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Dnr KS 2013/0612

Försäljning av Hajen 11
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 godkänna upprättat köpeavtal varigenom Varbergs kommun säljer
fastigheten Hajen 11 till en köpeskilling om 2 275 000 kronor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 18 mars 2014, § 32, beslutat att godkänna upprättat markanvisningsavtal mellan Varbergs kommun och Varbergs Stenfastigheter AB och att bygga lokaler som är lämpliga i förhållande till intilliggande verksamheter.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har med tjänsteutlåtande den 4 februari 2015
lämnat förslag till köpeavtal.
Varbergs Stenfastigheter AB och samhällsutvecklingskontoret har fört dialog hur lokaler och byggnader ska kunna följa intentionerna i markanvisningsavtalet. Konceptet som är framtaget innebär att det blir tre lokaler i
bottenplan och en stor lokal på övervåningen. Stadsbyggnadskontoret anser
att konceptet följer vad som står i markanvisningsavtalet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2013/0344

Riktlinjer för konstnärlig gestaltning i Varbergs kommun
Beslut
Arbetsutskott beslutar att
 återremittera ärendet i syfte att utreda begreppet fond.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 18 september 2012, § 125, beslutat att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att initiera en dialog med övriga berörda
nämnder för hur den konstnärliga utsmyckningen bättre beaktas i utvecklingen av det offentliga rummet.
En arbetsgrupp med representanter från kultur- och fritidsförvaltningen,
hamn- och gatuförvaltningen, samhällsutvecklingskontoret, stadsbyggnadskontoret och Varbergs Fastighets AB har arbetat fram förslag till riktlinjer
och finansiering av konstnärlig gestaltning.
Kultur- och fritidsnämnden har den 25 september 2013, § 99, beslutat att
föreslå kommunstyrelsen att fastsälla riktlinjer för konstnärlig gestaltning
samt att hemställa hos kommunstyrelsen om att fatta beslut om lämplig
modell för att säkra den långsiktiga finansieringen av konstnärlig gestaltning
samt underhåll av densamma.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 17 december 2014
föreslagit att
 anta föreslagna riktlinjer för konstnärlig gestaltning
 finansiering av konstnärlig gestaltning sker genom årligt budgetbeslut
 under innevarande budgetår ej använda medel läggs i fond att användas
vid senare tidpunkt
 uppdraget härmed anses avslutat.
På sammanträdet kommer ledamöterna överens om att återremittera ärendet
i syfte att utreda begreppet fond.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Återremitterat
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Dnr KS 2013/0522

Ansvarsfördelning mellan parterna i Varbergs Hamn
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 ge hamn- och gatunämnden och Hallands Hamnar Varberg AB i uppdrag att utarbeta förslag till förvaltningsavtal och förvaltningsavgifter
utifrån den föreslagna ansvarsfördelningen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
VD:n för Hallands Hamnar Varberg AB och förvaltningschefen för hamnoch gatuförvaltningen har på uppdrag av kommundirektören belyst och konsekvensbeskrivit en förändrad ansvarsfördelning för de kommersiella frågorna i handelshamnen.
En sakkunnig konsult har anlitats för att utreda frågan och för att föreslå en
ändring av ansvarsfördelningen. Utredningen är avgränsad att omfatta handelshamnen och ansvarsfördelningen för de kommersiella frågorna.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 3 februari 2015 föreslagit att
 uppdra åt hamn- och gatunämnden och Hallands Hamnar Varberg AB
att utarbeta förslag till förvaltningsavtal och förvaltningsavgifter
 hänföra frågan om finansiering av de ickekommersiella hamnfrågorna,
bland annat småbåtshamn och fiskehamn, till budgetberedningen.
Utredningens slutsatser och rekommendationer ligger i linje med behovet av
förändrad ansvarsfördelning mellan hamnens parter avseende de kommersiella delarna och bör utgöra underlag för utarbetande av nytt förvaltningsavtal och för en ny modell för förvaltningsavgifter.
Finansieringen av de delar av hamnverksamheten som inte berörs av de
kommersiella delarna som fiskehamn och småbåtshamn, bör hänföras till
ordinarie budgetberedning.
På sammanträdet kommer arbetsutskottet överens om följande att-sats
 ge hamn- och gatunämnden och Hallands Hamnar Varberg AB i uppdrag att utarbeta förslag till förvaltningsavtal och förvaltningsavgifter
utifrån den föreslagna ansvarsfördelningen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Ks au § 60

Information om bokslut för 2014
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Ekonomikontoret informerar om bokslut för 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign
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Dnr KS 2014/0215

Svar på motion om inrättande av lokala bostadsköer i
Varbergs kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
 avslå motionen.

Harald Lagerstedt (C) deltar inte i beslutsfattandet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Olof Helmersson (C) har i kommunfullmäktige den 22 april 2014, § 40,
lämnat motion om att Varbergs Bostads AB ska införa en speciell bostadskö
för alla bostadssökande utanför centralorten och specificera den på varje
lokal kommundel på landsbygden i Varbergs kommun.
Varbergs Bostads AB har framfört bland annat att ett kösystem på sätt som
föreslagits skulle kräva att fiktiva hyresobjekt skulle behöva tas fram för att
få ett underlag som visar vad som eventuellt eftersöktes av presumtiva
hyresgäster. Dessa skulle då ha att ta ställning till fiktiva hyror, fiktiv standard, fiktiv storlek etcetera. Bostadsbolaget framhåller att efterfrågan på
bostäder inom givna orter normalt mäts genom marknadsundersökningar.
Bostadsbolaget anser vidare att uppgiften att ta fram ett bättre planeringsunderlag för framtida bostadsförsörjning, primärt inte torde vara en uppgift
för bolaget, utan mer tillhöra den kommunala organisationen för samhällsplanering.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 27 januari 2015 föreslagit att avslå motionen med hänvisning till remissvaret från Varbergs
Bostads AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign
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Dnr KS 2014/0450

Svar på motion om distansarbetsplatser i skolor och andra
kommunala lokaler
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 bifalla motionen i den del som avser att utreda förutsättningarna för
inrättande av distansarbetsplatser
 utredningen ska översiktligt belysa aktuell behovsbild och hur en praktisk hantering av till exempler lokaler i kommunens serviceorter skulle
kunna planeras
 informationssäkerhet, försäkringsfrågor och andra juridiska och ekonomiska överväganden ska också översiktligt belysas
 ställningstagande om ett eventuellt införande avvaktar utredningens
färdigställande som handläggs av kommunstyrelsen hösten 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Stefan Stenberg (C) har i kommunfullmäktige den 16 september 2014,
§ 118, lämnat motion om distansarbetsplatser i skolor och andra kommunala
lokaler.
Motionären menar att distansarbetsplatser ger människor som har en lång
väg till jobbet möjlighet att arbeta någon dag i veckan på hemmaplan och
slippa pendla. Motionären föreslår att Varbergs kommun utreder möjligheter
och lämpliga platser för distansarbetsplatser och att kommunen initierar ett
inrättande av sådana arbetsplatser.
Yttrande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 12 december 2014 föreslagit att
avstyrka motionen med hänvisning till kommunkansliets yttrande.
Kommunkansliet delar motionärens uppfattning att möjlighet till distansarbete är positivt för den enskilde och för miljön och att både offentliga och
privata arbetsgivare bör sträva efter att ibland kunna erbjuda det till sina
anställda, såvida inte den anställdes arbetsuppgifter kräver fysisk närvaro.
Kansliet ifrågasätter om att kommunen ska ta på sig en roll att tillhandahålla
sådan möjlighet för annan än sin egen personal, dels går det att allmänt ifrågasätta upplåtande av skolor och andra kommunala objekt för privat
användning eller privat näring, då det blir en försäkringsfråga avseende
kommunens fastigheters användning, säkerhet och internskydd. Dels tillJusterandes sign
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kommer praktiska överväganden kring IT-informationssäkerhet och hur
kommunen ska förhålla sig till nyttjande av kommunens nätverk.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 februari 2015, § 46, och då
kommit överens om att återremittera ärendet i syfte att utöka utredningen så
att hänsyn tas till landsbygdsutveckling.
Kommunkansliet har i nytt tjänsteutlåtande den 11 februari 2015 föreslagit
att
 bifalla motionen i den del som avser att utreda förutsättningarna för
inrättande av distansarbetsplatser
 utredningen ska översiktligt belysa aktuell behovsbild och hur en praktisk hantering av till exemplar lokaler i kommunens serviceorter skulle
kunna planeras
 informationssäkerhet, försäkringsfrågor och andra juridiska och ekonomiska överväganden ska också översiktligt belysas
 ställningstagande om ett eventuellt införande avvaktar utredningens
färdigställande som handläggs av kommunstyrelsen hösten 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ks
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Dnr KS 2014/0516

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av upphandling
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 överlämna upphandlingsavdelningens tjänsteutlåtande daterat den
5 februari 2015 till kommunens revisorer som svar på revisionsrapporten
Granskning av upphandling.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunens revisorer har gett revisionsbolaget KPMG i uppdrag att göra en
granskning av hur kommunens genomförda upphandlingar förhåller sig till
Lagen om Offentlig Upphandling, LOU, kartlägga kommunens organisation
avseende upphandlingsfrågor samt att granska i vilken utsträckning verksamheterna följer ingångna ramavtal.
I den framtagna rapporten beskrivs granskningen av fem upphandlingar
utförda år 2013 och att dessa utförts korrekt i förhållande till LOU. Däremot
finns det vissa brister i delegeringsförteckningen bland annat för kommunstyrelsens förvaltning där det inte framgår att upphandlingschefen har delegation på att besluta av val av leverantör och teckna avtal för ramavtalen.
KPMG påpekar vikten av att delegationsförteckningen bör förtydligas och
uppdateras gällande beloppsgränser och rätt att fatta beslut avseende inköp
och upphandling. Samma gäller kultur och fritidsnämndens delegationsförteckning.
Granskningen konstaterar att upphandlingsavdelningen har en hög servicegrad och bra kompetens. Däremot konstateras ett större behov av stöd och
hjälp än vad avdelningen har resurser till.
Yttrande
Upphandlingsavdelningen har i tjänsteutlåtande den 6 februari 2015 föreslagit att överlämna upphandlingsavdelningens tjänsteutlåtande daterat den
5 februari 2015 till kommunens revisorer som svar på revisionsrapporten
Granskning av upphandling.
I yttrandet framhåller upphandlingsavdelningen bland annat att delegeringsförteckningen bör ses över kontinuerligt i syfte att få en tydlighet för ansvar
och återkoppling.
Under januari 2015 har upphandlingsavdelningen vidtagit åtgärder för att
kunna utöka avdelningen med ytterligare en upphandlingsresurs inom
befintlig ram.

Justerandes sign
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Revisionsrapporten visar ett antal rekommendationer där ett förbättringsarbete pågår till exempel infördes kodplan 2015 vid årsskiftet, och riktlinjer
avseende direktupphandling är redan tagna i arbetsutskottet. Detta kommer
att leda till ökad tydlighet och förbättrad intern kontroll.
Införandet av beställningssystemet VIS och den fortsatta användningen av
systemet för samordnade beställningar är av avgörande betydelse för fortsatt
uppföljning och förbättring av avtalstroheten.
Regler, rutiner och en del verktyg finns, det gäller att kontinuerligt fortsätta
arbeta med dessa och göra ständiga förbättringar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ks
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Dnr KS 2015/0059

Förstudie för förskola på fastigheten Klapperstenen 3 i
Breared
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att genomföra förstudie med
inriktning att uppföra en åttaavdelnings förskola på fastigheten Klapperstenen 3
 avsätta 450 tkr för förstudien vilken belastar barn- och utbildningsnämndens ram om projektet inte genomförs.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 2 december 2014, § 447, beslutat att avbryta
genomförandet av investeringsobjekt 32329, Breareds förskola, med anledning av att den beräknade hyreskostnaden bedömdes som alltför hög för den
tilltänkta hyresgästen.
Barn- och utbildningsnämnden har den 19 januari 2015, § 5, beslutat att
föreslå kommunstyrelsen att förstudie genomförs för den tidigare aktuella
fastigheten men med ökning i omfattning, från fem till åtta avdelningar.
Nämnden beskriver att genom utökningen kan avveckling av Bokens paviljonger ske.
Förskola Trönninge är under uppförande och omfattar åtta avdelningar och
ett användande av det färdiga konceptet innebär en mer rationell byggprocess och effektiv resurshantering.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 12 februari 2015
föreslagit att
 samhällsutvecklingskontoret får i uppdrag att genomföra förstudie med
inriktning att uppföra en åttaavdelnings förskola på fastigheten Klapperstenen 3
 avsätta 450 tkr för förstudien vilken belastar barn- och utbildningsnämndens ram om projektet inte genomförs.
Samhällsutvecklingskontoret anser det lämpligt att fastigheten Klapperstenen 3 bebyggs i så stor utsträckning som möjligt, dels utifrån en effektiv
markanvändning, och dels utifrån en mer rationell byggprocess. Konceptet
för Trönninge förskola är utarbetat, dessutom finns material och handlingar
från det avbrutna projektet Breareds förskola. Utifrån detta bedöms att
förstudie för en åttaavdelnings förskola på Klapperstenen 3 bör kunna vara
klar i enlighet med barn- och utbildningsnämndens önskemål för att ingå i
Justerandes sign
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arbetet för investeringsbudget 2016. Vidare bedöms att kostnaden för förstudien troligtvis blir lägre än föreslagen budget om 450 tkr.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ks

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ks au § 65

Sammanträdesprotokoll
2015-02-24

14

Dnr KS 2014/0555

Yttrande över förslag till Funktionellt prioriterat vägnät
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 överlämna yttrande daterat den 13 februari 2015 till Region Halland som
svar från Varbergs kommun
 paragrafen justeras omedelbart.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun har erbjudits lämna synpunkter till Region Halland gällande Trafikverkets förslag till Funktionellt prioriterat vägnät. Trafikverket
har tagit initiativ till att peka ut vilka statliga vägar som är viktigast för
nationell och regional tillgänglighet. Syftet är att skapa samsyn om vilket
vägnät som är viktigast för nationell och regional tillgänglighet, skapa en
gemensam plattform för att främja grundläggande tillgänglighet med god
kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet och
bidra till tydligare och mer sammanhållna prioriteringar. Detta görs i samarbete med berörda aktörer, i första hand med länsplaneupprättarna.
I Varbergs kommun är följande vägar utpekade, E6/E20, Väg 41, Väg 153,
Väg 845 samt Väg 768.
Hamn- och gatunämnden, byggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har inkommit med synpunkter.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Räddningstjänsten Väst, Hallands
Hamnar AB och Marknad Varberg AB har valt att inte svara på remissen.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 5 februari 2015 föreslagit att överlämna samhällsutvecklingskontorets yttrande till Region
Halland.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 februari 2015, § 45, och då
kommit överens om att återerremittera ärendet.

Forts.
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Samhällsutvecklingskontoret har i nytt tjänsteutlåtande den 13 februari 2015
föreslagit att överlämna samhällsutvecklingskontorets yttrande till Region
Halland.
I yttrandet framgår bland annat att kommunen vill ha ett tydligare ställningstagande när det gäller valet av prioriterade vägar, vad som gäller för de
vägar som inte är utpekade i det prioriterade vägnätet samt att Väg 41 och
Väg 153 är viktiga vägar att prioritera.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ks
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Dnr KS 2015/0091

Överenskommelser om anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare och anordnande av
boende för barn utan legal vårdnadshavare med uppehållstillstånd
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 teckna avtal med Länsstyrelsen och Migrationsverket enligt Överenskommelse om asylplatser och Överenskommelse om platser för barn
med uppehållstillstånd.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Migrationsverket höjde den 1 januari 2015 fördelningstalet för Varbergs
kommun vad gäller boendeplatser för ensamkommande asylsökande flyktingbarn till 27 asylplatser. I befintlig överenskommelse mellan Varbergs
kommun och Migrationsverket ska Varbergs kommun tillhandahålla 10
boendeplatser för ensamkommande asylsökande flyktingbarn samt 11
boendeplatser för ungdomar som fått permanent uppehållstillstånd, PUT.
Varbergs kommun bör med anledning av ovanstående teckna nytt avtal med
Migrationsverket om 40 boendeplatser varav 20 platser för ensamkommande asylsökande flyktingbarn.
Socialnämnden har den 19 februari, § 29, beslutat att föreslå kommunfullmäktige att för sin del teckna överenskommelse med Migrationsverket om
40 boendeplatser varav 20 boendeplatser för asylsökande ensamkommande
flyktingbarn. Överenskommelsen ska innehålla blandade platser med målgruppen pojkar i åldern 16 till och med 17 år. Överenskommelsen ska gälla
från och med 15 april 2015
Yttrande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 19 februari 2015 föreslagit att
kommunfullmäktige beslutar att teckna avtal med Länsstyrelsen och
Migrationsverket enligt Överenskommelse om asylplatser och Överenskommelse om platser för barn med uppehållstillstånd.
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Dnr KS 2015/0079

Remissvar - ansökan om förordnande som vigselförrättare
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 avstyrka ansökan med anledning av att vigselförrättarna i kommunen
ska vara permanenta.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Liselotte Larsson har lämnat en ansökan om tillförordande som vigselförrättare för ett enstaka tillfälle till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har med
anledning av det gett Varbergs kommun möjligheten att yttra sig över ansökan.
Yttrande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 13 februari 2015 föreslagit att
ansökan tillstyrks under förutsättning att det gäller ett enstaka tillfälle.
I ansökan framgår det att Liselotte Larsson tidigare har fått ansökningar
beviljade om tillfälligt förordnande, med anledning av det ser inte kommunen något hinder för ett förordnande även vid detta tillfälle.
Kommunen är i behov av ytterligare vigselförrättare, men har samtidigt
svårt att bedöma om permanent förordnande då den sökande till exempel
inte är folkbokförd i kommunen, därav skrivelsen om förutsättningen att det
bara gäller ett enstaka tillfälle.
På sammanträdet kommer arbetsutskottet överens om att
 avstyrka ansökan med anledning av att vigselförrättarna i kommunen
ska vara permanenta.
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Ks au § 68

Information från regionalt samarbete
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar om dagordning inför kommunberedningens
sammanträde den 25 februari 2015.
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Ks au § 69

Information/rapport från kommundirektören och kommunstyrelsens förvaltning
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar om
 ansökningar om kamratmåltid
 Lottastugan
 Marknad Varberg AB.
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Ks au § 70

Meddelanden
Dnr KS 2015/0072-1
Protokoll från gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel den 23
januari 2015.
Dnr KS 2015/0029-4
Länsstyrelsens beslut den 5 februari 2015 om tillstånd till ingrepp i Raä
95:1, Träslöv.
Dnr KS 2015/0023-6
Länsstyrelsens beslut den 2 februari 2015 om anmälan för samråd enligt
miljöbalken angående orienteringstävlingar i Åkulla.
Dnr KS 2015/0023-7
Länsstyrelsens beslut den 3 februari 2015 om ansökan om dispens från biotopskyddsbestämmelserna enligt miljöbalken för att ta bort 16 meter stenmur på fastigheten Åsby 17:1.
Dnr KS 2015/0023-8
Länsstyrelsens beslut den 28 januari 2015 om anmälan enligt miljöbalken
för ledningsdragning och rasering av luftledning inom fastigheterna Galtabäck 11:1 och 9:31.
Dnr KS 2015/0023-9
Länsstyrelsens beslut den 11 februari 2015 om anmälan för samråd enligt
miljöbalken angående uppförande av ett 36 meter ostadigt torn med tillhörande teknikbodar på Knarråsen.
Dnr KS 2015/0057-1
Sjuhärads kommunalförbunds protokoll den 30 januari 2015.
Dnr KS 2015/0029-5
Länsstyrelsens beslut den 9 februari 2015 om arkeologisk förundersökning
inför byggnation på fästningsterassen invid Raä 27:1, Getakärr 3:63.
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