokraterna i Varbergs kommunfullmäktige.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Monica Nilsson (KD) har i skrivelse 5 januari 2017 begärt entledigande
från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Länsstyrelsen i Halland
Monica Nilsson
Kommunkansliet
Löneavdelningen
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Dnr KS 2012/0241

Antagande av detaljplan för Duveslätt 1:3 med
flera
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. anta detaljplan för Duveslätt 1:3 med flera, upprättad 7 mars 2013,
reviderad 20 mars 2014, 12 maj 2016 och 24 november 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Stefan Stenberg (C) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens
förslag.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen upphävde 17 oktober 2016 byggnadsnämndens beslut 26 maj
2016, § 241 om antagande av detaljplan för Duveslätt 1:3 med flera.
Länsstyrelsens bedömning är att detaljplanen är antagen i fel instans,
byggnadsnämnden, och att antagande skulle ha skett av
kommunfullmäktige. Detta på grund av att detaljplanen är av principiell
betydelse eftersom det under planprocessen funnits motsatt uppfattning
mellan staten och kommunen om hur de allmänna intressena ska beaktas.
Därför tas nu detaljplanen för beslut i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 20 december 2016, § 260.
Arbetsutskottet 20 december 2016, § 589.
Samhällsutvecklingskontorets beslutsförslag 15 december 2016.
Byggnadsnämnden 24 november, § 720.
Planhandlingar.
Behovsbedömning av miljöbedömning.
Program för östra och nordöstra Årnäshalvön med karta.
PM förprojektering Årnäs-Varberg.
Översiktlig kostnadskalkyl, Årnäs.
Rapport – fördjupad VA-utredning nordöstra Årnäs.
Arkeologi.

Övervägande
Samhällsutvecklingskontoret delar byggnadsnämndens bedömning att då
Årnäshalvön klassas som tätort av Statistiska Centralbyrån, ska
Justerandes signatur
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detaljplanen ses som en utveckling av befintlig tätort och därmed ska
riksintresse för natur- och kulturvärden inte utgöra hinder för dess
utveckling. Kommunen avser att utveckla östra Årnäshalvön i den
Fördjupade översiktsplan för Norra Kusten som beräknas antas i början av
2017. Några övergripande hinder för en sådan utveckling bedöms inte
finnas enligt den miljökonsekvensbeskrivning som tagits fram.
Utvecklingen av Årnäshalvöns östra delar ligger i linje med Varbergs
kommuns bebyggelsestrategi.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Länsstyrelsen
Lantmäterimyndigheten
Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Hamn- och gatunämnden
Samhällsutvecklingskontoret
Kommunkansliet
Sökande
Sändlista

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2017-01-17

Kf § 5

9

Dnr KS 2013/0285

Justering av friköpssumma av arrendetomter i
Apelviken
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. godkänna avdrag på tidigare beslutat friköpspris av arrendetomter i
Apelviken med 10 procent, enligt NAI Svefas revidering av
värdebedömning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Genom beslut i kommunfullmäktige 2013 har samhällsutvecklingskontoret
uppdragits erbjuda arrendatorer till kommunalt ägda arrendetomter,
upplåtna med ändamålet fritidsändamål i Apelviken, att friköpa sin
arrendetomt. Bland dessa fanns ett fåtal som erhållit ett avdrag på 10
procent för vattenproblematik. Ett flertal arrendatorer har därefter
kontaktat kommunen och redovisat att dagvatten periodvis samlas på
arrendetomten, och vill därför ha samma rätt till reducerat friköpspris.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 20 december 2016, § 262.
Arbetsutskottet 13 december 2016, § 592.
Samhällsutvecklingskontorets beslutsförslag 21 november 2016.
Värdeutlåtande från NAI Svefa.

Övervägande
Samhällsutvecklingskontoret anser att det med grund i gjorda avdrag och
tillkommande information är kommunens ansvar att bereda frågan om fler
tomter bör justeras prismässigt.
Samhällsutvecklingskontoret har inte haft anledning att ifrågasätta
avdragen, vilka tidigare också gjorts för några tomter i etapp I och har inte
heller haft insyn i omfattningen av problematiken. Samhällsutvecklingskontoret anser att den reviderade värdebedömningen baseras i kända
faktorer och resulterar i en rättvis gränsdragning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Samhällsutvecklingskontoret
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Dnr KS 2015/0154

Utredning gällande utformning av
snabbladdningsinfrastruktur i Varberg
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att innefatta utredningen av
utformning av snabbladdningsinfrastruktur, enligt KF § 13/2015, i en
kommande klimat- och energiplan för Varbergs kommun.

Reservation
Andreas Feymark (SD), Olle Hällnäs (SD), Erik Hellsborn (SD), Tore
Johansson (SD) och Björn Lindström (SD) reserverar sig mot beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Olle Hällnäs föreslår avslag.
Jana Nilsson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Britta Stribén (S) har i kommunfullmäktige 21 maj 2013 § 54 lämnat
motion om att Varbergs kommun utreder möjligheterna att ordna
solcellsdrivna laddstationer för elbilar. Kommunfullmäktige beslutade 2015
att bifalla motionens intentioner i form av att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att utreda hur ett system för snabbladdningsinfrastruktur bör
utformas. I utredningen ska olika möjligheter att leverera
solcellsproducerad el till laddningsstationerna beaktas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 20 december 2016, § 260.
Arbetsutskottet 20 december 2016, § 587.
Samhällsutvecklingskontorets beslutsförslag 8 november 2016.
Kommunfullmäktige 24 februari 2015, § 13.
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Övervägande
I samband med uppförande av laddinfrastruktur är det viktigt att välja rätt
effekt på rätt ställe. Samhällsutvecklingskontoret förordar därför ett
helhetsgrepp gällande frågan om laddinfrastruktur, snarare än en
utredning som uteslutande fokuserar på snabbladdningsinfrastruktur. I en
övergripande strategi för laddinfrastruktur kan viktiga strategiska lägen
pekas ut i relation till andra stora samhällsbyggnadsfrågor, så som
utveckling av bebyggelse, service, kommunikationer och övrig infrastruktur.
Strategiskt placerade laddmöjligheter med rätt effekt på rätt plats möjliggör
att flera olika typer av fordon kan röra sig med hjälp av enbart el i
kommunen, t.ex. taxibilar, budbilar, privatbilar samt olika typer av
servicefordon eller andra kommunalt ägda elfordon. Ett helhetsgrepp
möjliggör också att lokaliseringen av laddstationer kan planeras utifrån en
förbestämd struktur, exempelvis genom att laddare uppförs i en korridor
mellan tätorter och i ett kluster inom tätorten.
Utredningen av utformning av snabbladdningsinfrastruktur bör därför
innefattas i en kommande klimat- och energiplan för Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samhällsutvecklingskontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 7

Sammanträdesprotokoll
2017-01-17

12

Dnr KS 2016/0198

Förtydligande av ägardirektiv för
Räddningstjänsten Väst
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. godkänna förtydligandet av ansvarsfördelningen mellan
Räddningstjänsten Väst och Varbergs kommun enligt Förtydligande av
ägardirektivet för Räddningstjänsten Väst, daterat 2016-10-20.
2. anteckna att Förtydligande av ägardirektiv för Räddningstjänst Väst
ska utgöra en bilaga till ägardirektivet.
3. kommande eventuella revideringar och förtydliganden kan handläggas
av kommunstyrelsen, såvida inte sådan revidering bedöms vara av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige i Varberg beslutade 2012 att bilda ett nytt
kommunalförbund, Räddningstjänsten i Väst, för skydd och oönskade
händelser i Falkenberg och Varberg. Frågan utreddes av räddningscheferna
i respektive kommun på uppdrag av kommundirektören i Varberg och
kommunchefen i Falkenberg. Avsikten var att kommunalförbundet skulle få
ett samlat uppdrag inom området skydd mot oönskade händelser
omfattande:
- Ansvar för kommunernas skyldigheter enligt lag om skydd mot olyckor
- Stödja kommunernas skyldigheter inom Lag om extraordinära
händelser
- Ansvara för kommunernas skyldigheter inom angränsande
lagstiftningsområden
- Stödja kommunerna inom det interna skyddet
- Stödja kommunerna inom det brottsförebyggande arbetet
- Stödja kommunerna inom folkhälsområdet
- Biträda kommunerna i plan- och byggprocessen.
Efter bildandet av förbundet har det inom några områden uppkommit
behov av att utöver ägardirektiv och förbundsordning förtydliga
kommunernas beställningar och därmed Räddningstjänstens Västs
uppdrag och ett önskemål om att harmonisera kommunernas beställningar.
Slutsatserna i aktuell PM har formulerats såsom rekommendationer, vilka i
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sin tur nedförts i tabellform för överskådligheten, det vill säga i
Förtydligande av Ägardirektivet Räddningstjänsten Väst, 26 oktober
2016.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 20 december 2016, § 277.
Arbetsutskottet 6 december 2016, § 551.
Kommunskansliets beslutsförslag 5 april 2016.
Kommunledningskontorets PM 25 maj 2015 - Ansvarsfördelning Varbergs
och Falkenbergs kommuner och räddningstjänsten.
Förtydligande av Ägardirektivet Räddningstjänsten Väst 26 oktober 2016.

Övervägande
Kommunledningskontoret föreslår kommunfullmäktige godkänna förslag
till förtydliganden av ägardirektivet. Med hänsyn till att förtydligandena är
väldigt detaljrika kan det framöver komma att bli aktuellt med revideringar
och förtydliganden. För att underlätta sådana revideringar får det anses
lämpligt att kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att vidta
sådana ändringar, om dessa inte är av sådan art att de är att anse vara av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Räddningstjänsten Väst
Kommunkansliet
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Dnr KS 2016/0236

Svar på motion om garanterad anställning på
vård- och omsorgsprogrammet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. avslå motionen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Reservation
Jana Nilsson (S), Eivor Blomstrand (S), Morgan Fagerström (S), Turid
Ravlo-Svensson (S), Tomas Johansson (S), Linda Berggren (S), Roland
Ryberg (S), Jenny Serey (S), Ing-Marie Berggren (S), Ewa Klang (S),
Lennart Johansson (S), Jeanette Qvist (S), Lennart Isaksson (S), Ulla
Svenson (S), Gösta Johansson (S), Julia Nord Axelsson (S), Peter Stoltz (S)
Vivi-Anne Karlsson (S), Lukas Nord Axelsson (S) och Birgitta Sagdahl
Wildtberg (S) reserverar sig mot beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Stoltz (S), Jana Nilsson (S), Jeanette Qvist (S), Turid Ravlo-Svensson
(S) och Lukas Nord Axelsson föreslår bifall till motionen.
Erik Hellsborn (SD), Marianne Nord Lyngdorf (L), Mikael Åkesson (M),
Ann-Charlotte Stenkil (M), Kerstin Hurtig (KD) och Erland Linjer (M)
föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
Omröstning begärs
Kommunfullmäktige godkänner följande ordning:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för bifall till Peter Stoltz (S) med fleras förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 36 jaröster och 24 nej-röster.
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Ja röster Margit Kastberg (M), Hanna Netterberg (M), Nevrie B Suleyman
(M), Anne Tano (M), Lennart Andrén (M), Martin Svensson (M), Annsofi
Aurell (M), Ann-Charlotte Stenkil (M), Erland Linjer (M), Sven Andersson
(M), Micael Åkesson (M), Peter Sjöholm (M), Reine Antonér (M), Gösta
Bergenheim (M), Harald Lagerstedt (C), Eva Pehrsson-Karlsson (C),
Christofer Bergenblock (C), Lena Språng (C), Stefan Stenberg (C), Olof
Helmersson (C), ViviAnne Johansson (C), Johan Rosander (MP), Linnea
Sandahl (MP), Stefan Edlund (MP), Madeleine Bagge (MP), Mikael Bonde
(L), Karl-Johan Wiktorp (L), Tobias Carlsson (L), Marianne Nord-Lyngdorf
(L), Kerstin Hurtig (KD), Björn Jonasson (KD), Andreas Feymark (SD), Olle
Hällnäs (SD), Erik Hellsborn (SD), Tore Johansson (SD) och Björn
Lindström (SD).
Nej röster Jana Nilsson (S), Eivor Blomstrand (S), Morgan Fagerström (S),
Turid Ravlo-Svensson (S), Tomas Johansson (S), Linda Berggren (S),
Roland Ryberg (S), Jenny Serey (S), Ing-Marie Berggren (S), Ewa Klang (S),
Lennart Johansson (S), Jeanette Qvist (S), Lennart Isaksson (S), Ulla
Svenson (S), Gösta Johansson (S), Julia Nord Axelsson (S), Peter Stoltz (S),
Vivi-Anne Karlsson (S), Lukas Nord Axelsson (S), Birgitta Sagdahl
Wildtberg (S), Lars-Åke Erlandsson (V), Ingmari Carlsson (V), Lennart
Liljegren (SPI) och Anita Svensson (SPI).

Beskrivning av ärendet
Peter Stoltz (S) har lämnat en motion med förslag att Varbergs kommun
garanterar en tillsvidareanställning för de elever som fullföljer Vård- och
omsorgsprogrammet på Peder Skrivares skola och därigenom får sin
yrkesexamen.
Vidare föreslås att kommunen garanterar de elever som går Vård- och
omsorgsprogrammet på Peder Skrivares skola sommarjobb på
sommarloven under sin gymnasietid samt att kommunen undersöker
möjligheten att även garantera sommarjobb för de elever som går övriga
yrkesprogram på Peder Skrivares skola.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 20 december 2016, § 286.
Arbetsutskottet 13 december 2016, § 564.
Kommunkansliets beslutsförslag 28 november 2016.
Barn- och utbildningsnämnden 20 juni 2016, § 108.
Socialnämnden 25 augusti 2016, § 125.
Motion inkommen 19 april 2016.
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Övervägande
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen ska avstyrkas. Barnoch utbildningsförvaltningens bedömning är dock att förslagen i motionen
kan ha en positiv inverkan på söktrycket på vård- och omsorgsprogrammet.
Socialnämnden menar att, som motionären föreslår, garantera de som går
Vård- och omsorgsprogrammet anställning efter utbildningen, skulle
innebära att man frångår de krav som, utöver godkänd utbildning, idag
ställs för anställning. Alla som genomgår utbildningen är inte lämpliga för
arbete med de målgrupper socialnämnden ansvarar för, även om de kan
vara lämpliga för annan verksamhet inom vårdsektorn. Nämnden föreslår
därför att motionen ska avstyrkas.
Kommunkansliet håller med om att det är önskvärt att få fler att söka Vårdoch omsorgsprogrammet, men anser att det inte går att garantera alla
elever som slutför programmet anställning eller sommarjobb under
utbildningen. Endast formella meriter kan inte vara avgörande utan andra
faktorer måste också få spela in.
Utifrån den kommunala likställighetsprincipen kan heller inte en kommun
garantera elever som genomgått viss utbildning anställning. Konflikter med
likställigheten uppkommer i avgränsningsproblematiken; är det enbart
elever som har utbildat sig i kommunen som ska få ta del av detta eller
gäller det kommunmedlemmar som har skaffat sig likartad utbildning på
annan ort? Vilka utbildningsanordnare ska vara godkända?
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunkansliet
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Personalkontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2017-01-17
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Meddelanden
Kommunfullmäktige beslutar
1. godkänna redovisning av meddelanden för perioden 8 december 2016 2 januari 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Dnr KS 2015/0232-6
Servicenämndens beslut 8 december 2016 om samordnad varudistribution
2016.
Dnr KS 2016/0631-1
Revisionsrapport från kommunens revisorer om Granskning av
kommunens flyktingmottagande och integrationsarbete.
Dnr KS 2016/0198-4
Protokollsutdrag från Falkenbergs kommun den 20 december 2016 om
förtydligande av ägardirektiv för Räddningstjänsten Väst.
Dnr KS 2014/0481-343
Länsstyrelsens beslut 2 januari 2017 om ny ledamot och ersättare i
Varbergs kommunfullmäktige för Kristdemokraterna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

