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BEVIS/ANSLAG
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Dnr KS 2014/0207

Information om medborgarundersökningen i Varbergs
kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
− lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Samhällsutvecklingskontoret informerar om resultat från genomförd medborgarundersökning i Varbergs kommun 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2011/0468

Byggnation av förskola i Breared
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
− avbryta genomförandet av investeringsobjekt 32329 Breareds förskola.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
I 2013 års investeringsbudget fanns byggnationen av en femavdelnings förskola i Breared med första gången. Förskolan skulle uppföras av kommunen
och hyras ut till Personalkooperativet Breareds förskola. Ursprunglig kalkyl
var cirka 28 mnkr vilket baserades på erfarenhetsvärden och schabloner
samt inkluderade inte markkostnader.
Senare och mer utförliga kalkyler visar på en produktionskostnad på cirka
37 mnkr. När hela kostnadsbilden är klar är det tydligt att personalkooperativet inte kommer att kunna driva förskolan utifrån de ekonomiska förutsättningar som råder.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 13 november 2014 föreslagit att
genomförandet av investeringsobjekt 32329 Breareds förskola avbryts.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 2 december 2014, § 447.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ekonomikontoret
Personalkooperativet Breareds förskola
Barn- och utbildningsnämnden
Samhällsutvecklingskontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2011/1035

Utredning, Simstadion Varberg
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
− inriktningen är att simanläggningens placering ska vara på Håstens
idrottsområde
− ärendet härefter hanteras inom den ordinarie investeringsprocessen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 26 juni 2012, § 141, beslutat att ge kommundirektören i uppdrag 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 ge
kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att tillsammans med kultur- och
fritidsförvaltningen och hamn och gatuförvaltningen gå vidare med fördjupad analys av de identifierade områdena.
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.
Yttranden
Samhällsutvecklingskontoret 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 mnkr
− uppdra åt kommunstyrelsens förvaltning att tillsammans med kultur- och
fritidsnämnden göra förstudie av det föreslagna alternativet.
Arbetsutskottet har den 8 oktober 2013, § 374, beslutat att återremittera
ärendet. Under återremissen har framför allt trafik- och parkeringssituationen i området kring och till simstadion analyserats ytterligare.
Samhällsutvecklingskontoret har i nytt tjänsteutlåtande den 20 november
2014 föreslagit att inriktningen är att simanläggningens placering ska vara
på Håstens idrottsområde samt att ärendet härefter hanteras inom den ordinarie investeringsprocessen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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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.
Ärendet bör härefter övergå i den ordinarie investeringsprocessen som innebär att kultur- och fritidsnämnden beslutar om åtgärdsval och en begäran om
att en förstudie genomförs.
I arbetsgruppen har förutom kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och
fritidsförvaltningen och hamn- och gatuförvaltningen ingått representanter
för stadsbyggnadskontoret, miljö- och hälsoskyddskontoret, Varbergs
Fastighets AB och Marknad Varberg.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 2 december 2014, § 443.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Samhällsutvecklingskontoret
Ekonomikontoret
Kommundirektören
Kultur- och fritidsförvaltningen
Hamn- och gatuförvaltningen
Stadsbyggnadskontoret
Miljö- och hälsoskyddskontoret
Varbergs Fastighets AB
Marknad Varberg AB

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 257

Sammanträdesprotokoll
2014-12-16

7

Dnr KS 2014/0559

Förstudie - Skogsbackens förskola, Rolfstorp
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
− ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag, att genomföra förstudie med
inriktning på att riva och ersätta befintlig byggnad på fastigheten
Rolfstorp 16:1, och därefter uppföra en ny förskola med kapaciteten för
60 barn plus personal samt säkerställa utemiljöns behov av upprustning
och komplettering samt åtgärder för parkering och trafik
− för genomförande av förstudien avsätta 450 tkr som hanteras enligt gällande investeringsprocess.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Samhällsutvecklingskontoret har tillsammans med serviceförvaltningen
undersökt förutsättningar för utbyggnad av Skogsbackens förskola för att
avdelningen Myran i paviljong, ska kunna erbjudas plats i befintlig byggnad.
Två alternativ har undersökts varav det ena är utbyggnad och ombyggnad
för att komma till rätta med påvisade brister gällande ventilationskapacitet
och konstruktion.
Med nybyggnadsalternativet skapas möjligheter för mer flexibla och för
verksamheten ändamålsenliga lokaler enligt de krav som finns i funktionsprogram framtaget av barn- och utbildningsförvaltningen.
I förstudien är det viktigt att se över ytterligare faktorer som kan påverka
den slutliga investeringssumman för projektet som till exempel utemiljöns
behov av upprustning och komplettering samt åtgärder för parkering och
trafik.
Barn- och utbildningsnämnden har den 17 november 2014, § 152, beslutat
att godkänna förstudiekostnader om 450 tkr för Skogsbackens förskola oavsett om projektet blir av.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 24 november 2014
föreslagit att
− ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag, att genomföra förstudie med
inriktning på att riva och ersätta befintlig byggnad på fastigheten
Rolfstorp 16:1, och därefter uppföra en ny förskola med kapaciteten för
60 barn plus personal samt säkerställa utemiljöns behov av upprustning
och komplettering samt åtgärder för parkering och trafik
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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− för genomförande av förstudien avsätta 450 tkr som hanteras enligt gällande investeringsprocess.
Samhällsutvecklingskontoret bedömer att en förstudie är en förutsättning för
att kunna möta barn- och utbildningsförvaltningens behov att få till fungerande verksamhetslokaler för förskola.
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att nybyggnadsalternativ är ett bättre
alternativ än ombyggnation. Bedömningen är utifrån energiaspekten och
färre risker jämfört med att bygga om äldre, befintlig byggnad.
Om förskolebyggnaden inte åtgärdas, kommer verksamheten att fortsätta
bedrivas i en byggnad med arbetsmiljöproblem. Paviljongen som inhyser en
avdelning riskerar ytterligare föreläggande från Arbetsmiljöverket med krav
om snar åtgärd.
Samråd har skett med barn- och utbildningsförvaltningen, serviceförvaltningen, ekonomikontoret och Varbergs Fastighets AB.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 2 december 2014, § 444.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Samhällsutvecklingskontoret
Serviceförvaltningen
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomikontoret
Varbergs Fastighets AB

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2014/0583

Förstudie - bredda A-planen i Varbergs Idrottshall
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 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.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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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 n
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 december 2014, § 470.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

HK Varberg
Samhällsutvecklingskontoret
Kultur- och fritidsförvaltningen
Serviceförvaltningen
Ekonomikontoret
Varbergs Fastighets AB

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2014/0570

Arrendeupplåtelse för telemast, Träslövsläge 5:21
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
− godkänna upprättat förslag till arrendekontrakt för basstation och mobiltelefonimast inom fastigheten Träslövsläge 5:21.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Hi 3G Access AB har inkommit med önskemål att få uppföra basstation
med tillhörande mobiltelefonimast inom fastigheten Träslövsläge 5:21, som
ett led i utvecklingen av ett 4G-nät. Sökande har i samråd med samhällsutvecklingskontoret, hamn och gatuförvaltningen och stadsbyggnadskontoret tittat på olika lägen för eventuell etablering. Efter inrådan från
kommunen har Hi 3G Access ansökt om och erhållit bygglov för anläggningen inom angiven fastighet.
Arrendekontraktet som tagits fram löper med en begynnelseperiod om fem
år och en uppsägningstid om ett år. Sägs arrendet inte upp inom uppsägningstiden, löper det på med en förlängningsperiod om fem år.
Arrendeavgiften är framtagen med vägledning av tidigare tecknade upplåtelser med samma ändamål, 15 000 kronor per år som räknas upp mot index från och med januari 2015.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 21 november 2014
föreslagit att godkänna upprättat förslag till arrendekontrakt för basstation
och mobiltelefonimast inom fastigheten Träslövsläge 5:21.
Arrendekontraktet för Hi 3G, är ett anläggningsarrende utan indirekt besittningsskydd. Arrendatorn har således inte rätt till någon ersättning i det fall
arrendeförhållandet upphör. Arrendatorn ska upplåta plats åt andra operatörer i den nya masten, om detta är möjligt.
Arrendestället är beläget i de mer oåtkomliga delar av rekreationsområdet i
Träslövsläge och placerat på ett sätt som ska minimera störningar.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 2 december 2014, § 441.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

HI 3G Access AB
Samhällsutvecklingskontoret
Hamn- och gatuförvaltningen
Stadsbyggnadskontoret
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 260
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Dnr KS 2014/0289

Marknadsföringsavtal Varberg Vipers
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
− avslå förslag till marknadsföringsavtal mellan Varberg Vipers och
Varbergs kommun för säsongen 2014/2015.

Ewa Klang (S) deltar inte i beslutsfattandet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Jana Nilsson (S) föreslår bifall till samhällsutvecklingskontorets förslag med
tillägget att avtalet gäller säsongen 2014/2015 samt att inga nya marknadsföringsavtal kommer tecknas innan riktlinjer tagits fram.
Harald Lagerstedt (C) föreslår att förslag till marknadsföringsavtal mellan
Varberg Vipers och Varbergs kommun för säsongen 2014/2015 avslås.
Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun tecknar marknadsföringsavtal med idrottsföreningar som
spelar seriespel på högsta nivå i Sverige. Idag finns avtal med Warberg
Innebandyklubb, Varbergs BoIS FC och Handbollsklubben Varberg.
Hockeyklubben Varberg Vipers har avancerat till hockeyettan som är den
tredje högsta divisionen i ishockey för herrar.
Det är av vikt att notera att ett arbete med att ta fram förslag till policy avseende bland annat marknadsföringsavtal pågår och förslaget underställs
kommunfullmäktige för beslut.
Yttranden
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 23 maj 2014 föreslagit att godkänna förslag till marknadsföringsavtal mellan Varberg Vipers
och Varberg kommun samt att kostnaderna om 150 tkr tas ur kommunstyrelsens konto för ofördelade medel.
Arbetsutskottet har den 10 juni 2014, § 220, beslutat att återremittera ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Samhällsutvecklingskontoret har i nytt tjänsteutlåtande den 18 november
2014 föreslagit att godkänna förslag till marknadsföringsavtal mellan
Varberg Vipers och Varbergs kommun samt att kostnaderna om 150 tkr tas
ur kommunstyrelsens konto för ofördelade medel.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 2 december 2014, § 448.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Varberg Vipers
Samhällsutvecklingskontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll
2014-12-16

14

Dnr KS 2014/0600

Exploateringsavtal, del av Lektorn 8
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
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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.
Arbetsutskottet har behandlat ärende 16 december 2014, § 472.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Samhällsutvecklingskontoret
Varbergs Bostads AB
Stadsbyggnadskontoret
Hamn- och gatuförvaltningen
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2011/0898

Fullmakt för kommundirektör 2015
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 i beslutet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 december 2014, § 475.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Annbritt Ulfgren
Kommunkansliet
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2014-12-16

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2011/0899

Fullmakt för kommunjurist 2015
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.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 december 2014, § 476.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Anders Eriksson
Kommunkansliet
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-12-16
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Ks § 264

Delegeringsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
− godkänna redovisning av följande delegeringsbeslut
Dnr KS 2013/0168-121
Mark- och exploateringsingenjörens delegeringsbeslut den 24 november
2014 avseende ansökan om bygglov för nybyggnad av lager inom fastigheten Kylaren 2.
Dnr KS 2014/0551-2
Mark- och exploateringsingenjörens delegeringsbeslut den 19 november
2014 avseende ansökan om bygglov för utökning av ställplatser för husbilar
på fastigheten Getterön 2:1.
Kommunjuristens delegeringsbeslut den 26 november 2014 om begäran att
få ut allmänna handlingar avseende upphandling av bevakningstjänster.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-12-16
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Ks § 265

Meddelanden
Dnr KS 2013/0456-9
Länsstyrelsens i Hallands beslut den 2 december 2014 om fartbegränsning i
Varbergs hamn.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
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Ks § 266

Övrig information
Stefan Stenberg (C) informerar om behovet av dialog mellan byggnadsnämnden och kommunstyrelsen gällande samhällsbyggnadsprocessen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-12-16
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Ks § 267

Jul- och nyårshälsning samt avtackning
Kommunstyrelsens ordförande tackar för det gångna året och önskar ledamöter, ersättare och tjänstemän en God Jul och Gott Nytt År!
Vice ordförande tackar ordföranden och tjänstemän å ledamöternas vägnar
och önskar God Jul och Gott Nytt År!
Kommunstyrelsens ordförande tackar avgående ledamöter Lena Andersson
(M), Sven Andersson (M), Marianne Nord Lyngdorf (FP), Lilith Svensson
(KD) och Inger Karlsson (S) samt ersättare Peter Sjöholm (M), Ulrika
Eriksson (M), Stefan Stenberg (C), Göran Stark (S), Bahman Mirtorabi (V) i
kommunstyrelsen för mandatperioden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

