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Dnr KS 2013/0234

Låneram Räddningstjänsten Väst
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
‒

fastställa en låneram på 20 mnkr till Räddningstjänsten Väst för åren
2013 och 2014

‒ låneräntan ska vara kommunens beslutade internränta.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Väst bildades 1 januari 2013 för att
ansvara för räddningstjänstverksamheten i Falkenberg och Varbergs
kommuner. Kommunalförbundet övertog samtliga inventarier, exklusive
byggnader, från de båda kommunerna till bokfört värde. Pensionsförpliktelser och semesterskulder överfördes till kommunalförbundet genom att
kommunerna betalade beräknat värde av dessa. Värdet av inventarierna är
något högre än summan av övertagna pensionsförpliktelser och semesterskuld vilket ger ett finansieringsbehov.
För att kunna göra erforderliga reinvesteringar, nyinvesteringar och utbetalning av upparbetade semesterskulder behöver Räddningstjänsten Väst extern finansiering. Inledningsvis bedöms mellan 50-75 % av låneramen behöva nyttjas men på sikt bör man kunna egenfinansiera sina investeringar.
Utlåningen kommer att göras från Varbergs kommun till Räddningstjänsten
Väst.
Att använda kommunens internränta skapar transparens och rimliga
planeringsförutsättningar för Räddningstjänsten Västs ekonomiska planering
istället för att lägga låneskulden i kommunens internbank, vilken i första
hand är avsedd för helägda kommunala bolag.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 25 april 2013 föreslagit att
‒ fastställa en låneram på 20 mnkr till Räddningstjänsten Väst för åren
2013 och 2014
‒ låneräntan ska vara kommunens beslutade internränta.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2013/0216

Renhållningstaxa 2014
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsens föreslå kommunfullmäktige besluta att
‒

fastställa renhållningstaxa 2014 för Varbergs kommun

‒

2014 års taxa för slamhämtning från enskilda anläggningar tas fram och
beslutas om under hösten 2013.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
‒ uppdra åt VIVAB att se över möjligheten till alternativa kärlstorlekar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Miljömässigt är det bättre att samla in matavfall och använda för produktion
av biogas än kompostering eller förbränning. Nationella mål har satts upp
som innebär att minst 50 % av matavfallet ska omhändertas och behandlas
biologiskt senast 2018.
Kommunfullmäktige har den 16 april 2013, § 43, beslutat att insamling av
matavfall ska ske i separat kärl kombinerat med vägning av avfallet.
Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB, har upphandlat en ny entreprenör för
insamling av avfall inklusive matavfall. Införandet av insamling av matavfall sker succesivt under tre år med tre olika alternativ. VIVAB:s målsättning är att få minst 65 % av hushållen att välja utsortering av matavfall.
Det nya avtalet innebär ökade kostnader för insamlingen av hushållsavfallet.
En ny omlastningsstation innebär också ökade kostnader liksom även en
kommande återvinningscentral.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 25 april 2013 föreslagit att
‒ fastställa bifogad renhållningstaxa för Varbergs kommun för 2014
‒ 2014 års taxa för slamhämtning från enskilda anläggningar tas fram och
beslutas om under hösten 2013.
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På sammanträdet kommer ledamöterna överens om följande att-sats:
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
‒ uppdra åt VIVAB att se över möjligheten till alternativa kärlstorlekar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2013/0240

Begäran att överföra medel till inköp av ny isbanemaskin till
Veddige ishall
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
‒

överföra 1,2 mnkr från plan 2013 till budget 2013 för inköp av isbanemaskin till Veddige ishall.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
I plan 2013 finns avsatt 1,2 mnkr för inköp av isbanemaskin till Veddige
ishall. Nuvarande maskin inköptes 1999 och är 14 år gammal. En isbanemaskin har normalt en livslängd på ca 10 år beroende på hur mycket den
används och att byta nuvarande maskin är angeläget.
Samtidigt med upphandling av isbanemaskin till Veddige ska en isbanemaskin till ishallen i Håsten upphandlas för att kunna finnas på plats i
augusti när den nya hallen är färdigställd.
Av flera skäl är det fördelaktigt att upphandla två maskiner samtidigt:
‒ man är säker på att få två likadana maskiner, vilket är en kvalitetssäkring
och underlättar för dem som ska köra maskinerna
‒ det kan bli mer kostnadseffektivt om det upphandlas två maskiner av
samma leverantör
‒ eftersom det är långa och resurskrävande upphandlingar blir det mer
effektivt att handla upp vid ett tillfälle istället för två.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 3 maj 2013 föreslagit att överföra 1,2 mnkr från plan 2013 till budget 2013 för inköp av isbanemaskin till
Veddige ishall.
Nämnden får kapitalkostnadstäckning för investeringen men denna effekt
får anses ha en marginell påverkan för 2013.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2013/0256

Redovisning av prognos och tertialrapport januari till april
2013 med prognos för hela 2013
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
‒

redovisa upprättad tertialrapport och prognos för kommunen och
Varbergs Stadshuskoncern till kommunfullmäktige.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Under årets första fyra månader har kommunens nämnder påbörjat sitt arbete i syfte att nå kommunfullmäktiges prioriterade mål för 2013. I en del
fall har resultat redan kunnat påvisas, men de flesta aktiviteter är i planerings- eller genomförandefas. Effekter av arbetet kommer att följas upp i
delårsrapport och årsredovisning.
Kommunen visar ett bättre nettoresultat för perioden än vid motsvarande
tidpunkt förra året. Ökade skatteintäkter och oförändrad nettokostnad för
nämnderna är den störst bidragande orsaken till detta.
Kommunens prognos för helåret pekar på ett resultat i nivå med balanskravet, 27 513 tkr, men drygt 7 500 tkr sämre än budget. Det prognostiserade resultatet förutsätter att besparingar inom barn- och utbildningsnämnden genomförs enligt plan.
Varbergs Stadshuskoncern redovisar ett sämre resultat för första tertialet än
föregående år. Det är främst Varberg Energi AB som har försämrat sitt resultat under perioden. Prognosen för helåret är drygt 5 mnkr bättre än budgeterat resultat.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 20 maj 2013 föreslagit att redovisa upprättad tertialrapport och prognos för kommunen och Varbergs
Stadshuskoncern till kommunfullmäktige.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2012/0169

Försäljning del av Vabränna 10:5, etapp 3
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
‒

godkänna upprättat köpeavtal varigenom kommunen säljer del av fastigheten Vabränna 10:5 för en köpeskilling om 893 400 kronor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Planeringskontoret har med tjänsteutlåtande den 29 april 2013 lämnat ett
förslag till köpeavtal varigenom kommunen säljer del av fastigheten
Vabränna 10:5 för en köpeskilling om 893 400 kronor till AGB Bostads AB.
Tidigare har AGB Bostads AB köpt 8 709 m2 av fastigheten och uppfört
28 hyreslägenheter i två etapper. I denna sista etapp kommer det att uppföras ytterligare 15 hyreslägenheter (trygghetsboende).
Området är detaljplanelagt och ligger i nordöstra Veddige. I samband köpet
av första etappen tecknades en avsiktsförklaring och det är nu den fullföljs.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2012/0232

Bebyggelsestrategi
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
‒ anta Bebyggelsestrategi för Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 25 oktober 2011, § 202, beslutat att ge
planeringskontoret i uppdrag att ta fram en strategi för bebyggelseutveckling.
Översiktsplanen ligger till grund för den fysiska planeringen i kommunen. I
handlingsplanen för en effektiv samhällsbyggnadsprocess lyftes det strategiska planeringsarbetet fram och som en åtgärd skulle en strategi tas fram.
Syftet med strategin är att ligga till grund för prioriteringar genom hela
samhällsbyggnadsprocessen. Strategin ska gälla som planeringsunderlag för
samtliga bolag, styrelser och förvaltningar i Varbergs kommun.
Det framtagna förslaget till strategin har remissbehandlats under tiden
10 maj – 10 juni 2012.
Arbetsutskottet har den 7 maj 2013, § 186, beslutat återremittera ärendet då
det bestämdes att skicka strategin på remiss till det nybildade Landsbygdsrådet. Denna grupp utgörs av ett representativt urval personer från kommunens olika bygdelag och samhällsföreningar. Landsbygdsrådet vill samverka
kring de frågor som är aktuella och viktiga för landsbygden. Man vill vara
en dialogpart med kommunen i landsbygdsfrågor och också kunna fungera
som remissinstans. Initialt är frågor som berör boende/byggande och infrastruktur prioriterade av landsbygdsrådet.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 21 maj 2013 föreslagit att anta
Bebyggelsestrategi för Varbergs kommun.
Förlag till Bebyggelsestrategi har utarbetats av planeringskontoret och
stadsbyggnadskontoret. Strategin innehåller förslag till principer för hållbar
samhällsbyggnad, planförfrågningar, utveckling av verksamhetsområden,
landsbygd och markpolitik.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Dnr KS 2013/0135

Översyn av planeringsprocessen - ändring av byggnadsnämndens och kommunstyrelsens ansvarsområden
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
‒

godkänna förslag till ändrat ansvar för planeringsprocessen

‒ genomföra förändringen av ansvarsområden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Under ett flertal år har Varbergs kommun sett över arbetet i samhällsbyggnadsprocessen. I översynen har ingått att bl.a. se över det strategiska
arbetet och hur god samverkan över förvaltnings- och bolagsgränser ska
kunna möjliggöras, samt hur processens olika delar kan effektiviseras och
bättre interagera med varandra. I det senare momentet har investeringsprocessen, exploateringsprocessen och nu även planeringsprocessen kartlagts.
Inom kommunstyrelsens och byggnadsnämndens förvaltningar har en
arbetsgrupp gjort en översyn av planeringsprocessen. Arbetet har resulterat i
ett förslag som innebär en ansvarsförändring och att handläggningen av
planärenden – från planbesked till antagande av detaljplaner – överförs till
byggnadsnämnden. Detta ansvar är för närvarande delat mellan båda instanser.
Förslaget innebär en renodling av ansvar. Kommunstyrelsens roll blir att ge
den strategiska planeringen och styrningen/uppföljningen, samt projektledning, ett större fokus. Byggnadsnämndens roll blir att ge effektiviteten i
planeringsprocessen ett större fokus, samt att bevaka att stadsbyggnadsperspektivet samt kommunens övergripande vision, mål och strategier/policys beaktas i planärenden.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 3 maj 2013 föreslagit att
‒ godkänna förslag till ändrat ansvar för planeringsprocessen
‒ genomföra förändringen av ansvarsområden.
Förvaltningen har inget att invända mot förslaget. Om förslaget genomförs
innebär det att kommunstyrelsens arbete får ett större fokus på översiktlig
och strategisk planering, samt styrning/uppföljning och projektledning.
Kommunstyrelsen kommer fortsatt yttra sig i planärenden, vilket innebär att
kommunstyrelsen inte helt lämnar ifrån sig frågor om detaljplaner.
Justerandes sign
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Av styrelsens reglemente §§ 1 och 2 framgår bl.a. att styrelsen leder och
samordnar fysisk och annan planering, och att det i styrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bl.a. den översiktliga planeringen av
användningen av mark och vatten, mark och bostadspolitik, övergripande
energiplanering och övergripande miljö- och naturvårdsplaner. Denna styrelsens ledningsfunktion medför att det nära samarbetet mellan kommunstyrelsen och byggnadsnämnden kvarstår även om ansvaret för detaljplaner
och områdesbestämmelser överförs till byggnadsnämnden.
Under arbetsprocessen har förslaget varit uppe för diskussion samt slutbearbetats i avstämningar med presidierna för kommunstyrelsen och byggnadsnämnden.
Byggnadsnämnden har den 7 mars 2013, § 57, beslutat att ställa sig bakom
föreslagen förändring.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2013/0135

Ändring av byggnadsnämndens och kommunstyrelsens reglementen
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
‒

byggnadsnämnden ansvarar för handläggningen av planärenden

‒

kommunstyrelsens reglemente § 7 första strecksatsen ska ha följande
lydelse:
‒ handläggning av översiktsplaner

‒

andra strecksatsen i § 8 ska utgå

‒

byggnadsnämndens reglemente § 2 andra strecksatsen ska ha följande
lydelse:
‒ Fysisk planering utom översiktsplaner.

‒

byggnadsnämnden reglemente § 3 första stycket ska ha följande lydelse:
‒ Byggnadsnämnden är den nämnd som enligt 1 kap 4 § plan- och
bygglagen (2010:900) ska fullgöra kommunens uppgifter enligt
nämnda lag, dock ej handläggning av översiktsplaner. Byggnadsnämnden ska svara för handläggningen av detaljplaner.

‒

byggnadsnämndens reglemente § 4 tredje strecksatsen ska ha följande
lydelse:
‒ besluta om antagande, ändring eller upphävande av områdesbestämmelser och detaljplaner samt besluta om planbesked enligt
plan- och bygglagen (2010:900).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Inom kommunstyrelsens och byggnadsnämndens förvaltningar har en
arbetsgrupp gjort en översyn av planeringsprocessen. Arbetet har resulterat i
ett förslag som innebär att ansvaret för planeringsprocessen överförs till
byggnadsnämnden. Detta ansvar är nu delat mellan dessa instanser.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 3 maj 2013 föreslagit att
‒ byggnadsnämnden ansvarar för handläggningen av planärenden
‒ kommunstyrelsens reglemente § 7 första strecksatsen ska ha följande
lydelse:
‒ handläggning av översiktsplaner
‒ andra strecksatsen i § 8 ska utgå
Justerandes sign
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‒

byggnadsnämndens reglemente § 2 andra strecksatsen ska ha följande
lydelse:
‒ Fysisk planering utom översiktsplaner
‒ byggnadsnämnden reglemente § 3 första stycket skall ha följande lydelse:
‒ Byggnadsnämnden är den nämnd som enligt 1 kap 4 § plan- och
bygglagen (2010:900) ska fullgöra kommunens uppgifter enligt
nämnda lag, dock ej handläggning av översiktsplaner. Byggnadsnämnden ska svara för handläggningen av detaljplaner.
‒ byggnadsnämndens reglemente § 4 tredje strecksatsen skall ha följande
lydelse:
‒ besluta om antagande, ändring eller upphävande av områdesbestämmelser och detaljplaner samt besluta om planbesked enligt
plan- och bygglagen (2010:900).
Förvaltningen har inget att invända mot förslaget. Om förslaget genomförs
innebär det att kommunstyrelsens arbete får ett större fokus på strategisk
planering och styrning samt uppföljning. Kommunstyrelsen kommer fortsatt
att yttra sig i planärenden, vilket innebär att kommunstyrelsen inte helt lämnar ifrån sig frågor om detaljplaner.
Av styrelsens reglemente §§ 1 och 2 framgår bl.a. att styrelsen leder och
samordnar fysisk och annan planering, och att det i styrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bl.a. den översiktliga planeringen av
användningen av mark och vatten, mark och bostadspolitik, övergripande
energiplanering och övergripande miljö- och naturvårdsplaner. Denna styrelsens ledningsfunktion medför att det nära samarbetet mellan kommunstyrelsen och byggnadsnämnden kvarstår även om ansvaret för detaljplaner
och områdesbestämmelser nu överförs till byggnadsnämnden.
Byggnadsnämnden har den 7 mars 2013, § 57, beslutat att ställa sig bakom
den föreslagna förändringen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2013/0236

Samordningsförbundets budget 2013 och 2014 samt årsredovisning 2012
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
‒ redovisa ärendet till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Samordningsförbundet i Halland har gjort en framställan om ökning av
budgeten för 2013. Samordningsförbundet informerar även om budget inför
2014.
Enligt samordningsförbundets förbundsordning bidrar staten med 50 %,
Region Halland med 25 % och kommunerna i Halland med 25 % till budgeten. Kommunernas bidrag fördelas i andelar efter invånarantal.
Staten meddelade i december 2012 att man är beredd att ge 7 917 000 kronor för verksamhetsåret 2013, ett högre belopp än vad regionen och
kommunerna budgeterat för. Region Hallands kommunberedning ansåg vid
sammanträde i mars 2013 att anslaget bör ökas enligt framställan från samordningsförbundet. Alternativet att inte utöka budgeten är att avstå en del av
de beviljade medlen från staten 2013.
Varbergs kommun har i socialnämndens budget avsatt 660 000 kronor för
2013. Samordningsförbundets framställan innebär ett tilläggsanslag med
132 000 kronor.
Samordningsförbundet har också översänt årsredovisningen för 2012.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 2 maj 2013 föreslagit
att
‒ anvisa ett tilläggsanslag på 132 000 kronor för 2013 till Samordningsförbundet i Halland ur kommunstyrelsens ofördelade medel
‒ lägga beredningen av anslaget till samordningsförbundet för 2014 och
framåt på socialnämnden
‒ lägga samordningsförbundets årsredovisning till handlingarna.
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På sammanträdet kommer ledamöterna överens om följande att-sats:
Arbetsutskottet beslutar att
‒ redovisa ärendet till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2012/0191

Ansökan om medel, projekt varberg.se, halvår 2012
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
‒

bevilja finansiering av projekt varberg.se första halvåret 2013, genom att
ianspråkta upp till 2 mnkr ur kommunstyrelsens ofördelade medel

‒

inför höstens budgetberedning kommunicera behov av förändringar/omprioriteringar som blir en följd av ett förändrat arbetssätt och
förbättrad kvalitet på service.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Projekt varberg.se har pågått under 2012 men endast en liten del av de avsatta medlen har använts. De stora kostnaderna kommer istället under 2013.
Kostnaden första halvåret beräknas uppgå till max 2 mnkr. Det nu pågående
projektet skapar grunden för ökat utbud av service och tjänster på webben.
Alla behov kommer inte att kunna tillgodoses under projekttiden men noteras för framtida arbete. Den nya webbens utformning och mål kommer att
medföra nya arbetssätt.
Den årliga kostnaden för systemlösningen finansieras med befintlig budget.
Det förändrade arbetssättet kan innebära viss fördröjning av de positiva
effekter som ett ändrat arbetssätt innebär. Utökade kostnader för behovet av
nya kompetenser får man räkna med såväl centralt som på förvaltningarna
under en övergångstid.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 30 april 2013 föreslagit
att
‒ bevilja finansiering av projekt varberg.se första halvåret 2013, genom att
ianspråkta upp till 2 mnkr kommunstyrelsens ofördelade medel
‒ inför höstens budgetberedning kommunicera behov av förändringar/omprioriteringar som blir en följd av ett förändrat arbetssätt och
förbättrad kvalitet på service.
Den beräknade kostnaden för projektet, 4,3 mnkr, står fast.
De årliga kostnaderna för systemlösningen kommer att täckas av befintlig
budget. Genomlysning av förvaltningsorganisation samt behov som uppkommer i samband med större kunskap om möjligheterna är inte ännu analyserade. På sikt ser man vinster med mindre besök och telefonkontakter
men dessa minskningar är spridda och kommer successivt i samband med
förändrade och anpassade arbetssätt. En kontinuerlig uppföljning av konsekvenserna krävs både centralt och från respektive förvaltning. Beslut om
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samordning av systemlösningar för webbplatsen kan skapa ekonomiskt utrymme. Möjligheter och konsekvenser av detta kommer att kunna belysas
efter framtagande av en kommunikationsstrategi.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2013/0239

Köpeavtal, fastigheten Kyrkoherden 5, parkeringsanläggning
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
‒ återremittera ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
På sammanträdet kommer ledamöterna överens om att återremittera ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Återemitterat:
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Dnr KS 2012/0087

bostadsarrende,

Träslövs

Hamn

1:1,

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
‒

godkänna upprättade arrendekontrakt mellan Varbergs kommun och
Agneta Björnstorp, Gun Bengtsson, Therese Kreisel, Patrik och Pernilla
Rydberg samt Magnus Pehrsson.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Planeringskontoret har med tjänsteutlåtande den 12 februari 2013 lämnat
förslag på nya arrendekontrakt för de fem fritidsstugor som är belägna inom
kommunens fastighet Träslövs Hamn 1:1.
De nya arrendekontrakten löper med en ursprungsperiod om fem år, med
början 1 januari 2013. Arrendeupplåtelserna kan därefter förlängas med fem
år i sänder och uppsägningstiden är ett år.
Angivna avgiftsnivåer har fastställts genom beslut i Göteborgs arrendenämnd. Avgiftsnivåerna ligger inom spannet; 11 280 – 31 440 kronor.
Det har överenskommits att arrendeavgifterna, under en femårsperiod, stegvis ska höjas för att 2017 motsvara den beslutade nivån.
Arrendatorer till nämnda upplåtelser är;
Agneta Björnstorp, Gun Bengtsson, Therese Kreisel, Patrik och Pernilla
Rydberg samt Magnus Pehrsson.
Varbergs kommun arbetar kontinuerligt för att uppdatera gamla arrendekontrakt, som inte längre har marknadsmässig avgift eller på annat sätt avviker från de principer kommunen tillämpar i nyare upplåtelser. Syftet med
arbetet är att långsiktigt åstadkomma en genomgående kvalitetssäkring av
våra upplåtelser vad gäller uppdaterat avtalsinnehåll och avgiftsnivå.
De fem kontrakt som berörs av villkorsändring i detta fall har hanterats i
enlighet med ovanstående principer. Arrendenämnden har, vad gäller arrendeavgiften, fastslagit en nivå som kan anses skälig i relation till övriga
marknaden.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 mars 2013, § 106.
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Kommunstyrelsen har den 23 april 2013, § 64, beslutat återremittera ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2013/0089

Marknadsföringsavtal, Warbergs Innebandyklubb
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
‒

godkänna förslag till marknadsföringsavtal mellan Warbergs Innebandyklubb och Varbergs kommun

‒ kostnaderna tas ur kommunstyrelsens konto för ofördelade medel.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun tecknar marknadsföringsavtal med idrottsföreningar som
spelar seriespel på högsta nivå i Sverige. Idag finns ett sådant avtal med
Warbergs Innebandyklubb, Varbergs BoIS FC och Handbollsklubben
Varberg.
Warbergs Innebandyklubbs (WIC) avtal går ut i år varför ett nytt avtalsförslag har diskuterats med klubbledningen. WIC har framgångsrika herroch ett damlag. Herrlaget spelar i elitserien för innebandyklubbar, en
nationellserie som enligt kommunens bedömning har exponering som
Varbergs kommun har fördelar av att sammankopplas med.
Ett belopp om 300 tkr utbetalas årligen i september månad som ersättning
för marknadsföringsinsatserna. Avtalet gäller i ett år från tecknandet utan
någon uppsägningstid och förlängs automatiskt med ytterligare ett år om
grundkraven fortfarande är uppfyllda, dock längst till och med 2015.
Varbergs kommun har som grundkrav att:
‒ WIC spelar i elitserien för innebandyklubbar. Med elitserien avses den
högsta divisionen för innebandy.
‒ Ortsangivelsen Warberg eller Varberg ingår i lagets namn.
‒ Lagets spelare och föreningens övriga representanter ska, både på och
utanför planen, uppträda på ett sådant sätt att de uppfattas som goda
ambassadörer för kommunen. Kommunens tolkning och åberopande av
detta grundkrav kan inte ifrågasättas.
‒ WIC ska aktivt arbeta för en drogfri miljö bland föreningens samtliga
medlemar. Vad gäller alkohol och tobak får föreningen inte tillåta sina
medlemmar under 18 år att bruka dessa droger under föreningens verksamheter.
‒ WIC ska årligen skriftligt redovisa på vilket sätt avtalet efterlevs.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 12 april 2013 föreslagit
att
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förslag till marknadsföringsavtal mellan Warberg Innebandyklubb och
Varbergs kommun godkänns
kostnaderna tas ur kommunstyrelsens konto för ofördelade medel.

Arbetsutskottet har den 30 april 2013, § 171, beslutat återremitterat ärendet.
Kommunledningskontoret har den 8 maj 2013 lämnat nytt tjänsteutlåtande.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2013/0221

Nya vägnamn i Trönninge
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
-

till nya vägnamn i Trönninge fastställa Trönningebjärsvägen och Statarevägen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Med anledning av upprättande av ny detaljplan för ”Förskola och bostäder
norr om Pilgatan” i Trönninge erfordras två nya vägnamn.
Yttrande
Stadsbyggnadskontoret har i tjänsteutlåtande den 17 april 2013 föreslagit att
vägarna kallas Statarevägen samt Trönningebergsvägen. Trönningebergsvägen kommer i framtida planprocess att förlängas och mynna ut i Pilgatan.
Närliggande fastigheten Trönninge 14:6 är ett f.d. statartorp därav namnförslaget, medan Trönningeberget fått ge namn åt Trönningebergsvägen.
Samråd har skett med Lindberga Hembygdsförening
Kultur- och fritidsnämnden har den 27 mars 2013, § 34, tillstyrkt namnförslaget.
Arbetsutskottet har den 30 april 2013, § 173, återremitterat ärendet då man
hade synpunkter på att Trönningebergsvägen istället bör heta
Trönningebjärsvägen.
När det gäller stavning av vägnamn förekommer det både äldre och nyare
varianter. Så även på kartor där man ofta ser ändelsen -bjär såväl som -berg
för samma objekt. Ett exempel är Jonsbjär/Jonsberg i Trönninge där Jonsberg fått ge namn åt Jonsbergsvägen.
På den ekonomiska kartan står det dock Trönningebjär så stadsbyggnadskontoret har beslutat ändra sitt förslag till Trönningebjärsvägen.
Kultur- och fritidsnämnden och Lindberga hembygdsförening har informerats om ändringen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2012/0512

Antagande av detaljplan för Ankarskolan och Ankarvallen
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
‒

anta detaljplan för Ankarskolan och Ankarvallen, upprättad den
4 oktober 2012, reviderad 27 mars 2013 samt den 2 maj 2013.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
För att snarast kunna påbörja byggnation för utökning av Ankarskolan samt
ny förskola beslutade arbetsutskottet den 8 maj 2012, § 187, att uppdra åt
planeringskontoret att låta upprätta detaljplan för Ankarskolan och
Träslövsläge idrottsplats. Planarbetet föreslogs hanteras genom normalt förfarande.
Byggnadsnämnden har den 16 maj 2013, § 165, godkänt detaljplan för
Ankarskolan och Ankarvallen och översänt den till kommunstyrelsen för
antagande. Planområdet är inte tidigare planlagt och syftar till att möjliggöra
ny-, till- eller utbyggnad av Ankarskolan, ny förskola samt utökning av
idrottsområdet och utbyggnadsmöjligheter för idrottshallen. Samtidigt förbättras trafiksituationen genom att skol- och idrottsområdet får nya tillfartsvägar.
Arbetsutskottet har den 4 december 2012, § 501 samt den 30 april 2013,
§ 179, i samrådsskedet respektive granskningsskedet, inget att invända mot
föreliggande förslag till detaljplan.
Utifrån inkomna synpunkter under detaljplanens granskningsskede så har
detaljplanens fastighetskonsekvensbeskrivning kompletterats och reviderats
enligt lantmäterimyndighetens yttrande samt plankarta har kompletterats
med u-områden för ledningar tillhörande VIVAB och Varberg Energi AB.
Planbeskrivningen har dessutom kompletterats med information om att de
två f.d. deponierna i området eventuellt kan påverka placeringen av dagvattenmagasin och öppna dagvattenmagasin.
Länsstyrelsen vill påtala vikten av att dispens för biotopskydd bör föreligga
innan detaljplanen antas och att utredningar gällande deponierna är viktig
information för att kunna bedöma markens lämplighet i aktuell detaljplan
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 15 maj 2013 föreslagit att anta
detaljplan för Ankarskolan och Ankarvallen, upprättad den 4 oktober 2012,
reviderad 27 mars 2013 samt den 2 maj 2013.
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Kontoret anser att detaljplanen följer det syfte för varför den upprättats. En
ny skola och förskola har möjlighet att uppföras samtidigt som de befintliga
byggnaderna i viss utsträckning kan fortsätta användas för andra kommunala ändamål. Detaljplanen innebär även en god beredskap för idrottsändamål då ytorna utökas samt möjlighet till utbyggnad av idrottshallen fastställs. Trafiksituationen förbättras avsevärt, avseende både säkerhet för elever och besökare till skola och idrottsområde samt utökning och förbättring
av parkeringar och tillfarter.
När det gäller de f.d. deponierna har planeringskontoret beställt utredning
för att undersöka dess eventuella påverkan på de dagvattenmagasin som
planeras samt för att utreda möjligheterna för framtida markanvändning på
de platser där deponierna har varit.
Planeringskontoret har även beställt arkeologiska undersökningar vilka utförs under april och maj månad samt ansökt om biotopskyddsdispens för
stengärdesgårdar samt åkerholme. Den i föreliggande förslag till detaljplan
vägsträckningen medger dock att den aktuella åkerholmen vid behov kan
kvarstå och bevaras i befintligt läge.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2013/0219

Riktlinjer styrdokument
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
‒

anta riktlinjer för styrdokument

‒

riktlinjer för styrdokument ska infogas i Styrmodell för Varbergs
kommun – Vision, mål och ramstyrning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun har en rad styrdokument som kommunen själv har antagit. Dokumenten benämns i nuläget olika beroende på vilken verksamhet
de tillhör, vilket kan skapa missförstånd. En fast terminologi och en tydlig
namngivning av dokumenten efter deras olika roller underlättar både för
författaren och för de som ska förstå och använda dokumenten i verksamheten.
För att komma till rätta med problemet har riktlinjer tagits fram för styrdokument. I riktlinjen identifieras tre olika grupper av styrdokument och
dessa är budgetdokument, formella dokument och övriga styrande dokument. Ekonomiska styrdokument berörs inte i riktlinjen.
Formella dokument är ett antal dokumenttyper som finns i de flesta
kommuner. Dessa är reglemente, delegeringsförteckning, ägardirektiv, bolagsordning och taxa.
De övriga styrande dokumenten som föreslås användas i Varbergs kommun
är policy, strategi, handlingsplan och riktlinje.
Policy
En policy anger kommunens förhållningssätt inom ett visst område och är i
regel övergripande för hela kommunen. Den kan klargöra kommunens syn
på t.ex. medarbetare, IT, näringsliv eller internationella kontakter.
Strategi
Strategier visar på vägar för att uppnå önskat resultat i måluppfyllelse och
implementering av policyer. Strategin kan peka ut riktning och ange prioriteringar.
Handlingsplan
Handlingsplaner beskriver vilka steg som ska gås igenom för att nå de mål
som finns för verksamheten eller området. Handlingsplanen kan även innehålla tidplan och beskriva hur uppföljning ska ske.
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Riktlinje
Riktlinjer kan vara detaljerade och fungera som instruktionsbok för verksamheten. De ska ange ramarna för vårt handlingsutrymme i en viss fråga.
Riktlinjer ska ses som ett stöd för verksamheterna.
Varje styrdokument ska klassificeras som endera av de fyra dokumenttyper
som beskrivs i dessa riktlinjer. Undantag från detta är budgetdokument och
formella dokument, som har egna typer av styrdokument.
Ett styrdokument gäller i högst fem år. Därefter bör styrdokumentet revideras.
Som komplement till riktlinjen finns en mall framtagen som ska användas
vid skapande av styrdokument.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 26 april 2013 föreslagit
att anta riktlinjer för styrdokument. Kontoret anser att det finns stora fördelar med en gemensam benämning av kommunens styrdokument.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2011/0984

Kultur- och fritidspolitiskt program
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 återremittera ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har den 23 april 2008, § 36, beslutat att under
dåvarande mandatperiod arbeta fram ett förslag till kultur- och fritidspolitiskt program som skulle underställas kommunfullmäktige för beslut.
Arbetet försenades och återupptogs av nuvarande nämnd som den
23 februari 2011, § 17, beslutade att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram
förslag till program, anta förslag till metod och tidsplan samt att beslut
skulle tas av kultur- och fritidsnämnden i november månad 2011.
Den 2 november 2011, § 119, beslutade kultur- och fritidsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till kultur och fritidspolitiskt program i Varbergs kommun för perioden 2012-2017.
Arbetsutskottet har den 29 november 2011, § 522, beslutat återremittera
ärendet då programmets innehåll rör nämnder som inte fått delge synpunkter
på programmet samt i avvaktan på beslut om styrmodell i Varbergs
kommun. Det kultur- och fritidspolitiska programmet remitterades den
26 november 2012 till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden,
hamn- och gatunämnden, byggnadsnämnden samt planeringskontoret.
Remissyttrande har inkommit från samtliga.
Programmets innehåll
Det kultur- och fritidspolitiska programmet innehåller visioner, mål och
strategier och beskriver vilka aktörer och arenor som finns för att uppnå
dessa. Programmet består av en gemensam inledning, men är uppdelat i ett
kulturpolitiskt avsnitt och ett fritidspolitiskt avsnitt. Kommunal biblioteksplan ingår inte i programmet.
Det kultur- och fritidspolitiska programmet ska fungera som ett styrande
dokument för kommunens verksamheter inom områdena som beskrivs. Programmets abstraktionsnivå ligger mellan Vision 2025, kommunens inriktningsmål och nämndens effektmål/interna mål.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 15 april 2013 föreslagit
att överlämna remissyttrande från hamn- och gatunämnden, barn- och
utbildningsnämnden, byggnadsnämnden, socialnämnden och planeringsJusterandes sign
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kontoret samt synpunkter från kommunledningskontoret till kultur- och
fritidsnämnden för bearbetning.
Med utgångspunkt från inkomna remissvar finns det anledning att ta hänsyn
till nämndernas synpunkter om programmet. Nämndernas remissvar innehåller både synpunkter på formuleringar i texten men också synpunkter på
vilket syfte, status och roll dokumentet ska ha. Programmet uttycker också
uppdrag för aktörer utanför kommunens verksamhet. Här kan Varbergs
kommun endast uttrycka att kommunen vill samverka.
På sammanträdet kommer ledamöterna överens om följande att-sats:
Arbetsutskottet beslutar att
‒ återremittera ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Återremitterat:
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Dnr KS 2013/0164

Hyresavtal, Susvindsvägen 3, kontorslokaler för socialförvaltningens arbetscentrum
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
‒

godkänna upprättat förslag till avtal varigenom kommunen hyr kontorslokaler på Susvindsvägen 3 i tre år med möjlighet till förlängning om
ytterligare tre år, mot en årlig hyra om 535 375 kr exklusive el, värme
och skatter.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Arbetsutskottet har den 9 april 2013, § 135, beslutat att ge service-förvaltningen i uppdrag att hitta alternativ lokalisering för socialförvaltningens
verksamhet i den av kommunen ägda fastigheten Björnen 7. Serviceförvaltningen har därefter tagit fram förslag till ny lokal för socialförvaltningens arbetscentrum. Förslaget har samråtts med socialförvaltningen och
socialnämnden.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 8 maj 2013 föreslagit att godkänna upprättat förslag till avtal varigenom kommunen hyr kontorslokaler
på Susvindsvägen 3 i tre år med möjlighet till förlängning om ytterligare tre
år, mot en årlig hyra om 535 375 kr exklusive el, värme och skatter.
Hyresavtalet innebär att planeringskontoret och serviceförvaltningen kan
fortsätta arbetet med utvecklingen av fastigheten Björnen 7.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Dnr KS 2013/0251

Hyresavtal för lokal för 2 avdelningar förskola, Nyhemsgatan
22-26
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
‒

godkänna upprättat förslag till hyresavtal varigenom kommunen hyr
2 avdelningar förskola under tre år, med möjlighet till förlängning i tre
år, mot en årshyra om 482 224 kr exkl. el och värme.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Serviceförvaltningen har på begäran av barn-och utbildningsnämnden tagit
fram förslag till ny lokal för 2 avdelningar förskola. Hyrestiden är satt till tre
år med möjlighet till förlängning i tre år. Grundhyran för lokalen är 482 224
kr exkl. el och värme.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 8 maj 2013 föreslagit att godkänna upprättat förslag till hyresavtal varigenom kommunen hyr 2 avdelningar förskola under tre år, med möjlighet till förlängning i tre år, mot en
årshyra om 482 224 kr exkl. el och värme.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Dnr KS 2013/0277

Hallands kulturplan 2014-2016
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
‒ godkänna föreslagen hanteringsordning
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Region Halland har i nära samarbete med kultur- och fritidsnämnden/förvaltningen utarbetat ett förslag till Kulturplan. Förslaget berör i
delar även andra nämnder i kommunen.
Förslaget är nu sänt på remiss med en kort tidplan. Skriftliga synpunkter
lämnas senast 20 augusti. Tidplanen är satt utifrån ett möte mellan kulturutskottet och kommunernas kulturnämndspresidier den 2 september.
Med den tidplanen finns inte utrymme för en traditionell remisshantering.
Förslagsvis görs en förvaltningsremiss under ledning av kultur- och fritidsförvaltningen. Kommunledningskontoret står för en sammanhållande beredning inför att kommunstyrelsens ska fatta beslut den 27 augusti. Det preliminära remissvaret rapporteras till regionen i avvaktan på formellt beslut.
Den 23 oktober 2013 kommer planen behandlas i regionfullmäktige.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 21 maj 2013 föreslagit
att föreslagen hanteringsordning godkänns.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Ks au § 213

Genomlysning, barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsförvaltningen ger tillsammans med barn- och utbildningsnämnden presidium en lägesbeskrivning av nämndens budget, resursfördelning och nyckeltalsjämförelse.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks au § 214

Rapport från kommunberedningen
Kommundirektören informerar om bl.a. följande punkter till kommunberedningens möte den 22 maj:
‒ West Sweden
‒ Internationellt arbete
‒ Framtida Hemsjukvården
‒ Förankring av tidplan för kulturplanen
‒ Socialt företagande
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks au § 215

Information/rapport från kommundirektören och kommunstyrelsens förvaltning
Planeringskontoret informerar om
‒
‒
‒
‒

strategiskt markförvärv
tomträtt som upplåtelseform
lokaler i rådhuset och Gamlebyskolan
möjlighet att delta i ett projekt för certifiering av byggnader till stadsdelar.

‒

Information om pågående möten kring avtal med Marknad Varberg.

‒ Information om planering inför Stadshus AB:s styrelsemöte den 27 maj.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks au § 216

Meddelanden
Dnr KS 2013/0241-1
Förvaltningsberättelse 2012 från Folkrörelsernas arkiv i norra Halland.
Dnr KS 2013/0254-1
Verksamhetsberättelse 2012 från Folkrörelsernas arkiv i södra Halland.
Dnr KS 2012/0089-7
Länsstyrelsens beslut den 30 april 2013 om ändring inom befintligt beslut
gällande dispens från biotopskyddsbestämmelserna enligt 7 kap. 11 § miljöbalken för borttagande av stenmur och odlingsröse på fastigheten Träslöv
36:1.
Dnr KS 2013/0083-12
Socialnämndens månadsrapport för mars 2013.
Dnr KS 2013/0048-8
Länsstyrelsens beslut den 26 april 2013 om anmälan enligt 9 kap miljöbalken av våtmark på fastigheten Sik 3:19.
Dnr KS 2013/0101-14
Länsstyrelsens beslut den 6 maj 2013 om arbeten på en del av den sydvästra
muren på Östra kyrkogård.
Dnr KS 2013/0101-15
Länsstyrelsens beslut den 6 maj 2013 om omläggning av taket på
Hunnestads kyrka.
Dnr KS 2012/0089-8
Länsstyrelsens meddelande den 8 maj 2013 om begäran om förklaring om
igenlagt dike och borttagen stenmur på fastigheten Guttared 1:3.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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