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Dnr KS 2012/0138

Budget 2013
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
 fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2013.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Ekonomichef Magnus Widén informerar om förutsättningarna för budget
2013.
Kommunfullmäktige har den 15 maj 2012, § 78, beslutat att godkänna
budgetramar för år 2013.
Noteras att övriga budgetpunkter kommer att behandlas i arbetsutskottet den
16 oktober och kommunstyrelsen den 6 november. Budgetförslaget i sin
helhet kommer att presenteras vid kommunstyrelsens möte den 23 oktober.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2012/0138

Kommunstyrelsens budget 2013
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
 anta förslaget till budget för kommunstyrelsen år 2013.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning presenterar förslag till budget för kommunstyrelsen och dess verksamhet 2013, enligt följande fördelning:
Kommunstyrelsen
Kommunledningskontor
Centrum för Livslångt Lärande
Totalt:
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

005 558 879
130 002 684
039 937 709
175 499 272
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Dnr KS 2012/0439

Begäran om utökning av investeringsbudget 2012 till ITinfrastrukturen och IT-service verksamhet
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
 utöka servicenämndens investeringsbudget för 2012 med 5,7 mnkr i
syfte att täcka de ökade kostnaderna för IT-service investeringsprojekt.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Den kraftfulla utveckling inom IT-området som nu sker i Varbergs kommun
innebär kraftiga satsningar på IT-infrastrukturen. Under ett antal år har
verksamheterna mångfaldigat sitt brukande av IT och beställningarna från
förvaltningarna överstiger vida den budget IT-service har till förfogande.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 9 oktober 2012 föreslagit att
servicenämndens investeringsbudget för 2012 utökas med 5,7 mnkr i syfte
att täcka de ökade kostnaderna för IT-service investeringsprojekt.
IT-service har tvingats göra fler investeringar än beräknat. Under våren har
det visat sig att behovet av att återanskaffa nätverksutrustning är betydligt
större än vad IT-service tidigare uppskattat. Efter sommaren har förvaltningarna redovisat ytterligare behov av framförallt täckning för trådlöst nätverk. I syfte att hålla jämna steg med förvaltningarnas behov och kunna leverera önskade tjänster och bästa möjliga IT-stöd behöver mer utrustning
införskaffas och fler konsulttimmar utnyttjas för att få infrastrukturen på
plats.
För att inte verksamheterna ska bli lidande och för att inte bromsa utvecklingen krävs ytterligare inventarier och konsultinsatser för att få dessa installerade, till ett sammanlagt värde av 5,7 mnkr 2012.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Dnr KS 2012/0325

Styrmodell för Varbergs kommun - Vision, mål och ramstyrning
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
 godkänna Varbergs kommuns styrmodell
 Varbergs kommuns styrmodell ska utgöra svar på kommunfullmäktiges
uppdrag till kommunstyrelsen, i mål- och inriktningsdokumentet, att
presentera förslag på en uppföljningsplan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun har sedan tidigare en mål- och ramstyrning som grund
för ledning och styrning av nämnder och styrelser för att uppnå god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige har den 15 november 2011, § 169,
kompletterat styrmodellen med en vision för Varberg i sin helhet. Visionen
har bidragit till att styrmodellen utvecklats till att ytterligare stödja kommunfullmäktiges styrning i en vision, mål och ramstyrning.
Kommunledningskontoret redogör om följande
 Visionen
 Mål och inriktning
 Resursfördelning
 Uppföljning och analys
 Kommunfullmäktiges budget
 Nämndernas/styrelsernas budgetdokument
 Andra styrande dokument
 Uppföljningsprocess
 Tidplan
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 28 augusti 2012 föreslagit att Varbergs kommuns styrmodell godkänns.
Arbetsutskottet har den 4 september 2012, § 341, beslutat återremittera
ärendet.
Arbetsutskottet har den 25 september 2012, § 189, informerat om ärendet.

Forts.
Justerandes sign
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Kommunledningskontoret har i nytt tjänsteutlåtande den 8 oktober 2012
föreslagit att
 Varbergs kommuns styrmodell godkänns
 Varbergs kommuns styrmodell ska utgöra svar på kommunfullmäktiges
uppdrag till kommunstyrelsen, i mål- och inriktningsdokumentet, att
presentera förslag på en uppföljningsplan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Ks

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ks au § 399

Sammanträdesprotokoll
2012-10-09

8

Dnr KS 2011/0469

Utbyggnad av Ankarskolan samt förskola
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
 utöka investeringsramen för investeringsobjekt 32254 Ankarskolan ombyggnad med 86 mnkr
 utöka investeringsramen för investeringsobjekt 32324 Träslövsläge förskola med 6,4 mnkr
 utöka investeringsramen för
konstgräsplan med 1,5 mnkr

investeringsobjekt

34263

Framtida

 anvisa 15 mnkr för nytt tillagningskök i Ankarskolan, Träslövsläge
 anvisa 5 mnkr för nya lokaler för bibliotek i Träslövsläge
 ge Varbergs Fastighets AB i uppdrag att upprätta program, projektera
och upphandla ny F-9 skola i Träslövsläge
 ge Varbergs Fastighets AB i uppdrag att projektera och upphandla ny
konstgräsplan öster om Ankarvallen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har den 20 juni 2011, § 67, beslutat föreslå
kommunstyrelsen uppdra åt planeringskontoret att starta projektering för
utbyggnad och ombyggnad av Ankarskolan under 2012 till en skola inrymmande 600 elever samt projektering av en fyravdelnings förskola med flexibla lokaler för förskola och skola, på tomt angränsande Ankarskolan.
I kommunens investeringsbudget är avsatt totalt 30 mnkr för ombyggnad av
Ankarskolan, 20,6 mnkr för en fyravdelnings förskola i Träslövsläge samt
4,5 mnkr för framtida konstgräsplan
Planeringskontoret har låtit utreda hur Ankarskolan kan byggas ut för att
inrymma 600 elever.
Befintlig skola
Ankarskolan rymmer idag ca 400 elever medan ytterligare 100 elevplatser
finns i tillfälliga lokaler på skolområdet. Skolan saknar kvalitativa salar för
NO, bild samt musik, antalet grupprum är för få och vissa nyttjas som korridor. Angöringen till skolan har stora brister och varuleveranser, personbilar
och skolskjuts samsas på väldigt små ytor. WSP har på uppdrag av planeJusterandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll
2012-10-09

9

ringskontoret utfört en tillståndsbedömning av de permanenta lokalerna som
i huvudsak är uppförda på 70-talet samt en del som är uppförd 2002. Konstruktionsmässigt finns inga brister men fasader, tak och vissa toaletter har
ett stort underhållsbehov. På grund av byggnadernas huvudsakliga nybyggnadsår har de dålig energieffektivitet samt ett stort behov av underhåll och
reinvesteringar för avskrivna byggnadsdelar.
Övriga och intilliggande funktioner
Skolan är utrustad med mottagningskök som kan hantera dagens elevantal
om cirka 500 elever. Ett ökat elevantal innebär att köket behöver utökas.
Med hänsyn till befintlig kapacitet i områdets tillagningskök samt utökning
av Ankarskolan och förskolor i området har Serviceförvaltningen meddelat
att vid en utökning av Ankarskolan så förordas ett tillagningskök med kapacitet för 1200 portioner.
I skolan finns även ett folk- och skolbibliotek som drivs av kultur- och fritidsförvaltningen. Bibliotekets placering gör att dess exponering mot allmänheten, såsom folkbibliotek, inte är tillfredsställande. I anslutning till
skolan finns även Ankarvallen med idrottshall och bollplaner.
Kultur- och fritidsnämnden har inkommit med verksamhetsbeskrivning för
bibliotek och idrottsfunktioner som underlag för planeringen av Ankarskolan. Verksamhetsbeskrivningen visar på behovet av ett ytmässigt större
och mer tillgängligt bibliotek samt att befintlig gräsplan (A-plan) ersätts
med en konstgräsplan inklusive planbelysning.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 11 juli 2012 föreslagit att
 utöka investeringsramen för investeringsobjekt 32254 Ankarskolan ombyggnad med 86 mnkr.
 utöka investeringsramen för investeringsobjekt 32324 Träslövsläge förskola med 6,4 mnkr.
 anvisa 15 mnkr för nytt tillagningskök i Ankarskolan, Träslövsläge
 anvisa 5 mnkr för nya lokaler för bibliotek i Träslövsläge
 ge Varbergs Fastighets AB i uppdrag att upprätta program, projektera
och upphandla ny F-9 skola i Träslövsläge
 ge Varbergs Fastighets AB i uppdrag att projektera och upphandla ny
konstgräsplan öster om Ankarvallen.
Planeringskontoret har initierat en projektgrupp med företrädare från i
huvudsak serviceförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och
Varbergs Fastighets AB.
Arkitektgruppen AB har på uppdrag av planeringskontoret upprättat tre förslag (1,2,4) till lokalprogram för att Ankarskolan ska kunna utgöra en F-9
skola för 600 elever, en fyravdelnings förskola med flexibla lokaler för omställning till skola, samt ett för skola och förskola gemensamt tillagningskök
för 1 200 portioner. Samtliga förslag innebär avetablering av tillfälliga loJusterandes sign
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kaler. Förslagen har därefter kostnadsberäknats av CA Consultadministration, med avseende på investeringskostnad samt driftskostnad under
byggnadernas avskrivningstid (30 år). I kostnadsberäkningarna ingår husbyggnation, utemiljö för skola och förskola, parkeringar och angöring, kostnader för evakueringslokaler samt eventuella rivningskostnader.
Då befintliga lokaler i stor utsträckning är avskrivna samt har högre underhållsbehov och lägre energieffektvitet än nya byggnader, har planeringskontoret även låtit kostnadsberäkna ett alternativ (3) där enbart byggnaden
från 2002 används och resterande lokalbehov löses genom nybyggnation.

Investering (tkr)

Alt. 1
128 550

Alt. 2
131 300

Alt. 3
167 650

Alt.4
131 276

Hyreskostnad år 1 (tkr)

12 457

12 903

13 213

12 973

Totalkostnad 30 år(tkr)

393 329

411 459

349 625

415 188

I kostnadsberäkningen ingår kostnad för tillagningskök 15 mnkr, flytt av
fotbollsplan 4,6 mnkr, fyravdelnings flexibel förskola 27 mnkr samt omflyttning/ombyggnad bibliotek 5 mnkr.
Planeringskontoret och projektgruppen anser att en utbyggnad av Ankarskolan för 600 elever bör utföras enligt alternativ 3 som är det mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet. En nybyggnad innebär en högre kalkylsäkerhet, lägre driftskostnader samtidigt som lokalerna kan utformas effektivit,
med fördel både för produktionskostnad och verksamhet.
Projektgruppen har studerat exempel på nybyggda skolor som utformats för
att möjliggöra att skollokalerna används utanför skoltid. Genom multifunktionalitet och bra disposition av exempelvis samlingssal, slöjd och
musik kan fritids-, kurs- och föreningsverksamheter nyttja lokalerna.
Tidplan
Stadsbyggnadskontoret har påbörjat arbete med detaljplan för Ankarskolan
och intilliggande idrottsområde. Detaljplanen beräknas kunna antas 1:a eller
2:a kvartalet 2013.
Varbergs Fastighets AB och planeringskontoret har tagit fram preliminär
tidplan för byggnationen, under förutsättning att nödvändiga beslut fattas av
kommunfullmäktige i september,
Programarbete
Projektering
Upphandling
Byggnation

Justerandes sign

september 2012 - november 2012
november 2012 – april 2013
april 2013 - juli 2013
augusti 2013 – januari 2015
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Planeringskontoret avser att under program och projekteringsskedet, tillsammans med Varbergs Fastighets AB och serviceförvaltningens fastighetsavdelning, utreda alternativ framtida användning av Ankarskolans befintliga
lokaler.
Arbetsutskottet har den 14 augusti 2012, § 299, beslutat återremittera ärendet.
Planeringskontoret har i nytt tjänsteutlåtande den 18 september 2012 föreslagit att
 utöka investeringsramen för investeringsobjekt 32254 Ankarskolan ombyggnad med 86 mkr.
 utöka investeringsramen för investeringsobjekt 32324 Träslövsläge förskola med 6,4 mkr.
 anvisa 15 mkr för nytt tillagningskök i Ankarskolan, Träslövsläge
 anvisa 5 mkr för nya lokaler för bibliotek i Träslövsläge
 ge Varbergs Fastighets AB i uppdrag att upprätta program, projektera
och upphandla ny F-9 skola i Träslövsläge
 ge Varbergs Fastighets AB i uppdrag att projektera och upphandla ny
konstgräsplan öster om Ankarvallen.
Arbetsutskottet har den 2 oktober 2012, § 382, beslutat återremittera ärendet.
Planeringskontoret har i nytt yttrande den 3 oktober 2012 föreslagit att
 utöka investeringsramen för investeringsobjekt 32254 Ankarskolan ombyggnad med 86 mnkr
 utöka investeringsramen för investeringsobjekt 32324 Träslövsläge förskola med 6,4 mnkr
 utöka investeringsramen för investeringsobjekt 34263 Framtida
konstgräsplan med 1,5 mnkr
 anvisa 15 mnkr för nytt tillagningskök i Ankarskolan, Träslövsläge
 anvisa 5 mnkr för nya lokaler för bibliotek i Träslövsläge
 ge Varbergs Fastighets AB i uppdrag att upprätta program, projektera
och upphandla ny F-9 skola i Träslövsläge
 ge Varbergs Fastighets AB i uppdrag att projektera och upphandla ny
konstgräsplan öster om Ankarvallen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2011/0896

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2013
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
 sammanträda följande dagar under 2013: 15/1, 26/2, 19/3, 16/4, 21/5,
18/6, 17/9, 15/10, 19/11 (budgetbehandling) och 17/12
 sammanträda i kommunfullmäktige sessionssal i kv. Postmästaren med
början kl. 18.30 (19/11 undantagen, då sammanträdet börjar kl. 9.00)
 behandla årsredovisning 16/4 samt budget /ELP 19/11.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige ska fastställa sina sammanträdesdagar för 2013.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Dnr KS 2012/0380

Internkontrollplan, kommunstyrelsen 2012-2013
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
 godkänna förslag till internkontrollplan för kommunstyrelsen 20122013.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Varje nämnd bör årligen göra en intern kontrollplan. Syftet med planen är
att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med mål och riktlinjer samt att
de föreskrifter som gäller för verksamheten följs och att kontrollen inom
nämnden är tillräcklig.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 27 september 2012 föreslagit att
förslag till internkontrollplan för kommunstyrelsen 2012-2013 godkänns.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Dnr KS 2012/0151

Utvecklingsavtal 2012-2013 för Varbergs fästning som regionalt centrum för historia och arena för regional kulturverksamhet
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 återremittera ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Utvecklingsavtalet är ett uttryck för samverkan mellan Region Halland och
kommunerna för att bidrag till utvecklingen av Halland – bästa livsplatsen.
Avtalspartner är Region Halland genom Kulturutskottet och Varbergs
kommun.
Region Halland och Varbergs kommun följer gemensamt upp och utvärderar denna överenskommelse om utvecklingsavtal. Varbergs kommun redovisar årligen de insatser som gjorts för att genomföra uppdraget och analyserar effekterna.
Utvecklingsavtalet gäller 1 januari 2012 till 31 december 2013.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänstutlåtande den 26 september 2012 föreslagit att utvecklingsavtal 2012-2013 mellan Region Halland och Varbergs
kommun avseende Varbergs fästning som regionalt centrum för historia och
arena för regional kulturverksamhet godkänns.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Återremitterat:
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Dnr KS 2012/0466

Exploateringsavtal, Kärradals Camping
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
 godkänna upprättat exploateringsavtal rörande exploatering av mark
enligt förslag till detaljplan för Kärradals Camping, Torpa-Kärra 5:5
m.fl.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Yrkanden
Ann-Charlotte Stenkil (M) yrkar avslag på planeringskontorets förslag.
Jörgen Warborn (M) yrkar bifall till planeringskontorets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på respektive yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Jörgen Warborns (M) yrkande.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Planeringskontoret har med tjänsteutlåtande den 24 september 2012 lämnat
förslag till avtal mellan kommunen och exploatören, AB Kärradals Camping
i Kärra. Avtalet reglerar parternas åtaganden i samband med genomförande
av detaljplan för Kärradals Camping, Torpa-Kärra 5:5 m.fl.
Avtalet reglerar att exploatören ansöker om och bekostar de fastighetsbildningsåtgärder som erfordras för exploateringen. Exploatören ska utan
kostnad för kommunen anlägga gator, bullerskydd m.m. och ansvarar för att
dessa överlämnas till en för ändamålet bildad samfällighetsförening.
Exploatören åtar sig att samverka med den i söder aktuella exploateringen
enligt förslag till detaljplan för Torpa-Kärra 7:28 m.fl. Om detaljplan för
Torpa-Kärra 7:28 m.fl. inte vinner laga kraft ansvarar exploatören fullt ut
för åtgärder som annars ska samordnas med exploatören av Torpa-Kärra
7:28.
Exploatören anlägger ledningar med tillhörande anordningar för lokalt omhändertagande av dag- och dräneringsvatten.
Exploatören har ställt en bankgaranti om 75 000 kronor som säkerhet för
sina åtaganden enligt detta avtal.
Kommunen är inte huvudman för allmänna platser enligt föreliggande förslag till detaljplan. Därmed bär inte kommunen ansvaret för att anlägga eller
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underhålla gator m.m. inom exploateringsområdet. Säkerhetens belopp bedöms täcka kostnader för erforderliga fastighetsbildningsåtgärder.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Dnr KS 2011/0286

Detaljplan för Kärradals camping, Torpa-Kärra 5:5 m.fl.,
antagande
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
 anta detaljplan för Kärradals Camping, Torpa-Kärra 5:5 m fl. upprättad
7 december 2010, reviderad 10 november 2011 samt 20 juni 2012.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Yrkanden
Ann-Charlotte Stenkil (M) yrkar avslag på planeringskontorets förslag.
Jörgen Warborn (M) yrkar bifall till planeringskontorets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på respektive yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Jörgen Warborns (M) yrkande.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlämnat förslag till detaljplan för Kärradals
Camping, Torpa-Kärra 5:5 m fl. till kommunstyrelsen för antagande. Området ligger i södra delen av Kärradal.
Detaljplanen behandlar Kärradals Camping med tillfart, naturmark samt en
ny fritidshustomt. Dessutom omfattas ett antal befintliga fritidshus av planen.
Syftet med detaljplanen är att ge Kärradals Camping möjlighet att utvidgas
åt söder. Samtidigt planläggs den befintliga campingen.
Detaljplanen föreslår en ny lokalgata i sydlig riktning som ska samordnas
med det planerade fritidhusområdet i söder och ansluta till Kärravägen.
Förlängningen av lokalgatan fastläggs i angränsande detaljplan. Avsikten är
att Torpavägens nuvarande anslutning mot Kärravägen stängs, vilket blir
möjligt att genomföra först sedan angränsande detaljplan vunnit laga kraft
och ny väganslutning finns utbyggd.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 27 september 2012 föreslagit
att detaljplan för Kärradals Camping, Torpa-Kärra 5:5 m fl. upprättad
7 december 2010, reviderad 10 november 2011 samt 20 juni 2012 antas.
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Detaljplanen överensstämmer med ”Program för Torpa-Kärra 5:5, 6:7, 7:28
och 8:2, Kärradals camping m.m.”
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Ks

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ks au § 405

Sammanträdesprotokoll
2012-10-09

19

Dnr KS 2011/0212

Detaljplan, industriområde öster om Holmagärde gård, program
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
 godkänna programförslaget för industriområde öster om Holmagärdegård, del av Getakärr 2:1, upprättat den 1 november 2011
 uppdra åt planeringskontoret att studera trafiklösningar med hänsyn till
angränsande områdens utveckling.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Marken i anslutning till trafikplats E6/Värnamovägen har ett attraktivt läge
och är utpekat som framtida verksamhetsområde i den Fördjupade översiktsplanen för stadsområdet. Nordväst och väster om området finns gällande detaljplaner för industriverksamhet, Kvarnagården och Nedregårdens
industriområde, etapp IV samt Holmagärde industriområde.
Stadsbyggnadskontoret har efter arbetsutskottets beslut den 17 januari 2012,
§ 21, arbetat vidare med programmet. I samråd med berörda förvaltningar
har tidigare föreslagna ytor för överskottsmassor tagits bort. Detta har inneburit att exploateringsgraden i området kunnat ökas med ca 4 ha. Under arbetets gång har även flyttning av befintliga kraftledningar, hantering av VA
och dagvatten samt trafikstukturen noggrannare studerats.
Det aktuella programmet omfattar marken söder om Värnamovägen (Lv
153), mellan Holmagärde gård och E6. Mot söder gränsar området till befintlig gårdsbebyggelse, Klockaregården och Backagården samt skjutbana.
Den byggbara ytan inom området bedöms utgöra ca 34 ha. Det nya verksamhetsområdet kommer att utgöra entrén till Varberg och ska utformas
därefter.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 21 augusti 2012 föreslagit att
programförslaget för industriområde öster om Holmagärdegård, del av
Getakärr 2:1, upprättat den 1 november 2011 godkänns.
Förslaget är i linje med beslutet om planprogram. Samrådsbeslut togs i
arbetsutskottet, 1 november 2011, § 482. Programmet har varit ute på samråd under tiden 17 november 2011 t.o.m. 13 januari 2012. Efter samrådet
har revideringar gjorts i linje med inkomna synpunkter.
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På sammanträdet kommer ledamöterna överens om att lägga till följande attsats:
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att


uppdra åt planeringskontoret att studera trafiklösningar med hänsyn till
angränsande områdens utveckling.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2012/0297

Ändring av kommunstyrelsens
planeringskontoret

delegeringsförteckning,

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta om följande ändringar i
kommunstyrelsens delegeringsförteckning:
Avsnitt 12 Markfrågor
c) Förvärva eller överlåta fastighet eller del
av fastighet som krävs för att fullgöra
intentioner i gällande detaljplan intill ett
belopp motsvarande två prisbasbelopp
Mellan två och fyra prisbasbelopp

Samhällsplaneringschef
Arbetsutskottet

e) orden ”eller upplåta” tas bort
f) orden ”eller upplåta” och ”enskild” tas bort
g) punkten tas bort
h) blir ny punkt g). Delegat; Markförvaltare; ersättare Exploateringsingenjör
i) blir ny punkt h) ingen ändring
j) ny punkt i) ny delegat Markförvaltare. Ny ersättare Exploateringsingenjör
k) ny punkt j) delegat Markförvaltare; ersättare Exploateringsingenjör
l) ny punkt k) delegat Markförvaltare; ersättare Exploateringsingenjör
m) ny punkt l) ingen ändring
Avsnitt 13 Plan- och bygglag
b) ersättare utgår
c) ny delegat Samhällplaneringschef. Ny ersättare Planeringsstrateg.
d) ny ersättare Planeringsstrateg.
e) ny ersättare Planeringsstrateg
f) punkten utgår
g) blir ny punkt f). Hänvisning till PBL 6:19 ändras till 6:5; 6:22 ändras till
6:8
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och 6:20 till 6:6.
Avsnitt 14 Förvärvsärenden
Punkterna a), b) och c) utgår
d) blir ny punkt a) Orden ”enskilda vägar” utgår .Ny delegat Markförvaltare
e) blir ny punkt b) Ny delegat Markförvaltare; ny ersättare Exploateringsingenjör
f) blir ny punkt c) Ny delegat Kommunekolog
g) blir ny punkt d)
h) blir ny punkt e)
i) blir ny punkt f) Beloppsgränsen ändras från 10 000 till 50 000 kronor.
j) blir ny punkt g) Ny delegat Kommunekolog
k) blir ny punkt h)
l) blir ny punkt i)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Planeringskontoret har på kort tid genomgått organisatoriska förändringar,
varför det föreligger ett behov av smärre justeringar i kommunstyrelsens
delegeringsföreteckning. Personalen på planeringskontoret har gemensamt
tagit fram ett förslag.
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 29 maj 2012 lämnat
förslag till förändringar.
Arbetsutskottet har den 19 juni 2012, § 260, beslutat återremittera ärendet.
Kommunledningskontoret har i nytt yttrande den 9 oktober 2012 lämnat
föreslagna förändringar direkt följd av en kommentar enligt nedan.
12 Markfrågor
a) Ingen förändring
b) Ingen förändring
c) Punkten behandlar förvärv eller överlåtelse av fastighet eller del av
fastighet som krävs för att fullgöra intentioner i gällande stadsplan
intill ett belopp om 100 000 kronor. I dag är denna rätt delegerad till
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arbetsutskottet och förslaget är att det skall delegeras till samhällsplaneringschefen.
Kommentar: Punkten behandlar kommunens möjlighet att på ett enkelt
sätt hantera smärre fastighetsrättsliga frågor som t.ex. att sälja eller köpa
mindre fastighetsdelar för att genomföra en bättre fastighetsbildning.
Oftast rör det sig om självklara förändringar och mindre belopp. Punkten
har således inget med kommunalt förvärv av fast egendom att göra,
utom såvitt avser ett fullgörande av intentionerna i gällande detaljplan
Ett förslag till förenkling vore att samhällsplaneringschefen får delegation på att hantera ärenden upp till ett värde av två basbelopp, ca 90 000
kronor, och att arbetsutskottet behåller en utökad kontroll för regleringar
mellan 2 – 4 basbelopp.
d) Ingen förändring
e) och
f) Punkterna e och f behandlar rätten att överlåta eller upplåta kommunal mark till småhusbebyggelse och för industriändamål. Förslaget
innebär, utöver en språklig förändring i punkten f, att punkterna begränsas till att enbart avse överlåtelse.
Kommentar: Det är rimligt att punkterna begränsas till att avse enbart
överlåtelse eftersom en upplåtelse medför ställningstaganden som måste
regleras gentemot kommunstyrelsens reglemente och däri införda rättigheter för kommunstyrelsen att upplåta nyttjanderätt till kommunal mark.
g) Punkten behandlar specifikt rätten att överlåta eller upplåta f.d. järnvägsmark (linjemark) utanför Himle Tvååker till angränsade fastighetsägare. Förslaget innebär att punkten utgår.
Kommentar: Tillstyrks.
h) Punkten h blir ny punkt g. Punkten behandlar rätten att upplåta nyttjanderätt till kommunal mark i högst ett år. Förslaget innebär att ny
delegat blir markförvaltare och ny ersättare blir exploateringsingenjör.
Kommentar: Tillstyrks
i) Ingen ändring
j) Ny delegat Markförvaltare och ny ersättare Exploateringsingenjör.
k) Punkten k blir ny punkt i. Förslaget innebär ingen ändring i sak, med
föreslagen ny delegat markförvaltare och ny ersättare
exploateringsingenjör. Nu är exploateringsingenjör delegat med
samhällsplaneringschef som ersättare.
Kommentar: Tillstyrks
l) Punkten l blir ny punkt j. Förslaget innebär ingen ändring i sak. Ny
delegat markförvaltare. Ny ersättare exploateringsingenjör.
Kommentar: Tillstyrks
m) Punkten m blir ny punkt k. I övrigt ingen förändring.
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13. Plan- och bygglagen
a) Ingen förändring
b) Punkten reglerar vem som har delegation på att lämna uppdrag att
utarbeta detaljplan. Förslaget innebär en ändring inom område med
godkänt planprogram där samhällsplaneringschefen i dag är delegat
med exploateringsingenjör som ersättare. I förslaget utgår ersättaren.
Kommentar: Förslaget innebär ingen större förändring. Det torde inte
föreligga anledning att ha ersättare i ärende som initierar ett planförfarande.
c) Enbart redaktionell förändring i titulaturen för delegat och ersättare
som i förslaget anges som samhällsplaneringschef respektive
planeringsstrateg. I övrigt ingen förändring.
Kommentar: Tillstyrks.
d) Enbart redaktionell förändring i titulaturen för ersättaren som går
från exploateringsingenjör till planeringsstrateg.
Kommentar: Tillstyrks.
e) Enbart redaktionell förändring i titulaturen för ersättaren från
exploateringsingenjör till planeringsstrateg.
Kommentar: Tillstyrks.
f) Utgår eftersom begreppet fastighetsplan inte återfinns i den nya PBL
g) Punkten g blir ny punkt f. Punkten behandlar reglerna om skyldighet
för fastighetsägare att på begäran från en kommun avstå från mark
utan ersättning samt på begäran från en kommun bekosta anläggning
av gator och vägar samt anordningar för vattenförsörjning och avlopp. Punkten hänvisar till äldre lagstiftning och paragrafhänvisningen skall numera vara 6:5 och 6:8 och anmälan till inskrivningsmyndighet sker enligt bestämmelsen 6:6 samtliga paragrafer avser
PBL (2010:900). I övrigt ingen förändring.
14 Förvärvsärenden
a) Punkten utgår. Lag om förvärv av hyresfastigheter m.m. är upphävd.
b) Punkten utgår. Lag om kommunalt förköp är upphävd.
c) Punkten utgår. Lag om förvärv av hyresfastigheter m.m. är upphävd.
d) Punkten d blir ny punkt a. Punkten behandlar rätt att företräda
kommunen i vissa fastighetsrättsliga förrättningar. I texten utgår
hänvisningen till lagen om enskilda vägar eftersom den lagen är
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upphävd. Som ersättare till delegaten föreslås ett byte från samhällsplaneringschef till markförvaltare.
Kommentar: Tillstyrks
e) Punkten e blir ny punkt b. Punkten behandlar framställningar och
yttranden till andra myndigheter i samband med bygglov m.m. samt
ombud för kommunen såsom markägare vid bygglovsfrågor. Förslaget innebär att markförvaltare blir ny delegat med exploateringsingenjör som ersättare.
Kommentar: Tillstyrks
f) Punkten f blir ny punkt c. Punkten behandlar vem som gör framställan till myndighet om att strandområde i detaljplan inte skall omfattas av strandskydd. I dag är markutredare delegat med samhällsplaneringschef som ersättare. Förslaget innebär att kommunekologen
skall vara delegat i övrigt ingen förändring.
Kommentar: Tillstyrks
g) Punkten g blir ny punkt d. I övrigt ingen ändring.
h) Punkten h blir ny punkt e. I övrigt ingen ändring.
i) Punkten i blir ny punkt f. Punkten behandlar rätten att besluta om bidrag till naturvårdsåtgärder. I dag är högsta beloppsgränsen 10 000
kronor. Förslaget innebär en höjning av beloppsgränsen till 50 000
kronor. I övrigt ingen ändring.
Kommentar: Tillstyrks
j) Punkten j blir ny punkt g. Punkten behandlar rätten att begära dispens från biotopskyddsreglerna för viss verksamhet. I dag är markutredare delegat med samhällsplaneringschef som ersättare. Förslaget innebär att kommunekologen skall vara delegat i övrigt ingen
förändring.
Kommentar: Tillstyrks
Punkterna k och l ändras till h och i.
Det av planeringskontoret framtagna förslaget till förändringar o kommunstyrelsens delegeringsförteckning avsnitten 12 – 14, har sin grund i de organisatoriska förändringar som genomförts inom kontoret där vissa befattningar försvunnit och nya har tillkommit. Hänvisningar till upphörd lagstiftning har tagits bort och förändringar i delegeringen har föreslagits där kontoret funnit att sådana förändringar varit till fördel för arbetets behöriga
gång. Förvaltningen som ställer sig bakom förslaget har kommenterat förslaget på sätt som anges ovan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2012/0297

Ändring av kommunstyrelsens delegeringsförteckning, Centrum för Livslångt Lärande, CLL
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta om följande ändringar i
kommunstyrelsens delegeringsförteckning:
 Avsnitt 19 b) förordning om kommunal vuxenutbildning 2002:1012
ändras till förordning (2011:1108) om vuxenutbildning
 Avsnitt 19 c och d) skollagen 1985:1100 ändras till skollagen 2010:800
 Avsnitt 20 a) skollagen 1985:1100 ändras till skollagen 2010:800
 Avsnitt 21 a och b) förordning om kvalificerad yrkesutbildning
2001:1131 ändras till förordning (2009:130) om yrkeshögskolan
 Avsnitt 21 c) lag om kvalificerad yrkesutbildning 2001:239 ändras till
lag (2009:128) om yrkeshögskolan
 Avsnitt 18 utgår helt och avsnitt 19 blir nytt avsnitt 18 etc.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Inom skolans värld har det på senare tid genomförts ett stort antal förändringar med bl.a. en helt ny skollag. Dessa förändringar har fått till följd ett
behov av en översyn av de laghänvisningar som finns i kommunstyrelsens
delegeringsförteckning. Det är således inte fråga om förändringar i sak, utan
enbart ändring av angivna författningar och lagrum.
Vid den nu genomförda revideringen framkommer också behov av att stryka
avsnitt 18 om arbetsmarknadsärenden eftersom denne verksamhet överförts
till socialnämnden. Avsnitten 19 och framåt får därför ny numrering med
början Avsnitt 18.
Ärendet är initierat från Centrum för Livslångt Lärande, CLL.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 26 september 2012 föreslagit att ändringar görs enligt följande:
 Avsnitt 19 b) förordning om kommunal vuxenutbildning 2002:1012
ändras till förordning (2011:1108) om vuxenutbildning
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 Avsnitt 19 c och d) skollagen 1985:1100 ändras till skollagen 2010:800
 Avsnitt 20 a) skollagen 1985:1100 ändras till skollagen 2010:800
 Avsnitt 21 a och b) förordning om kvalificerad yrkesutbildning
2001:1131 ändras till förordning (2009:130) om yrkeshögskolan
 Avsnitt 21 c) lag om kvalificerad yrkesutbildning 2001:239 ändras till
lag (2009:128) om yrkeshögskolan
 Avsnitt 18 utgår helt och avsnitt 19 blir nytt avsnitt 18 etc.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2011/0821

Remiss, ansökan om dispens av fartbegränsning i Varbergs
hamn för Stena Nautica
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
 tillstyrka att dispens lämnas enligt ansökan och överlåter till länsstyrelsen att besluta om under vilken tid dispens ska medges.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har tidigare vid två tillfällen medgivit dispens utformad på
visst sätt som innebär att fartyget M/S Stena Nautica vid vissa väderförhållanden får framföras i 8 knop inom Varbergs hamn där hastighetsbegränsning annars råder till 5 knop.
Befälhavaren på fartyget har nu ansökt om förnyad dispens och att denna
dispens ska medges under en tidsrymd av tre år räknat från 1 oktober 2012.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 26 september 2012 tillstyrkt att dispens lämnas enligt ansökan och överlåter till länsstyrelsen att
besluta om under vilken tid dispens ska medges.
Hamn- och gatuförvaltningen har i yttrande den 20 september 2012 tillstyrkt
ansökan och därvid antecknat att det inte framkommit några missförhållanden med tidigare beviljade dispenser.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2011/0897

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2013
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar att
 sammanträda följande dagar under 2013: 29/1, 26/2, 26/3, 23/4, 28/5,
25/6, 27/8, 24/9, 29/10 (budgetbehandling), 26/11 och 17/12
 sammanträda i sal A1, Engelbrektsgatan 15, med början kl. 13.30 (29/10
undantagen, då sammanträdet börjar kl. 9.00)
 behandla årsredovisning 26/3 samt budget/ELP 29/10.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen ska fastställa sina sammanträdesdagar för 2013.
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Dnr KS 2011/0898

Fullmakt för kommundirektör 2013
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 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 över- och
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 värde- och andra
handlingar
 anta eller förkasta förlikning i nyss benämnda mål och ärenden
 utdrag ur kommunstyrelsens protokoll ska gälla som fullmakt fr.o.m.
den 1 januari 2013 intill 2013 års utgång.
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Dnr KS 2011/0899

Fullmakt för kommunjurist 2013
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 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 över- och
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 värde- och andra
handlingar
 anta eller förkasta förlikning i nyss benämnda mål och ärenden
 utdrag ur kommunstyrelsens protokoll ska gälla som fullmakt fr.o.m.
den 1 januari 2013 intill 2013 års utgång.
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Dnr KS 2012/0470

Ansökan om medfinansiering, Galtabäcks hamn
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att:
 medfinansiera Galtabäcks båtklubb för uppförande av allmän toalett
samt spolplatta i Galtabäcks hamn med 300 000 kronor
 beloppet ska belasta kommunstyrelsens ofördelade medel.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Galtabäcks båtklubb söker stöd för uppförande av allmän toalett samt spolplatta för båtar i Galtabäcks hamn. Båtklubben är beviljade LOVA-bidrag
från länsstyrelsen på 50 % av kostnaderna och maximalit 382 500 kronor.
Båtklubben går in med egen finansiering i form av eget arbete. Båtklubben
söker nu medfinansiering från kommunen med 300 000 kronor.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 21 september 2012 föreslagit
att medfinansiera Galtabäcks båtklubb för uppförande av allmän toalett samt
spolplatta i Galtabäcks hamn med 300 000 kronor.
I åtgärdsprogrammet för Västerhavets vattendistrikt åtgärd 38 står det att
kommunerna behöver i samverkan med länsstyrelsen ta fram underlag och
genomföra åtgärder för att minska påverkan från de delar av det rörliga friluftslivet, exempelvis båtturism, som kan ha negativ inverkan på vattenmiljön. Detta projekt kan ses som en del i att uppfylla åtgärd 38. I och med
att båtklubben söker medel från annat håll får också kommunen mycket för
pengarna. Tidigare har båtklubben i Bua hamn samt båtklubben i
Träslövsläge fått medfinansiering av kommunen för ett likanade projekt.
Hamn- och gatuförvaltningen har för avsikt att genomföra en översyn av
offentliga toaletter men anser redan nu att detta är ett läge där det saknas en
offentlig toalett. Förvaltningen tar på sig att efter färdigställandet av toaletten sköta denna samt de kostnader som detta medför.
Medfinansiering föreslås ske genom kommunstyrelsens ofördelade medel.
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Ks au § 413

Besök från Skolinspektionen
Skolinspektionen besöker Varbergs kommun och genomför en intervju med
kommunstyrelsens presidium angående integrationsfrågor som rör skolan.
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Ks au § 414

Information från Arbetsmarknadsenheten
Socialförvaltningen informerar om utveckling av verksamheten vid Arbetsmarknadsenheten.
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Ks au § 415

Information/rapport från kommundirektören och kommunstyrelsens förvaltning
Kommunkansliet och Jenny Johansson, Antrop informerar om genomförd
målgruppsanalys som gjorts inför projekt Ny webb för Varbergs kommun.
Kommundirektören informerar:
- Kompletterande information om ansvarsfördelning inför beslut om
Hallands hamnar
-

Utredning avseende juridiska aspekter kring ny anläggning vid simstadion. Kommer att hanteras på arbetsutskottet den 30 oktober.

-

Rapport från pågående diskussion gällande IT/IS organisation.

-

Varbergs kommun är nominerade till Årets nyföretagarkommun.

Planeringskontoret informerar om möte som genomförts med boende i
Torpa angående planering av vindkraft i området.
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Ks au § 416

Meddelanden
Dnr KS 2012/0012-76
Länsstyrelsens rapport om Länsantikvariens årsredovisning 2011, Hållbar
framtid.
Dnr KS 2011/0404-18
Patientnämndens protokoll den 6 september 2012.
Dnr KS 2012/0036-18
Sjuhärads kommunalförbunds protokoll den 7 september 2012.
Dnr KS 2012/0131-16
Socialnämndens protokoll den 24 september 2012 om månadsrapport
augusti 2012.
Dnr KS 2012/0168-12
Förvaltningsrättens dom, mål nr 8303-12, den 24 september 2012 om laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900).
Dnr KS 2012/0362-5
Länsstyrelsens beslut den 27 september 2012 om utvidgning av tillstånd
enligt lagen om allmän kameraövervakning, Varbergs Tingsrätt.
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