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BEVIS/ANSLAG
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
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Dnr KS 2014/0334

Information om kommunstyrelsens budget 2015
Kommunstyrelsens förvaltning informerar om förslag till budget för
kommunstyrelsen 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks § 128

Information om stadsutvecklingsprojektet
Planeringskontoret informerar om stadsutvecklingsprojektet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2014/0330

Samverkansavtal för gymnasieskola och gymnasiesärskola
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 teckna samverkansavtal för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet

Samverkansavtalet för gymnasieskola och gymnasiesärskola grundar sig på
en gemensam strävan att genom utökad samverkan erbjuda alla elever som
bor i de avtalsslutande kommunerna ett likvärdigt och attraktivt utbildningsutbud av hög kvalitet. Avtalet syftar också till att genom samverkan optimera resursanvändningen och öka kostnadseffektiviteten i gymnasieskolan
och gymnasiesärskola.
Samverkansavtalet gäller från och med läsår 2014/2015 till och med läsår
2016/2017. Därefter förlängs avtalet ett år i taget om det inte sägs upp
skriftligt till Region Halland senast den 30 juni året före avtalsperiodens
utgång. Det gemensamma utbudet av gymnasial utbildning ses över kontinuerligt under avtalsperioden av planeringsgruppen.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande daterat den 18 juni 2014
föreslagit kommunfullmäktige att teckna samverkansavtal för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 23 juni 2014,
§ 88.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 24 juni 2014, § 251.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag
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Dnr KS 2014/0025

Pensionsmedelsrapport per 30 april 2014
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 godkänna pensionsmedelsrapport per 30 april 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Avsättningen till pensionsmedel uppgår till 211 mnkr och av dessa är
153 mnkr placerade i olika placeringsinstrument, medan andelen återlån nu
uppgår till 55 mnkr. Resterande 3 mnkr återfinns bland kommunens likvida
medel.
Värdeutvecklingen inklusive utdelningar har för första tertialet uppgått till
2,4 %, vilket är 0,7 % bättre än normalportföljens index, 1,7 %. Portföljen
består, precis som tidigare, till största delen av räntebärande värdepapper,
86 % och därefter aktier, 10 %.
Återlånen fortsätter att öka då kommunen arbetar med riskminimering i
samband med kommande stora investeringar.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 8 maj 2014 föreslagit att godkänna pensionsmedelsrapport per 30 april 2014.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 maj 2014, § 203.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2014/0033

Finansrapport per 30 april 2014
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 godkänna finansrapport per 30 april 2014
 godkänna avsteg från finanspolicyns fastställda maximala kapitalförfall
inom en given 12 månadersperiod under 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunkoncernens skulder har i princip varit oförändrade under årets
första fyra månader och uppgår fortfarande till knappt 2,5 mdkr. Snitträntan
har fallit något och ligger på 3,23 %. Räntebindningstiden har också minskat
något och uppgår till 3,6 år medan kapitalbindningstiden ligger på 2,4 år.
Trots att dessa successivt minskat ligger de fortfarande på goda nivåer och
inom det mandat som beslutad finanspolicy tillåter och portföljen ligger
också inom den beslutade låneramen för 2014.
Andelen kapitalförfall inom 12 månader kommer att öka framöver då lånet
om 500 mnkr till Varbergs Stadshus AB förfaller i juli 2015. Det innebär att
skuldportföljen tillfälligt överstiger det maximala kapitalförfallet, 30 %,
inom en given 12 månadersperiod. För att parera det krävs antingen ökad
upplåning eller ett tillfälligt avsteg mot finanspolicyn. Då risken för kapitalomsättning i nuläget anses låg förordas ett avsteg för att inte öka de finansiella kostnaderna.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 7 maj 2014 föreslagit att
 godkänna finansrapport per 30 april 2014
 godkänna avsteg från finanspolicyns fastställda maximala kapitalförfall
inom en given 12 månadersperiod under 2014.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 maj 2014, § 204.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2014/0263

Borgen till Olsegårdens Ridklubb
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 förlänga proprieborgen till Olsegårdens ridklubb på högst 385 tkr under
fem år.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Olsegårdens ridklubb beviljades borgen 1999 med ett belopp om 668 tkr.
Borgen har förlängts både 2004 och 2009. Klubben begär nu ytterligare
förlängning och lånet är för närvarande 385 tkr.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 20 maj 2014 föreslagit att förlänga proprieborgen till Olsegårdens ridklubb på högst 385 tkr under fem år.
Föreningen skickade tillsammans med sin ansökan in utdrag från bokföringen för att visa sin finansiella ställning. Senare har föreningen på begäran skickat in kompletteringar samt ytterligare information om dess tillgångar.
Då föreningen inte har andra skulder, kontinuerligt amorterar på sitt lån
samt att det bör finnas ett övervärde i fastigheten föreslår ekonomikontoret
att förlängning av proprieborgen beviljas.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 juni 2014, § 210.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kf

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2014-06-24

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 133

9

Dnr KS 2014/0269

Ansökan om bidrag - Värdegrundsarbetet Auschwitz 99
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 bevilja föreningen Auschwitz 99 ett bidrag på 120 tkr kronor
 beloppet utbetalas mot rekvisition
 redovisning av läsårets aktiviteter, intäkter och kostnader görs skriftligt
till kommunstyrelsen senast 31 maj 2015
 medel tas ur kommunstyrelsens konto för anslag mot främlingsfientlighet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Föreningen Auschwitz 99 har den 2 maj 2014 lämnat en ansökan om bidrag
från kommunen till det värdegrundsarbete som föreningen driver tillsammans med kommunens grundskolor läsåret 2014-2015. Föreningen arbetar med elever och lärare i frågor som rör människors lika värde och som
en del i arbetet genomförs en resa till koncentrationslägren Auschwitz och
Birkenau. Resan blir ett avstamp i skolornas fortsatta samtal om demokrati
och värdegrund.
Föreningen uppskattar att värdegrundsarbetet under läsåret 2014-2015 uppgår till 300 tkr med nuvarande verksamhet. Föreningen ansöker om ett bidrag från Varbergs kommun på 200 tkr.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 7 maj 2014 föreslagit
att
 bevilja föreningen Auschwitz 99 ett bidrag på 120 tkr kronor
 beloppet utbetalas mot rekvisition
 redovisning av läsårets aktiviteter, intäkter och kostnader görs skriftligt
till kommunstyrelsen senast 31 maj 2015
 medel tas ur kommunstyrelsens konto för anslag mot främlingsfientlighet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 juni 2014, § 211.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2014/0274

Redovisning av synpunkter till kommunstyrelsen genom Tyck
om Varberg
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 lägga redovisningen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har sammanställt synpunkter som kommit till
kommunstyrelsen genom Tyck Om Varberg. Sammanställningen omfattar
perioden 1 november 2013 till 30 april 2014. Under perioden lämnades
11 synpunkter.
En redovisning av inkomna synpunkter via Tyck Om Varberg för kommunen som helhet görs i årsredovisningen.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 12 maj 2014föreslagit
att kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 juni 2014, § 212.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2013/0559

Lokalförsörjningsplan för Varbergs kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 återremittera ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut
Jörgen Warborn (M) föreslår att ärendet återremitteras.
Beslutsordning
Ordföranden ställer fråga om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras
och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Serviceförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen arbetat fram en
lokalförsörjningsplan. Syftet med planen är att på ett överskådligt sätt redovisa kommunens lokalbestånd och dess användningsområden. Att skapa ett
verktyg för att möjliggöra planering av det framtida lokalbehovet samt att
bidra till att skapa förutsättningar för ändamålsenliga och kostnadseffektiva
lokaler för kommunens verksamheter.
Framtagandet av planen har gjorts i samråd med servicenämnden, barn- och
utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden samt
hamn- och gatunämnden. Teknisk status är framtagen av serviceförvaltningen och berörda förvaltningar har kommenterat lokalernas framtida behov av utveckling och anpassningar. Planen kommer årligen att uppdateras i kommunens lokalgrupp.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 6 december 2013 föreslagit att
fastställa lokalförsörjningsplan för Varbergs kommun.
Arbetsutskottet har den 17 december 2013, § 464, beslutat att remittera förslag på lokalförsörjningsplan till berörda nämnder.
Planeringskontoret har i nytt tjänsteutlåtande den 19 maj 2014 föreslagit att
fastställa framtagen lokalförsörjningsplan och dess bilaga A.
I egenskap som fastighetsägare har planeringskontoret varit delaktig i framtagandet av lokalförsörjningsplanen. Planen är ett verktyg och planeringsunderlag för att ge en överskådlig blick av det investeringsbehov som finns.
Den innebär i sig inte något beslut eller utfästelse för investeringar. Syftet är
att få en överblick över kommunens egna och inhyrda fastigheter. Planen
Justerandes sign
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möjliggör god planering i investeringsprocessen och är ett bra dialogmaterial vid prioriteringar.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 juni 2014, § 214.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Återremitterat:
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Dnr KS 2013/0551

Ledning och styrning i Varbergs kommun - uppdragsbeskrivning för kommundirektör och förvaltningschefer
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 godkänna uppdragsbeskrivning för kommundirektör
 godkänna uppdragsbeskrivning för förvaltningschefer.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Uppdragsbeskrivningen för kommundirektör och förvaltningschefer är en
fortsättning på det utvecklingsarbete som bedrivits inom förvaltningschefsgruppen och tillsammans med verkställande direktörer i koncernledningsgruppen.
Kommunstyrelsen anställer kommundirektör och förvaltningschefer och ur
ett ledningsperspektiv är det en fördel om det finns en uppdragsbeskrivning.
I nuläget finns ingen sådan beskrivning och det nämns bland annat som ett
viktigt kriterium i kommunkompassen som är ett verktyg för utvärdering
och analys av kommunens sätt att arbeta. Det nämns även i revisionsrapporten Granskning av kommunens chefsrekrytering och ledarutveckling.
Förslagen till uppdragsbeskrivning har arbetats fram i förvaltningschefsgruppen och sänts ut till nämndernas presidier för information och
möjlighet till synpunkter.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 26 november 2013
föreslagit att
 anteckna informationen om det sammanfattande lednings- och styrningsdokumentet innehållande den nyformulerade ledningsfilosofin
 godkänna uppdragsbeskrivningen för kommundirektör
 godkänna uppdragsbeskrivningen för förvaltningschef.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 december 2013, § 447 och då
kommit överens om att
 bifalla första att-satsen
 återremittera de två övriga att-satserna som gäller godkännande av uppdragsbeskrivning för kommundirektör och förvaltningschef.

Forts.
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Kommundirektören har i nytt tjänsteutlåtande den 20 maj 2014 föreslagit att
 godkänna uppdragsbeskrivningen för kommundirektören
 godkänna uppdragsbeskrivningen för förvaltningschefer.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 juni 2014, § 222.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2014/0290

Ändring av marknadsföringsavtal HK Varberg
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 godkänna förslag till utökad ersättning för marknadsföringsinsatser till
Handbollsklubben Varberg, till 150 tkr per år från och med 2014
 kostnaderna för 2014, 70 tkr i kompletterande ersättning, tas ur
kommunstyrelsens konto för ofördelade medel.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Handbollsklubben Varberg får sedan 2012, 80 tkr årligen i ersättning för
marknadsföringsinsatser. Kommunens marknadsföringsavtal med Handbollsklubben förlängs automatiskt varje år om grundkraven fortfarande är
uppfyllda, bland annat att klubben spelar i Allsvenskan.
Handbollsklubben anser att deras insatser är undervärderade och anhåller
om att ersättning höjs till 150 tkr per år.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 23 maj 2014 föreslagit att
 godkänna förslag till utökad ersättning för marknadsföringsinsatser till
Handbollsklubben Varberg, till 150 tkr per år från och med 2014
 kostnaderna för 2014, 70 tkr i kompletterande ersättning, tas ur
kommunstyrelsens konto för ofördelade medel.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 juni 2014, § 221.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2014/0210

Månadsrapport januari-maj 2014 - kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 godkänna kommunstyrelsens månadsrapport för januari-maj 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Månadsuppföljningen är ett komplement till tertial- delårs- och helårsuppföljningen. Av rapporten framgår eventuella avvikelser mot den verksamhet som planerats för perioden, redovisning av driftsekonomi och investeringar samt statistik från personalområdet såsom utförda timmar och
sjukfrånvaro.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 12 juni 2014 föreslagit att godkänna kommunstyrelsens månadsrapport för januari-maj 2014.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 juni 2014, § 235.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2014/0226

Månadsrapport januari-maj 2014 - Varbergs kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 godkänna Varbergs kommuns månadsrapport för januari-maj 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Nämnderna har skickat sina månadsrapporter till kommunledningskontoret
som har sammanställt dem till en rapport för hela kommunen med tillhörande övergripande kommentar.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 11 juni 2014 föreslagit att godkänna Varbergs kommuns månadsrapport för januari-maj 2014.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 juni 2014, § 236.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2011/0760

Förstudie friidrottshall i Varbergs kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 ge planeringskontoret i uppdrag att genomföra förstudie för byggnation
av friidrottshall, gymnastikhall och idrottshall på skoltomten i Trönninge
med möjlig utveckling för utomhusarena och fotbollsplan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har den 19 maj 2011 gjort en behovsanalys
för en friidrottshall i Varbergs kommun.
Kultur- och fritidsnämnden har den 22 juni 2011, § 82, beslutat att hemställa
hos kommunstyrelsen att utreda påbyggnad av E-hallen samt nybyggnation av
fullskalig friidrottshall belägen på Håsten med syfte att komplettera av kulturoch fritidsförvaltningen framtagen behovs- och verksamhetsbeskrivning.
Arbetsutskottet har den 12 juni 2012, § 251, beslutat att ge planeringskontoret i uppdrag att utreda ärendet kopplat till placering av framtida simhall och den långsiktiga planeringen av Håstens idrottsområde.
I slutet av 2013 tas kalkyl fram för friidrotts- och idrottshall med 3 olika
placeringar i Varberg. Arbetsutskottet har den 8 oktober 2013, § 380, informerats om lokalisering av friidrottshall i Trönninge.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 20 maj 2014 föreslagit
kommunstyrelsen att planeringskontoret får i uppdrag att genomföra förstudie för byggnation av friidrottshall och idrottshall på skoltomten i
Trönninge med möjlig utveckling för utomhusarena och konstgräsplan.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 juni 2014, § 2013, och då kommit överens om att återremittera ärendet.
Kultur- och fritidsnämnden har den 18 juni 2014, § 85, beslutat att föreslå
kommunstyrelsen att genomföra en förstudie för idrottshall och friidrottshall
på den framtida skoltomten i Trönninge med möjlighet att komplettera med
utomhusarena och fotbollsplan, samt att godkänna beräknad förstudiekostnad på 1 mnkr och att denna kostnad belastar kultur- och
fritidsnämndens resultatreserv om projektet inte genomförs.
Planeringskontoret har i nytt tjänsteutlåtande den 18 juni 2014 föreslagit
kommunstyrelsen besluta att ge planeringskontoret i uppdrag att genomföra
förstudie för byggnation av friidrottshall och idrottshall på skoltomten i
Trönninge med möjlig utveckling för utomhusarena och konstgräsplan.
Justerandes sign
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Planeringskontoret bedömer att förstudien är en förutsättning för att kunna
möta kultur- och fritidsnämndens behov av att kunna få till en väl fungerande anläggning. Detaljplan för skola i Trönninge pågår och byggnation av
skola för 800 elever är i planeringsstadiet. Skoltomten räcker för att bygga
friidrotts- och idrottshall bredvid skolbyggnaden.
Planeringskontoret ser tydliga synergieffekter att sambygga friidrottshalloch idrottshall, då byggnation kan kostnadseffektiviseras genom en byggnad
och med gemensamma omklädningsmöjligheter, läktare och publika ytor.
Kostnad för förstudien för bägge objekten, beräknas till 1 mnkr och kommer
därefter att tas med i ordinarie budgetprocess.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 24 juni 2014, § 250.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag

Justerandes sign

Planeringskontoret
Kultur- och fritidsnämnden
Ekonomikontoret
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Ks § 141

Delegeringsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Dnr KS 2014/0217-1
Mark- och exploateringsingenjörens delegeringsbeslut den 6 maj 2014 om
försäljning av Tvååkers-Ås 2:170.
Dnr KS 2014/0318-1
Kommunstyrelsens ordförandes delegeringsbeslut den 10 juni 2014 avseende anställning av förvaltningschef vid kultur- och fritidsförvaltningen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks § 142

Sommarhälsning
Kommunstyrelsens ordförande Jörgen Warborn (M) önskar samtliga en
trevlig sommar. Vice ordförande Jana Nilsson (S) önskar ordförande detsamma å ledamöternas vägnar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

