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Dnr KS 2013/0459

Likabehandlingsplan - plan mot kränkande behandling för
kommunal vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare 2013-2014
Beslut
Arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att
− anta föreliggande förslag till likabehandlingsplan/plan mot kränkande
behandling gällande kommunal vuxenutbildning och utbildning i
svenska för invandrare för läsåret 2013–2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet av två olika lagar,
istället för som tidigare en lag. Det finns två nya diskrimineringsgrunder,
könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder.
Diskrimineringsombudsmannen (DO) har tillsyn över diskrimineringslagen,
Barn- och elevombudsmannen (BEO) på Skolinspektionen har tillsyn över
Skollagens 6 kap. mot kränkande behandling.
Varje verksamhet ska varje år upprätta en likabehandlingsplan enligt 3 kap
16 § diskrimineringslagen och en plan mot kränkande behandling enligt
Skollagen 6 kap 8 §. Planerna kan sammanföras till en plan så länge innehållet uppfyller lagarnas krav. Det har den kommunala vuxenutbildningen
och utbildningen i svenska valt att göra i samarbete med utbildningsarrangörerna. Vidare har det införts en form av böter, ett vite för skolor som
inte har en plan som lever upp till diskrimineringslagens krav.
Yttrande
Centrum för Livslångt Lärande/CLL, har i tjänsteutlåtande den
16 september 2013 föreslagit att anta föreliggande förslag till likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gällande kommunal vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare för läsåret 2013–2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2013/0333

Verksamhetsområden för VA i Varbergs kommun samt komplettering av tidigare områdesbeslut
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige besluta att
− verksamhetsområdena Grimeton stationssamhälle, Rolfstorps stationssamhälle, Rolfstorp, Apelviken, Björkäng, Bläshammar, Åsby, Gamla
Köpstad, Getterön, Grimeton, Gunnarsjö, Gunnestorp, Gödestad, Hunnestad, Karl-Gustav, Kungsäter, Kärradal och Stämmet, Limabacka,
Lindberg, Löftaskog, Sibbarp, Varberg nord, Varberg syd, Årnäshalvön,
Skällinge, Södra Näs, Tofta, Träslövsläge, Trönninge, Trönningenäs,
Tvååker, Tångaberg, Valinge, Veddige, Väröbacka, Årnäs, och Åskloster, ska ha den omfattning och de nyttigheter som framgår av kartmaterial, bilaga A
− verksamhetsområdena Gamla Köpstad, Galtabäck, Bua, Varberg, Årnäshalvön, Löftaskog och Björkäng ska utvidgas genom tillägg av fastigheter på sätt som framgår av kartmaterial, bilaga B
− nya verksamhetsområden hänförliga till utbyggda områden innebärande
utökning av verksamhetsområdena Veddige, Trönningenäs, Tvååker,
Varberg Göingegården etapp 5, Varberg Göingegården etapp 3 och 6,
Varberg Holmagärde, Bua och Derome, ska ha den omfattning och de
nyttigheter som framgår av kartmaterial, bilaga C
− exploateringsområden inrättas som verksamhetsområde medförande en
utökning av verksamhetsområdena Trönninge, Bua område vid Bua bygata och gärdskullevägen, Bua område Rullervägen och Tvååker, vilka
ska ha den omfattning och de nyttigheter som framgår av kartmaterial,
bilaga D
− följande verksamhetsområden utökas genom att ett fåtal fastigheter med
behov av allmänna vattentjänster förs till verksamhetsområdena Grimeton och Varberg, i den omfattning och med de nyttigheter som framgår
av kartmaterial, bilaga E
− verksamhetsområdet Veddige inskränks på sätt att fastigheten Varberg
Veddige 9:1 inte längre ska ingå i verksamhetsområdet. Inskränkningen
framgår av kartmaterial, bilaga F.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Varberg Vatten AB, som är huvudman för den allmänna VA-verksamheten i
Varbergs kommun, har i beslut den 21 maj 2013, föreslagit att kommunfullmäktige fattar beslut om befintliga verksamhetsområden för VA samt
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om tillkommande verksamhetsområden. Anledningen är lagen (2006:412)
om allmänna vattentjänster samt VA-taxan som trädde i kraft den 1 januari
2010, där det framgår att det inom varje verksamhetsområde ska tydliggöras
vilka nyttigheter som finns inom respektive verksamhetsområde. Nyttigheterna som anges är spillvatten och dag- och spillvatten.
En genomgång av samtliga verksamhetsområden har gjorts, förutom det
som berör området Stämmet, vilket tillkom för några år sedan och vars beslut inte är i behov av komplettering.
Till ärendet hör bilagor (A – F) som är kopplade till de sex beslutspunkterna. Samtliga bilagor innehåller kartor över befintliga och tillkommande
verksamhetsområden där nyttigheterna är särskilt angivna.
A. Alla tidigare beslutade verksamhetsområden, utom Stämmet. Det är 37
verksamhetsområden och för vart ett område är angivet vilka nyttigheter
som tillhandahålls inom områdena.
B. Utökning av befintliga verksamhetsområden genom att fastigheter i direkt anslutning lagts till verksamhetsområdet. Avser sju områden
C. Nya utbyggda områden där beslut om verksamhetsområde ännu inte
meddelats. Va- utbyggnaden färdig. Avser åtta områden.
D. Beslutade exploateringsområden där beslut om verksamhetsområde ska
meddelas. Avser fyra områden.
E. Föreslagna utvidgningar, berör ett fåtal fastigheter. Avser två områden.
F. Inskränkning av befintligt verksamhetsområde p.g.a. att byggnad rivits
och fastigheten inte kommer att bebyggas på nytt. Avser ett område.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 19 september 2013
inget att invända mot förslaget som tydliggör kommunens verksamhetsområden för VA och tillhandahållna nyttigheter.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2013/0172

Svar på motion om att upplåta lokaler i stadshuset för partimöten
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att
−

bifalla motionens första att-sats med följande tillägg:
− upplåta kommunens sammanträdesrum till politiska möten, vilka ska
vara förberedande möten inför nämnd, kommunstyrelse och kommunfullmäktige
− det endast avser partier som är invalda i kommunfullmäktige
− endast de rum som är lättillgängliga från offentliga ytor upplåtes för
politiska möten
− användandet av sammanträdesrummen för politiska möten är kostnadsfria

− avslå motionens andra att-sats.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet

Erik Hellsborn (SD) har i kommunfullmäktige den 16 april 2013, § 35, lämnat motion om att upplåta lokaler i stadshuset för partimöten. Motionären
föreslår följande:
− Varbergs kommun ska ge partier representerade i kommunfullmäktige
möjlighet att låna lokaler i stadshuset för partimöten
− att under valår även ge denna möjlighet till partier som inte är representerade i kommunfullmäktige, men som ställer upp i kommunvalet.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 18 september 2013 föreslagit att
− bifalla motionens första att-sats med följande tillägg:
− upplåta kommunens sammanträdesrum till politiska möten, vilka ska
vara förberedande möten inför nämnd, kommunstyrelse och kommunfullmäktige
− det endast avser partier som är invalda i kommunfullmäktige
− endast de rum som är lättillgängliga från offentliga ytor upplåtes för
politiska möten
− användandet av sammanträdesrummen för politiska möten är kostnadsfria.
− avslå motionens andra att-sats.

Forts.
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Servicenämnden har i yttrande daterat den 29 augusti 2013, § 47, föreslagit
att
− upplåta kommunens sammanträdesrum till politiska möten, vilka ska
vara förberedande möten inför nämnd, kommunstyrelse och kommunfullmäktige
− det endast avser partier som är invalda i kommunfullmäktige
− endast de rum som är lättillgängliga från offentliga ytor upplåtes för
politiska möten
− användandet av sammanträdesrummen för politiska möten är kostnadsfritt.
Kommunens sammanträdesrum är i dagsläget hårt belastade under kontorstid men att upplåta vissa av dem för politiska möten, företrädelsevis efter
kontorstid, borde påverka marginellt. Då nyttjande av dessa sammanträdesrum är en del i den demokratiska processen, bör de erbjudas kostnadsfritt.
För att rationellt kunna tillhandahålla sammanträdesrummen, bör endast de
rum som är lättillgängliga från offentliga ytor nyttjas.
De kommunala sammanträdesrummen har inte speciell konferensservice,
vilket är vanligt vid förhyrning hos privata aktörer. Därför är det viktigt att
nyttjarna lämnar rummen i samma skick som när de kom och att den tekniska utrustningen hanteras adekvat. Därför bör manualer med tydliga riktlinjer kring rummens nyttjande samt användande av teknisk utrustning, tas
fram.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2011/1035

Fördjupad analys av badanläggning i Varbergs kommun
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
− återremittera ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 26 juni 2012, § 141, beslutat att uppdra åt kommundirektören att tillsammans med berörda förvaltningar utreda möjligheterna och konsekvenserna med en ny simanläggning kring den nuvarande simstadion och konsekvenser av att överlåta byggande och drift till
en förening. I den utredningen framkom att ett antal identifierade områden
behövde en fördjupad analys.
Kommunstyrelsen har den 27 november 2012, § 251, beslutat att uppdra åt
kommunstyrelsens förvaltning att tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen och hamn och gatuförvaltningen gå vidare med fördjupad analys av de identifierade områdena:
− Funktionsstudie av hela fästningsområdet
− Trafik- och infrastruktur för området och framtida utveckling av tillkommande stasdelar
− Kulturhistoriska värden i fästningsområdet, ”det unika i platsen” i samverkan med övriga intressenter
− Kopplingen till destinationsutvecklingen, bedömning av effekten av ökat
besöksantal
− Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsbeskrivna simanläggning –
kostnadsbedömning
− Studie av alternativ placering av en simanläggning
− Djupare beskrivning av OPS
− Undersökning av ekonomiska konsekvenser
I samband med utredningen av alternativ placering av en badanläggning och
att status på Håstens simhall är bättre än vad som befarats har ett antal alternativa lösningar för bad och simning studerats. Utredda alternativa utföranden av sim- och badanläggning är:
1. Nybyggnad av badanläggning vid Simstadion enligt kultur- och fritidsnämndens verksamhetsbeskrivning inkl. nya p-platser och utemiljö samt
rivning av Håstens simhall
Investeringsnivå: 375 000 000 kr
2. Utvecklad Håstens simhall. Simstadion upprustad till 40 års livslängd
men oförändrade för övrigt. Håstens simhall om- och tillbyggd samt
upprustad med ny simbassäng, undervisningsbassäng, relaxavdelning
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och upplevelsebad i befintligt bassängrum enligt kultur- och fritidsnämndens verksamhetsbeskrivning.
Håsten - upprustning av utemiljö och energieffektivisering ingår.
Investeringsnivå: 273 000 000 kr
3. Utvecklad Håstens simhall. Simstadion upprustad till 10-15 års livslängd
men oförändrade för övrigt. Håstens simhall om- och tillbyggd och upprustad med ny simbassäng, undervisningsbassäng, relaxavdelning och
upplevelsebad i befintligt bassängrum enligt kultur- och fritidsnämndens
verksamhetsbeskrivning.
Håsten - upprustning av utemiljö och energieffektivisering ingår.
Investeringsnivå: 246 000 000 kr
4. Nybyggnad av badanläggning enligt kultur- och fritidsnämndens verksamhetsbeskrivning på Håsten och simstadion upprustad till 40 års livslängd.
Investeringsnivå: 375 000 000 kr
5. Nybyggnad av badanläggning enligt kultur- och fritidsnämndens verksamhetsbeskrivning på Håsten och simstadion upprustad till 10-15 års
livslängd.
Investeringsnivå: 348 000 000 kr.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 16 april 2013 föreslagit
att
− förorda alternativet 3, att bygga om- och till Håstens simhall enligt kultur- och fritidsnämndens verksamhetsbeskrivning och upprusta Simstadion till 10-15 års livslängd. Bedömd investeringsnivå 246 000 000 kr
− uppdra åt kommunstyrelsens förvaltning att tillsammans med kultur- och
fritidsnämnden göra förstudie av det föreslagna alternativet.
Förvaltningen anser att de alternativ som innefattar om- och tillbyggnad av
Håstens simhall innebär en betydligt snabbare lösning än en badanläggning
vid simstadion och därmed går det att komma till rätta med den underkapacitet som finns. En stor fördel är att verksamheten bedöms kunna pågå under
tiden en sådan om- och tillbyggnad genomförs.
Med tanke på det kommande tunnelbygget och de infrastrukturella problemen under byggtiden är förslaget att sörja för behovet enligt kultur- och
fritidsnämndens verksamhetsbeskrivning i ett första steg på Håsten. Idén
och möjligheten till en destinationsprofilerande badanläggning i ett attraktivt läge kan då fortsatt utredas för ett ställningstagande och eventuellt genomförande när tunneln är färdig.
Det är viktigt att påpeka att den analys som gjorts under utredningstiden inte
är att betrakta som en förstudie utan bedömningar och beräkningar är gjorda
i ett tidigt skede och på ett schablonmässigt underlag med relativt stor osäkerhet. Nästa steg i processen är därför att ta fram en förstudie.
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På sammanträdet kommer ledamöterna överens om följande att-sats:
Arbetsutskottet beslutar att
− återremittera ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Återremitterat:
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Ks au § 375

Nomineringar till Årets Kreativa Företagare
Kommunledningskontoret informerar om nomineringar till Årets Kreativa
Företagare.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2013/0428

Kommunala bidragsbestämmelser för föreningsverksamhet i
Varbergs kommun 2014
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
− fastställa förslag till bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsverksamheten i Varbergs kommun 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar årligen om bidragsbestämmelser för föreningsverksamhet i Varbergs kommun. Kultur- och fritidsnämnden har den
28 augusti 2013, § 83, beslutat att föreslå kommunfullmäktige att fastställa
förslag till bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsverksamheten i Varbergs kommun 2014.
De revideringar som är gjorda i bestämmelserna för 2014 är främst av redaktionell karaktär, d.v.s. formerna för bidragen har inte ändrats.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 13 september 2013 föreslagit att
fastställa förslag till bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsverksamheten i Varbergs kommun 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2013/0429

Taxor för hyror och avgifter för kultur- och fritidsverksamheten i Varbergs kommun 2014
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
− fastställa förslag till taxor för hyror och avgifter för kultur- och fritidsverksamheten i Varbergs kommun 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har den 28 augusti 2013, § 82, beslutat att föreslå kommunfullmäktige att fastställa förslag till taxor för hyror och avgifter
för kultur- och fritidsverksamheten i Varbergs kommun 2014.
Förslaget innebär att hyror och avgifter, exklusive biblioteksavgifter, räknas
upp med 3% jämfört med föregående år. Nytt för 2014 är att samtliga priser
redovisas inklusive moms där det är aktuellt.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 13 september 2013 föreslagit att
fastställa förslag till taxor för hyror och avgifter för kultur- och fritidsverksamheten i Varbergs kommun 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2013/0328

Budget 2014, ram 2015 och plan 2016
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2014.
2. Godkänna de förutsättningar som budget 2014, ram 2015 och plan 2016
grundar sig på såsom:
− Sveriges kommuner och landstings, SKLs, prognos från 1 oktober
2013 avseende skatteunderlagets tillväxt och förändring av generella
statsbidrag
− SKLs prognos avseende löneökning, inflation och övriga kostnadsförändringar
− prognostiserade befolkningsförändringar enligt kommunstyrelsens
beslut i maj 2013
− fastställa internräntan till 2,5 %
− medel för drift- och kapitalkostnader avsätts i budget i samband med
nyinvesteringsbeslut och tillförs nämnderna i samband med att objektet tas i drift
− drift- och kapitalkostnader vid nyexploatering tillföras nämnderna
vid driftsättning
− differentierade pålägg för arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och
avsättning till individuella pensionsavgifter
− nämndernas ramar har justerats med en generell effektivisering om 1
% i ram 2015 och ytterligare 1 % i plan 2016
3. Godkänna föreliggande förslag till investeringsbudget 2014 och plan
2014-2018.
4. Godkänna förslag till exploateringsbudget 2014 och plan 2015-2016.
5. Godkänna förslag till resultatbudget för 2014, samt ram 2015 och plan
2016 enligt följande:
Resultatbudget 2014 - 2016 (tkr)
Kf, valnämnd, revision och
överförmyndare
Kommunstyrelsen
Barn- o utbildningsnämnd
Socialnämnd
Byggnadsnämnd
Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Justerandes sign

Budgetförslag Ram 2015 Plan 2016
2014
-8 906
-7 692
-7 295
-143 847
-144 298
-146 284
-1 240 241 -1 275 911 -1 318 457
-941 841
-965 108
-991 580
-11 218
-11 499
-11 921
-8 957
-9 135
-9 396
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Kultur- och fritidsnämnd
Servicenämnd
Summa nämndernas ramar
Externa poster
Kommungemensamma kostnader
Bidrag till kommunförbundet
Räddningstjänsten Väst
Pensionskostnader utbetalningar
Ökning semesterlöneskuld
Avskrivningar
Avkastning extra pensionsavsättning/
upplösning av avsättning
Återbetalning premier från AFA
Interna poster
Interna kapitalkostnader
Justering interna poster
Kommunstyrelsens ofördelade
Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter
Utjämningsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat
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-80 309
-80 587
-80 335
-120 731
-122 143
-124 052
-16 597
-15 530
-15 622
-2 572 647 -2 631 903 -2 704 942
-39 190

-39 595

-40 358

-53 957
-60 500
-5 000
-101 281

-55 824
-61 600
-5 000
-109 139

-58 022
-63 900
-5 000
-118 832

8 500

8 500

8 500

148 840

158 858

176 196

-29 332
-64 530
-106 846
-2 704 566 -2 800 232 -2 913 203
2 311 227 2 415 837 2 543 877
416 378
425 957
428 384
92 237
100 373
102 196
-83 341
-98 301
-106 375
31 935
43 634
54 878

6. Bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om användning av ofördelade
medel.
7. Fastställa följande finansiella mål för god ekonomisk hushållning:
a. Kommunen bör uppnå ett resultat som uppgår till minst 1 % av skatter och utjämningsbidrag.
b. Investeringarna exklusive taxefinansierad verksamhet och affärsverksamhet bör till 100 % finansieras med egna medel över tid.
8. Omsätta och ta upp nya lån under budgetåret 2014:
a. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder, med totalt 500 mnkr inom vilket delegat medges teckna dessa.
b. Kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2014
inom vilken delegat medges teckna dessa.
9. Fastställa kommunkoncernens totala låneram för 2014 till högst
3 000 mnkr, inklusive lånen i Varbergs Stadshus AB.

Forts.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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10. Vid uppföljning av kommunfullmäktiges strategiska målområden, prioriterade mål och strategiska inriktningar ska nämndernas bidrag till
måluppfyllelse beaktas. Tillsammans ska dessa utgöra underlag för bedömning om kommunen uppfyller kommunallagens krav avseende god
ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv.

Jana Nilsson (S) och Ewa Klang (S) deltar inte i beslutsfattandet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Ekonomikontoret har tjänsteutlåtande den 2 oktober 2013 lämnat förslag till
budget 2014, ram 2015 och plan 2016. I budgetdokumentet återfinns budget
enligt kommunfullmäktiges mål och inriktningsdokument.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Ks au § 379

Rapport från kommunberedningen
Kommundirektören informerar om kommunberedningens sammanträde den
9 oktober 2013.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks au § 380

Information från kommundirektören och kommunstyrelsens
förvaltning
Kommundirektören informerar om:
− Styrgruppsmöte om bildandet av ett gemensamt utvecklingsbolag.
− Kommande ägarsamråd med Vivab, Räddningstjänst Väst, Varbergs
bostads AB och Hallands Hamnar Varberg AB
− Pågående rekrytering.
− Arbetet med att förtydliga hamn- och gatuförvaltningens och Hallands
Hamnar Varberg AB respektive uppdrag.
− Skolinspektionens tillsyn av vuxenutbildningen i Varbergs kommun.
Planeringskontoret och Varbergs Fastighets AB informerar om lokalisering
av friidrottshall.
Planeringskontoret informerar om:
− Vandrarhemmet på Vendelsö.
− Pågående markförvärv
− Förslag till inriktningsbeslut för Varbergs flygplats.
− Förslag till inriktningsbeslut för Lottastugan.
Kommunledningskontoret informerar om:
− Pågående vänortsamarbete och de tre projekt som initierats i Haderslev
2010.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks au § 381

Meddelanden
Dnr KS 2013/0445-2
Länsstyrelsens meddelande den 26 september 2013 med begäran om uppgifter angående grävning i Skuttran.
Dnr KS 2012/0010-7
Länsstyrelsens beslut den 26 september 2013 om särskild utredning inför
detaljplaneläggning, del av Munkagård 1:57, Tvååker.
Dnr KS 2013/0439-3
Länsstyrelsens beslut den 26 september 2013 om arkeologisk förundersökning inom del av Raä 192:1 och 193:1 inför detaljplan, Tvååkers-Ås 2:3
och del av 2:13, Tvååker.
Dnr KS 2013/0023-11
Sjuhärads kommunalförbunds protokoll den 20 september 2013.
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