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Ändringar i ärendelistan
Kommunstyrelsens beslut
Ärendelistan ändras på följande sätt:
-

Ärende 13 ”Statusrapport projektet Sprinten” utgår
Ärende 14 ”Parkeringspolicy för Vara kommun” utgår
Ärende 16 ”Försäljning del av Aspen 41 och delar av Vara 25:1” utgår
Övriga ärenden protokollförs i den ordning som de behandlas på sammanträdet.

__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 81/2016

Motion om modersmålsundervisning
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen om modersmålsundervisning med hänvisning till bildningsnämndens yttrande.
Motionen är därmed färdigbehandlad.
Reservation

Peter Björk (SD) reserverar sig mot beslutet.
__________
Sammanfattning av ärendet
Therese Wellbrant (SD) och Hannyah Jörtoft (SD) har den 29 mars inkommit
med en motion om modersmålsundervisning.
I motionen yrkar Sverigedemokraterna följande att:
Modersmålsundervisning inte skall ske under ordinarie skoltid
Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen den 25
april. Kommunstyrelsen har i sin tur remitterat motionen till bildningsnämnden
för ett yttrande.
Bildningsnämnden nämner i sitt svar att man redan nu har som mål att förlägga
modersmålsundervisning utanför ordinarie undervisningstid. Samtidigt tvingas
man i vissa fall av praktiska skäl, exempelvis brist på modersmålslärare eller
med hänsyn till skolskjutsar, förlägga undervisningen till ordinarie undervisningstid.
I sin motion yrkar motionärerna att modersmålsundervisning inte skall ges under ordinarie skoltid därför att det är viktigt att alla barn har så lite frånvaro
som möjligt för att inte halka efter i undervisningen. Det är viktigt att alla elever som går i skola har så lite frånvaro som möjlighet för att ha en bra chans
att nå godkända betyg. Samtidigt bör nämnas att i skollagens (2010:800) 10 kap
7 § anges att en elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än
svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om språket är elevens dagliga umgängesspråk och om eleven har grundläggande kunskaper i
språket.
Med anledning av ovanstående och ,bildningsnämndens yttrande, föreslås att
motionen avslås.
Yttrande från bildningsnämnden

Bildningsnämnden har den 23 juni § 83 inkommit med nedanstående yttrande
till kommunstyrelsen:
Vara kommuns skolor har redan idag som mål att förlägga modersmålsundervisningen utanför ordinarie undervisningstid.
Utdragsbestyrkande
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Praktiska förutsättningar gör dock att det i vissa fall blir nödvändigt att erbjuda modersmålsundervisning under ordinarie undervisningstid. Att helt ta bort möjligheten att erbjuda modersmålsundervisning under ordinarie undervisningstid skulle skapa en
onödig problematik.
Därför föreslås att motionen avslås
Beslutsunderlag
- Motion- modersmålsundervisning H-kort 2016.748
- Yttrande från Bildningsnämnden motion om modersmålsundervisning
H-kort 2016.1616
- Tjänsteskrivelse- motion om modersmålsundervisning 2016.1898
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-16 § 137
Kommunstyrelsen behandling
Yrkanden

Peter Björk (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång

Ordförande Fredrik Nelander (S) ställer Peter Björks bifallsyrkande mot arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-09-07
KS § 90

5

Dnr 161/2016

Fastighetsregleringsavtal- Vara Heljeved 2:32
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättat fastighetsregleringsavtal för överlåtelse
av del av fastigheten Vara Heljeved 2:32.
__________
Sammanfattning av ärendet
Ett Fastighetsregleringsavtal har upprättats mellan Vara kommun och Dan och
Madelene Wärja (köparna). Enligt avtalet överlåter kommunen cirka 25 800
kvm av fastigheten Vara Heljeved 2:32 till köparna. Området ska sedan fastighetsregleras till köparnas fastighet Vara Heljeved 3:2. Avtalet föreskriver att
området överlåtes i befintligt skick och området kommer vara utarrenderat till
och med 2016-11-30. Köpeskillingen som ska utgå är 10 kronor per kvm. Den
betalas kontant så snart exakt areal är känd och innan lantmäteriförrättningen
avslutas.
Fastighetsregleringsavtalet gäller under förutsättning att det godkänns av kommunstyrelsen samt att styrelsens beslut vinner laga kraft.
Beslutsunderlag
- Fastighetsregleringsavtal Vara Heljeved 2:32 H-kort 2016.1343
- Tjänsteskrivelse- Fastighetsregleringsavtal Vara Heljeved 2:32 H-kort
2016.1902
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08- 16 § 141
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 193/2016

Permutation av stiftelser
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige permuterar följande stiftelser:
Lars Andersgårdens donationsstiftelse
Skolstyrelsens donationsstiftelse
K.O. Paulssons hjälpstiftelse
E Carlssons donationsstiftelse
Alma Svenssons donationsstiftelse
Alfred och Ida Larssons donationsstiftelse
Anna Johanssons stiftelse
Alexanders Gustavssons donationsstiftelse
Svante Jonssons donationsstiftelse
Matilda Larsdotters stiftelse
August Jonssons donationsstiftelse
Oskar Anderssons stiftelse
C.A. Johanssons stipendiestiftelse
Hästförsäkringsbolagsstiftelsen
John och Mia Johanssons stiftelse
Folke Gillis Gustavssons stiftelse
Folke Gillis Gustavssons stiftelse
Anna Anderssons donationsstiftelse
Carl J. Strandmans donationsstiftelse
Makarna August Wilssons sjukstiftelse
Ebba Rudoffs servicehusstiftelse
Ebba Rudoffs minnesstiftelse
Anders Svenssons stiftelse
Klara o Alma Jonssons stiftelse
Clara Ahlins stiftelse
Otto Landins stiftelse
Gustav Albin Johanssons stiftelse
Skolstyrelsens Alléskolans samstiftlse
S Carlssons donationsstiftelse
Wilhelmina Skarsteds donationsstiftelse
Georg Anderssons stiftelse
Social samstiftelse
A Petterssons Kedumsgårdens avsättning
S.H. Littorins museistiftelse
Kommunstyrelsens samstiftelse för allmänna kommunala intressen
Carin Lysell, Ekonomitjänst, får fullmakt att föra förvaltares talan i permutationsärenden gentemot länsstyrelsen och kammarkollegiet samt underteckna
handlingar i ärenden gällande permutationer. Samråd ska ske med kommunen
innan handlingar sänds iväg till länsstyrelse/kammarkollegiet med av kommunen utsedd kontaktperson.
Utdragsbestyrkande
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__________
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har sammanlagt 35 stiftelser som kräver en stor insats av ekonomiavdelningens personal. Totalt finns ca 3,5 mkr i stiftelserna. Det är, i dagsläget, enbart fritt kapital som får delas ut, vilket är ca 10 % av totala kapitalet.
Att permutera en stiftelse innebär att man först omvandlar bundet eget kapital
till fritt eget kapital för att sedan betala ut medlen från stiftelserna. Efter detta
kan man permutera stiftelserna, d.v.s. upphäva stiftelserna
Att permutera stiftelserna är förenat med en hel del arbete och kostnader. Arbetet föreslås läggas ut på Ekonomitjänst Carin Lysell AB.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse- Permutation av stiftelser H-kort 2016.1829
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-16 § 142
Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsens medskick till förvaltningen:
- När kommunfullmäktige har behandlat ärendet permutation av stiftelser ska ärendet tillbaka till kommunstyrelsen för vidare behandling.
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 138/2016

Årsredovisning Tolkförmedling Väst
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen från Tolkförmedling Väst
och beviljar direktionen samt dess ledamöter ansvarsfrihet.
__________
Sammanfattning av ärendet
Årsredovisningen 2015 från Tolkförmedling Väst har inkommit till Vara kommun den 13 maj. Kommunfullmäktige har att ta ställning till om årsredovisningen ska godkännas och om direktionen ska beviljas ansvarsfrihet.
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose sina
medlemmars behov av tolkningstjänster. Medlemmarna i kommunalförbundet
är Västra Götalands läns landsting och 27 primärkommuner däribland Vara
kommun. Syftet med Tolkförmedling Västs verksamhet är att höja kvaliteten,
förbättra rättssäkerheten, öka tillgängligheten till tolkar samt säkerställa ett professionellt bemötande
Från föregående verksamhetsår kan följande nämnas om Tolkförmedling Västs
verksamhet:
-

Tolkförmedling Väst har under 2015 förmedlat språktolktjänster på
102 språk, varav arabiska, somaliska, dari, persiska och BKS (bosniska,
kroatiska och serbiska) är de vanligaste.
Under perioden januari- december 2015 har Tolkförmedling Väst tagit
emot 339 000 beställningar av språktolktjänster och 307 000 beställningar har utförts.
Tolkförmedling Väst har under perioden utfört 1257 översättningsuppdrag och de vanligaste översättningarna är från svenska, arabiska, engelska och persiska till arabiska, engelska, svenska och somalisk.

I en promemoria över årsredovisningen bedömer PWC att årsredovisningen i
allt väsentligt har upprättats enligt kommunal redovisningslag. De utsedda revisorerna för Tolkförmedling Väst tillstyrker även att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.
Yttrande från Socialnämnden

Den juni 6 juni remitterades ärendet till Socialnämnden för ett yttrande. Den
30 juni inkom socialnämnden med ett svar där den anger att man har tagit del
av årsredovisningen och nämnden har inget erinra.
Beslutsunderlag
- Tolkförmedling Väst Årsredovisning 2015 H-kort 2016.1225
- Promemoria PWC H-kort 2016.1225
- Redovisning av intern kontroll H-kort 2016.1225
Utdragsbestyrkande
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Revisionsberättelse Tolkförmedling Väst H-kort 2016.1225
Protokollsutdrag direktionen Tolkförmedling Väst 2016-04-15 H-kort
2016.1225
Remiss från Socialnämnden årsredovisning Tolkförmedling Väst H-kort
2016.1666
Tjänsteskrivelse- Årsredovisning Tolkförmedling Väst H-kort
2016.1112
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-16 § 144

__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 129/2016

Motion om utökad TBC-beredskap
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen om utökad TBC-beredskap med hänvisning till socialnämndens yttrande.
Motionen är därmed färdigbehandlad.
__________
Sammanfattning av ärendet
Therese Wellbrant (SD), Hannyah Jörtoft (SD), och Sonny Hansson (SD) har
den 25 april inkommit med en motion om utökad TBC-beredskap.
I motionen yrkar Sverigedemokraterna följande att:
-

Kommunfullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att fram en beredskap för TBC i Vara kommun.

Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen den 30 maj.
Kommunstyrelsen har i sin tur remitterat motionen till socialnämnden för ett
yttrande.
I socialnämndens yttrande nämns att det är Smittskyddsinstitutet och Folkhälsomyndigheten som gör riskbedömningar om t ex epidemier. Vidare nämns
även att den kommunala hälso- och sjukvården saknar lagstöd för att på egen
hand vaccinera mot TBC.
I kommunallagen (1991:900) 2 kap 1 § anges att en kommun får själv ha hand
om sådana angelägenheter som är av allmänt intresse och har anknytning till
kommunen och som inte ska handhas enbart av staten, en annan kommun, ett
annat landsting eller någon annan. I det här fallet där motionärerna önskar att
berörda nämnder ges i uppdrag att ta fram en beredskap mot TBC kan detta
anses vara en angelägenhet som ska handhas av staten och landsting. Således är
detta inte en fråga för Vara kommun.
Med anledning av ovanstående, och med hänvisning till socialnämndens yttrande, föreslår förvaltningen att motionen avslås
Yttrande från Socialnämnden

Socialnämnden har den 29 juni § 48 beslutat om att skicka nedanstående yttrande till kommunstyrelsen:
Inledningsvis kan konstateras att det är Smittskyddsinstitutet och
Folkhälsomyndigheten som bl a arbetar med att följa utvecklingen och göra riskbedömningar vad gäller t ex epidemier. Det är
sedan på myndigheternas inrådan som regioner och landsting
agerar. Kommunerna samverkar då med respektive region eller
landsting.
Utdragsbestyrkande
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Vad kommunernas hälso- och sjukvårdsansvar beträffar konstateras fortsättningsvis att det, enligt hälso- och sjukvårdslagen
(HSL) inte omfattar sådan hälso- och sjukvård som meddelas av
läkare (HSL 1982:763, 18§). Vilket medför att den kommunala
hälso- och sjukvården saknar lagstöd för att på egen hand vaccinera mot TBC, då vaccinationer sker på ordination av läkare.
Avslutningsvis noteras att i det fall en massvaccinering initieras
av behörig myndighet kommer kommunens hälso- och sjukvård
att samverka på liknande sätt som var fallet vid vaccinationen
mot svininfluensan år 2009.
Mot bakgrund av ovanstående anser socialnämnden att SD bör
vända sig till Smittskyddsinstitutet och Folkhälsomyndigheten
om utökad TBC-beredskap.
Beslutsunderlag
- Motion om utökad TBC-beredskap H-kort 2016.1021
- Yttrande från Socialnämnden avseende utökad TBC-beredskap H-kort
2016.1667
- Tjänsteskrivelse- Motion om utökad TBC-beredskap H-kort 2016.1912
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-16 § 145
Kommunstyrelsens behandling
Peter Björk (SD) menar att motionens intentioner inte har berörts i yttrandet
från socialnämnden.
Yrkanden

Peter Björk (SD) yrkar att motionen ska återremitteras till förvaltningen för ny
beredning. Fredrik Nelander (S) yrkar att ärendet ska avgöras på sittande sammanträde.
Beslutsgång

Ordförande Fredrik Nelander frågar om ärendet ska återremitteras till förvaltning och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras på sammanträdet.
Ordförande Fredrik Nelander frågar kommunstyrelsen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 192/2016

Köpeavtal av fastigheten Vara Badenetorp
5:36
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättat köpeavtal för köp av fastigheten Vara
Badenetorp 5:36.
__________
Sammanfattning av ärendet
Ett köpeavtal har upprättas mellan Vara kommun och Dagny Thelanders
dödsbo. Genom köpeavtalet överlåter säljaren, Dagny Thelanders dödsbo, fastigheten Vara Badenetorp 5:36 till Vara kommun. Detta för att möjliggöra
byggnation av cykelväg Kvänum-Oltorp.
Tillträde sker den 10 oktober 2016 och köpeskillingen är fastställd till 80 000
kronor. Köpeskillingen betalas kontant på tillträdesdagen varvid köpebrevet
upprättas. Kommunen svarar för lagfarts- och stämpelkostnader. Säljaren garanterar att fastigheten på tillträdesdagen inte besväras av beviljade eller sökta
inteckningar.
Avtalet gäller för kommunens del under förutsättning att kommunstyrelsen
godkänner avtalet och att beslutet vinner laga kraft.
Beslutsunderlag
- Köpeavtal mellan Dagny Thelanders dödsbo och Vara kommun H-kort
2016.1823
- Tjänsteskrivelse- Köp av fastigheten Vara Badenetorp 5:36 H-kort
2016.1913
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-16 § 146
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 196/2016

Fastighetsregleringsavtal- Vara Kedum 1:19
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättat fastighetsregleringsavtal för köpet av
del av fastigheten Vara Kedum 1:19.
__________
Sammanfattning av ärendet
Ett fastighetsregleringsavtal har upprättats mellan Vara kommun (Köparen)
och Åke Nyman . Enligt avtalet köper kommunen cirka 100 kvm av fastigheten
Vara Kedum 1:19. Området ska sedan fastighetsregleras till fastigheten Vara
Kedum 17:1. Området överlåtes i befintligt skick och köpeskillingen uppgår till
125 kronor per kvm. Kommun står även för kostnader för anläggandet av
motsvarande trädgårdsutformning som fanns på området som nu överlåts till
kommunen. Tillträdde sker när lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft.
Avtalet gäller under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner avtalet och
att beslutet vinner laga kraft.
KF fattade 2001 beslut om prioritering vid utbyggnad av cykelbanor (GCvägar). GC-vägen mellan Arentorps skola och Arentorps idrottsplats prioriterades högst.
2014 presenterades ritningar för anläggandet, vilka förkastades på grund av
höga kostnader. Därefter har olika alternativa dragningar presenterats. Det nu
liggande förslaget, vilket presenterats för TU i juni 2016 och vilket Trafikverket
inte rest invändningar emot, innebär intrång på 7 fastigheter. För tre av dessa
har nyttjanderättsavtal redan tecknats, och för de fyra återstående har samtliga
fastighetsägare uttalat sig beredda att släppa till mark (Kedum 1:19, Korsmaden
4:1, 5:1, 1:97).
Beslutsunderlag
- Fastighetsregleringsavtal Vara Kedum1:19 H-kort 2016.1868
- Tjänsteskrivelse- Fastighetsregleringsavtal Vara Kedum 1:19 H-kort
2016.1884
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-16 § 147
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 196/2016

Fastighetsregleringsavtal- Vara Korsmaden
5:1
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättat fastighetsregleringsavtal för köpet av
del av fastigheten Vara Korsmaden 5:1.
__________
Sammanfattning av ärendet
Ett Fastighetsregleringsavtal har upprättats mellan Vara kommun (Köparen)
och Ingvar Leijer. Enligt avtalet köper kommunen cirka 60 kvm av fastigheten
Vara Korsmaden 5:1. Området ska sedan fastighetsregleras till fastighet Vara
Kedum 17:1. Avtalet föreskriver att området överlåtes i befintligt skick. Köpeskillingen som utgår uppgår 125 kronor per kvm. Kommunen står även för
kostnader för anläggandet av motsvarande trädgårdsutformning som på området som nu överlåts till kommunen. Tillträdde sker när lantmäteriförrättningen
vunnit laga kraft.
Avtalet gäller under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner avtalet och
att beslutet vinner laga kraft.
KF fattade 2001 beslut om prioritering vid utbyggnad av cykelbanor (GCvägar). GC-vägen mellan Arentorps skola och Arentorps idrottsplats prioriterades högst.
2014 presenterades ritningar för anläggandet, vilka förkastades på grund av
höga kostnader. Därefter har olika alternativa dragningar presenterats. Det nu
liggande förslaget, vilket presenterats för TU i juni 2016 och vilket Trafikverket
inte rest invändningar emot, innebär intrång på 7 fastigheter. För tre av dessa
har nyttjanderättsavtal redan tecknats, och för de fyra återstående har samtliga
fastighetsägare uttalat sig beredda att släppa till mark (Kedum 1:19, Korsmaden
4:1, 5:1, 1:97).
Beslutsunderlag
- Fastighetsregleringsavtal- Vara Korsmaden 5:1 H-kort 2016.1872
- Tjänsteskrivelse- Fastighetsregleringsavtal Vara Korsmaden 5:1 H-kort
2016.1886
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-16 § 148
__________
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Dnr 196/2016

Fastighetsregleringsavtal- Vara Korsmaden
4:1
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättat fastighetsregleringsavtal för köpet av
del av fastigheten Vara Korsmaden 4:1.
__________
Sammanfattning av ärendet
Ett Fastighetsregleringsavtal har upprättats mellan Vara kommun (Köparen)
och Elisabeth och Nils Spetz . Enligt avtalet köper kommunen cirka 50 kvm
av fastigheten Vara Korsmaden . Området ska sedan fastighetsregleras till fastighet Vara Kedum 17:1. Avtalet föreskriver att området överlåtes i befintligt
skick. Köpeskillingen som utgår uppgår 125 kronor per kvm. Kommunen står
även för kostnader för anläggandet av motsvarande trädgårdsutformning som
på området som nu överlåts till kommunen. Tillträdde sker när lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft.
Avtalet gäller under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner avtalet och
att beslutet vinner laga kraft.
KF fattade 2001 beslut om prioritering vid utbyggnad av cykelbanor (GCvägar). GC-vägen mellan Arentorps skola och Arentorps idrottsplats prioriterades högst.
2014 presenterades ritningar för anläggandet, vilka förkastades på grund av
höga kostnader. Därefter har olika alternativa dragningar presenterats. Det nu
liggande förslaget, vilket presenterats för TU i juni 2016 och vilket Trafikverket
inte rest invändningar emot, innebär intrång på 7 fastigheter. För tre av dessa
har nyttjanderättsavtal redan tecknats, och för de fyra återstående har samtliga
fastighetsägare uttalat sig beredda att släppa till mark (Kedum 1:19, Korsmaden
4:1, 5:1, 1:97).
Beslutsunderlag
- Fastighetsregleringsavtal- Vara Korsmaden 4:1 H-kort 2016.1869
- Tjänsteskrivelse- Fastighetsregleringsavtal Vara Korsmaden 4:1 H-kort
2016.1887
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-18 § 149
__________
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Dnr 196/2016

Fastighetsregleringsavtal- Vara Korsmaden
1:97
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättat fastighetsregleringsavtal för köpet av
del av fastigheten Vara Korsmaden 1:97.
__________
Sammanfattning av ärendet
Ett fastighetsregleringsavtal har upprättats mellan Vara kommun (Köparen)
och Jimmie Larsson. Enligt avtalet köper kommunen cirka 72 kvm av fastigheten Vara. Området ska sedan fastighetsregleras till fastigheten Vara Kedum
17:1. Området överlåtes i befintligt skick och köpeskillingen uppgår till 125
kronor per kvm. Kommun står även för kostnader för anläggandet av motsvarande trädgårdsutformning som fanns på området som nu överlåts till kommunen. Tillträdde sker när lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft.
Avtalet gäller under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner avtalet och
att beslutet vinner laga kraft.
KF fattade 2001 beslut om prioritering vid utbyggnad av cykelbanor (GCvägar). GC-vägen mellan Arentorps skola och Arentorps idrottsplats prioriterades högst.
2014 presenterades ritningar för anläggandet, vilka förkastades på grund av
höga kostnader. Därefter har olika alternativa dragningar presenterats. Det nu
liggande förslaget, vilket presenterats för TU i juni 2016 och vilket Trafikverket
inte rest invändningar emot, innebär intrång på 7 fastigheter. För tre av dessa
har nyttjanderättsavtal redan tecknats, och för de fyra återstående har samtliga
fastighetsägare uttalat sig beredda att släppa till mark (Kedum 1:19, Korsmaden
4:1, 5:1, 1:97).
Beslutsunderlag
- Fastighetsregleringsavtal Vara Korsmaden 1:97 H-kort 2016.1870
- Tjänsteskrivelse- Fastighetsregleringsavtal Vara Korsmaden 1:97 H-kort
2016.1888
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-16 § 150
__________
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Dnr 196/2016

Fastighetsregleringsavtal- Vara Korsmaden
1:98
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättat fastighetsregleringsavtal för köpet av
del av fastigheten Vara Korsmaden 1:98.
__________
Sammanfattning av ärendet
Ett fastighetsregleringsavtal har upprättats mellan Vara kommun (Köparen)
och Inger Jonsson. Enligt avtalet köper kommunen cirka 20 kvm av fastigheten Vara. Området ska sedan fastighetsregleras till fastigheten Vara Kedum
17:1. Området överlåtes i befintligt skick och köpeskillingen uppgår till noll
kronor per kvm. Kommun står även för kostnader för anläggandet av motsvarande trädgårdsutformning som fanns på området som nu överlåts till kommunen. Tillträdde sker när lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft.
Avtalet gäller under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner avtalet och
att beslutet vinner laga kraft.
KF fattade 2001 beslut om prioritering vid utbyggnad av cykelbanor (GCvägar). GC-vägen mellan Arentorps skola och Arentorps idrottsplats prioriterades högst.
2014 presenterades ritningar för anläggandet, vilka förkastades på grund av
höga kostnader. Därefter har olika alternativa dragningar presenterats. Det nu
liggande förslaget, vilket presenterats för TU i juni 2016 och vilket Trafikverket
inte rest invändningar emot, innebär intrång på 7 fastigheter. För tre av dessa
har nyttjanderättsavtal redan tecknats, och för de fyra återstående har samtliga
fastighetsägare uttalat sig beredda att släppa till mark (Kedum 1:19, Korsmaden
4:1, 5:1, 1:97).
Beslutsunderlag
- Fastighetsregleringsavtal- Vara Korsmaden 1:98 H-kort 2016. 1866
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-16 § 151
__________
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Dnr 157/2016

Medlemskap i Healthy Cities
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ska ansöka om medlemskap i det nationella Healthy Cities nätverket.
2. Kommunstyrelsen beviljar folkhälsorådet ekonomiskt stöd för 2016-års
medlemsavgift. 2017 och framåt finansieras medlemsavgiften av folkhälsorådet.
_________
Sammanfattning av ärendet
Healthy Cities är ett nationellt nätverk för kommuner och regioner, men även
en del av ett Europeiskt nätverk genom World Health Organization (WHO).
Nätverket Healthy Cities i Sverige har ökad hållbarhet i fokus genom ett systematiskt arbete med befolkningens hälsa och välmående. Människans villkor
och jämlikhet är i centrum för fysisk och social planering som mål. Beredningen föreslår att Vara kommun, genom kommunstyrelsen, ansöker om medlemskap i Healthy Cities nationella nätverk. Den årliga medlemsavgiften är på
20 000 kronor och finansieras av folkhälsorådet. Fördelen med ett medlemskap
är den kunskapsutveckling som blir effekten av utbyte mellan medlemskommunerna, såväl i hållbarhetsfrågor som i frågor som gäller samhällsplanering
och folkhälsa.
Det föreslås att Vara kommun genom kommunstyrelsen ansöker om medlemskap i Healthy Cities nationella nätverk. Fördelar med ett medlemskap är det
utbyte och den kunskap som sker mellan medlemskommunerna i såväl hållbarhetsfrågor som samhällsplanering och folkhälsa.
Beslutsunderlag
- Bilaga - medlemskap i Healthy Cities H-kort 2016.1424
- Yttrande från Folkhälsorådet, H-kort 2016.1329
- Tjänsteskrivelse från folkhälsoplanerare – Healthy Cities, H-kort 2016.1423
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-08 § 127
__________
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Dnr 83/2016

Årsredovisning 2015- Samordningsförbundet- Västra Skaraborg
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Samordningsförbundet
Västra Skaraborg 2015-01-01- 2015-12-31 och beviljar styrelsen ansvarsfrihet.
__________
Sammanfattning av ärendet
Årsredovisningen från Samordningsförbundet Västra Skaraborg inkom till
Vara kommun den 31 mars. Kommunfullmäktige ska ta ställning till om årsredovisningen ska godkännas och om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för det
föregående året.
Årsredovisningen remitterades till Socialnämnden den 15 april för ett yttrande
om ärendet. Socialnämnden har inkommit med ett yttrande den 19 maj där
nämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen.
Från årsredovisningen kan nämnas några händelser av större vikt för Samordningsförbundet Västra Skaraborg under det föregående året.
- Kansliorganisationen har förändrats på så sätt att all administrativ ekonomisk service köps in av Västra Götalandsregionen
- EFS uppdraget Level Up startade den 1 november 2015.
- ÅKA-modellen har implementerats och är numera naturligt integrerat i arbetsmarknadsenheternas uppdrag.
- En process för en ny förbundsordning har startat. En ny förbundsordning
möjliggör bland annat för ett förebyggande arbete och att styrelsearbetet blir
mer effektivt.
Beslutsunderlag
- Årsredovisning för Samordningsförbundet Västra Skaraborg för tiden 201501-01- 2015-12-31, H-kort 2016.752
- Årsredovisning för Samordningsförbundet Västra Skaraborg undertecknad
version, H-kort 2016.752
- Protokollsutdrag samordningsförbundets styrelsemöte den 25 februari, Hkort 2016.752
- Revisionsberättelse för år 2015 Västra Skaraborg 2015, H-kort 2016.752
- Revisionsrapport Samordningsförbundet Västra Skaraborg H-kort 2016.752
- Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2015- Samordningsförbundet Västra Skaraborg H-kort 2016.1416
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-08 § 120
__________
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Dnr 57/2016

Svar på motion om halkskydd för seniorer
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen om halkskydd för seniorer med hänvisning till folkhälsorådets yttrande.
Motionen är därmed färdigbehandlad.
__________
Sammanfattning av ärendet
Peter Björk (SD) har den 29 februari 2016 lämnat in en motion om halkskydd
för seniorer.
I motionen yrkar Sverigedemokraterna följande:



Vara kommun kostnadsfritt tillhandahåller halkskydd till skor för alla
kommuninvånare som fyllt 65 år.
Val av lämpligt halkskydd föreslår ske tillsammans med KPR (Kommunala Pensionärsrådet).

Kommunfullmäktige har den 29 mars 2016 remitterat motionen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har därefter remitterat motionen till socialnämnden och folkhälsorådet för yttrande.
Att minska antalet halkolyckor är en viktig angelägenhet för hela samhället.
Kommunen kan bidra till att uppnå detta mål bland annat genom att upplysa
om vikten av halkskydd samt sanda och hålla utomhusmiljöer i bra skick vid
otjänlig väderlek. Men i likhet med folkhälsorådets resonemang anser förvaltningen att problematiken med halkolyckor inte löses med förseende av halkskydd för alla kommuninvånare som fyllt 65 år. Detta är ett brett samhällsansvar som alla har en del av. Med anledning av ovanstående, och med hänvisning till folkhälsorådets yttrande, föreslår förvaltningen att motionen avslås.
Yttrande från folkhälsorådet

Folkhälsorådet har den 12 maj 2016 § 11 avgett nedanstående yttrande till
kommunstyrelsen:
Att förhindra halkolyckor är ett delat samhällsansvar mellan
kommun, hälso- och sjukvården och individen själv. Därför löses
inte problemet med halkolyckor enbart genom en finansiering av
halkskydd för seniorer.
Folkhälsorådet föreslår att motionen avslås.
Yttrande från socialnämnden

Socialnämnden har den 18 maj 2016 § 33 avgett nedanstående yttrande till
kommunstyrelsen:
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Det kan mot bakgrund av uppgifter som framgår av motionen
konstateras att minskat antal halkolyckor gagnar såväl den enskilde som samhällsekonomin.
Halkskydd till samtlig kommuninvånare som fyllt 65 år torde
dock ligga utanför socialnämndens ansvarsområde som har sin
utgångspunkt i socialtjänstlagstiftningen där insatser till enskilda
styrs av behovet.
Socialnämnden anser mot bakgrund av ovanstående att frågan
om halkskydd till kommuninvånare som fyllt 65 år överförs till
Folkhälsorådet för vidare utredning.
Beslutsunderlag
- Motion - halkskydd till seniorer, H-kort 2016.513
- Tjänsteskrivelse – svar på motion om halkskydd för seniorer, H-kort
2016.1417
- Yttrande från folkhälsorådet, H-kort 2016.1339
- Yttrande från Socialnämnden om motionen avseende halkskydd till seniorer, H-kort 2016.1197
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-08 § 121
Kommunstyrelsens behandling
Yrkanden

Peter Björk (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång

Ordförande Fredrik Nelander (S) ställer Peter Björks (SD) bifallsyrkande mot
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
__________
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Dnr 198/2016

Kommunal tillstyrkan av vindkraftverksamhet
Kommunstyrelsen förslag till beslut
Vara kommun tillstyrker vindkraftverksamheten inom Badene 2:1 i enlighet
med 16 kap .4 § Miljöbalken.
_________
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har fått frågan av Miljöprövningsdelegationen Länsstyrelsen om
tillstyrkan om vindkraftverksamhet. Ansökan gäller tillstånd för en gruppstation med fyra vindkraftverk på fastigheten Badene 2:1.
Enligt 16 kap. 4 § Miljöbalken ska endast tillstånd till en anläggning för vindkraft endast ges om den kommun där anläggningen avser tillstyrka uppförandet.
Då inga intressen i enlighet med Översiktsplanen 2012 eller Riktlinjer för vindkraftetableringar i Vara kommun påverkas har kommunen inget att erinra angående etableringen. Miljö-och byggnadsnämnden har 2009 beviljat bygglov för
åtgärden, vilket redan då indikerat på kommunens inställning i ärendet. Beredningen anser därför att kommunen kan tillstyrka etableringen då inga av kommunens strategiska intressen förhindras.
Beslutsunderlag
- Remiss från Länsstyrelsen H-kort 2016.1845
- Tjänsteskrivelse- kommunal tillstyrkan av vindkraftsverksamhet H-kort
2016.2053
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-02 § 166
Kommunstyrelsens behandling
Medskick till förvaltningen från Lars Gezelius (M)
-

Varför har detta ärende gått till kommunstyrelsen? Vad gäller för regler
med delegation.

___________
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Dnr 131/2016

Fördelning av statsbidrag till nyanlända,
schablonbelopp
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fördelar statsbidrag i form av schablonbelopp för nyanlända
enligt nedanstående:
Schablonbelopp mellan bildningsnämnden och socialnämnden föreslås fördelas genom att:


Schablonbelopp (100 procent) för nyanlända personer under 18 år betalas till bildningsförvaltning. Om personen innan 18 års ålder påbörjat
gymnasiestudier erhåller bildningsnämnden bidraget till det att eleven
slutfört sin gymnasieutbildning, dock längst tills eleven fyllt 21 år.
 Schablonbelopp (100 procent) för nyanlända personer över 18 år betalas till socialnämnden.
Respektive nämnden fördelar erhållet schablonbelopp inom sina verksamheter/enheter.
_________
Sammanfattning av ärendet
Kommunen erhåller ersättning av staten för mottagande av nyanlända. Ersättningen betalas ut genom ett schablonbelopp när en nyanländ person tas emot i
kommunen. Schablonbeloppet ska täcka kostnader för olika verksamheter
inom bildnings- respektive socialförvaltningen. I dagsläget finns inte beslut taget i kommunen om hur ersättningen ska fördelas. Genom att besluta om en
fördelning av schablonbelopp säkerställs bildnings- och socialförvaltningen en
förbättrad möjlighet att förbereda och planera för budget inom respektive förvaltning.
Vara kommun kommer under år 2016, enligt Lag (2016:38) om mottagande av
vissa nyanlända invandrare för bosättning, anvisas 46 nyanlända personer. Kommunen får ersättning av staten för mottagande av nyanlända enligt Förordning
(2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Ersättningen betalas
ut genom ett schablonbelopp när en nyanländ person tas emot i kommunen.
Med nyanländ person avses en person som är mottagen i en kommun och omfattas av etableringsreformen vidare har personen exempelvis överförts till Sverige inom ramen för flyktingkvoten eller har fått uppehållstillstånd som flykting, skyddsbehövande. Schablonbeloppet ska täcka bland annat täcka kostnader för mottagande och praktisk hjälp vid bosättning.

Utdragsbestyrkande
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Schablonbeloppet betalas till kommunen utan ansökan under en tvåårsperiod.
Första utbetalningen sker månaden efter att personen tagits emot i kommunen.
Om personen flyttar till en annan kommun under tvåårsperioden, flyttas även
resterande schablonbelopp till den kommun personen flyttar till.
I dagsläget finns inte beslut taget i kommunen om hur ersättningen ska fördelas. För närvarande betalas schablonbeloppet till Individ- och familjeomsorgen
och fördelas vidare, enligt tidigare förslag (131104), till bildningsförvaltningen.
Schablonbelopp mellan bildningsförvaltning och socialförvaltning föreslås fördelas genom att:


Schablonbelopp (100 procent) för nyanlända personer under 18 år betalas till bildningsförvaltning. Om personen innan 18 års ålder påbörjat
gymnasiestudier erhåller bildningsförvaltningen bidraget till det att eleven slutfört sin gymnasieutbildning, dock längst tills eleven fyllt 21 år.
 Schablonbelopp (100 procent) för nyanlända personer över 18 år betalas till socialförvaltning.
Respektive förvaltning fördelar erhållet schablonbelopp inom sina verksamheter/enheter.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från integrationssamordnare - Fördelning av statsbidrag till nyanlända, schablonbelopp, H-kort 2016.1425
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-08 § 128
__________
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Dnr 213/2016

Uppdatering av regelverk för bidrag till enskilda vägar
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar ett uppdaterat regelverk om stöd till enskilda vägar.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att komplettera ärendet med uppgifter om hur förslaget till beslut påverkar ekonomin för enskilda vägar samt
Vara kommun.
_________
Sammanfattning av ärendet
Trafikverket ändrade sina regler år 2014 för bidrag till enskilda vägar, med följd
att bidraget sänktes från 65 procent år 2014 till 60 procent år 2015. De kommer att justera sin bidragsandel ytterligare lite nedåt under åren 2016-17.
I det nya förslaget till regelverk för bidrag till enskilda vägar för Vara kommun
görs hänvisningar till vägkategorier istället för att som tidigare koppla kommunens bidrag till Trafikverkets bidrag i procent.
Tekniska förvaltningen föreslår även att begreppet ”beräknad underhållskostnad” tas bort då Trafikverket idag använder begreppet ”beslutad underhållskostnad”.
Bidraget till vägar är satt till 1 218 000 kronor år 2016 (1 118 tkr, år 2015) för
de statsbidragsberättigade vägarna som får årligt stöd. Därutöver ges särskilda
bidrag efter beslut från Trafikverket.
Följande regler föreslås gälla för år 2016 och framåt:
Till statsbidragsberättigade vägar utgår bidrag med:
-

15 procent av underhållskostnad för väg kategori A, respektive

-

10 procent för väg kategori C.

Till övriga enskilda vägar med stor allmän trafik, bl.a. turistmål, utgår bidrag efter prövning i tekniska utskottet, med 1,40 kr/meter. Det är fyra vägar till turistmål som fått bidrag tidigare och för dessa fordras ingen ny prövning.
I följande fall utgår bidrag med 25 procent av skillnaden mellan kostnaden och
utgående statsbidrag, dock högst 7,5 procent av kostnaden:
a) för särskilda driftarbeten
b) till anskaffning av redskap
c) till sammanläggningsförrättningar.
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Dessa regler ersätter författningen ”BIDRAG TILL ENSKILD VÄG”, antagen av kommunfullmäktige 1993-11-29 § 94, beslut av kommunfullmäktige
2001-11-26 § 69.
Beslutsunderlag
- Förslag bidrag till enskild väg H-kort 2016.2094
- Protokoll från tekniska utskottet 2016-06-07 § 104
Kommunstyrelsens behandling
Yrkande

Carl–Uno Olsson (S) yrkar att ärendet kompletteras med uppgifter om hur förslaget till beslut påverkar ekonomin för enskilda vägar samt Vara kommun.
Beslutsgång

Ordförande Fredrik Nelander (S) finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
tekniska utskottets förslag till beslut och Carl-Uno Olssons tilläggsyrkande.
______________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-09-07
KS § 106
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Dnr 181/2016

Förfrågan om intresse för att ansluta till Lidköpings framtida avloppsreningsverk
Kommunstyrelsens beslut
Vara kommun avger följande svar till Lidköpings kommun:
Vara kommun har intresse av att studera förutsättningarna för en
framtida anslutning av spillvatten till Lidköpings framtida avloppsreningsverk. Om anslutning blir aktuell så är det inte från
uppstart av det nya verket, år 2021, utan i så fall senare, tidigast
år 2024. En anslutning förutsätter att kommunen har bedömt
fördelarna för en anslutning till ett centraliserat modernt avloppsreningsverk att överväga, framför nackdelarna i form av
kostnader för långa ledningsdragningar samt risker som en centralisering medför. En sådan analys av fördelar och nackdelar har
inte kunnat göras inom svarstiden för förfrågan, men kommer
att påbörjas snarast möjligt.
___________
Sammanfattning av ärendet
Lidköpings kommun har ställt en förfrågan till Vara kommun samt Götene,
Grästorp, Essunga och Skara kommuner, om intresse för att ansluta till Lidköpings framtida avloppsreningsverk. Förfrågan inkom den 6 juli 2016 och någon
analys av för- och nackdelar har inte hunnit göras före förfrågans utgång den
31 augusti 2016.
Det är en stor fråga som ställs och som bör belysas grundligt med de förutsättningar som finns idag och det kommande behovet i framtiden. Den övergripande frågan som behöver hanteras är hur organisationen ska vara.
Frågan om anslutning till Lidköpings framtida avloppsreningsverk behöver bedömas tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt. Varas avloppsreningsverk har
god kapacitet och gällande tillstånd. Renoveringsbehov föreligger. Ledningsnäten är i sämre skick och behöver tätas. En studie behöver göras av kostnaderna
för att driva avloppsreningsverken de närmaste åren, som väger in eventuella
kommande krav på ökad rening.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse- Intresse för anslutning till Lidköpings framtida avloppsreningsverk H-kort 2016.1936
- Förfrågan angående intresse för ansluta till Lidköpings framtida avloppsreningsverk H-kort 2016.1716
- Protokoll från tekniska utskottet 2016-08-22 § 119
_________
Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-09-07
KS § 107
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Dnr 201/2016

Utbyggnad av bostadsgator i Tråvad
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. bygga en ny gata mellan Västra Södergatan och Rydegatan, för att möjliggöra byggnation av nya bostäder i Tråvad.
2. uppgradera södra delen av Rydegatan till ordinarie gatustandard.
3. finansiering kan tas ur budgeten för ”Tomtområde Vara, exploatering”
med 100 000 kronor.
4. resterande cirka 320 000 kronor kan tas ur 2017 års budget för ”Tomtområde, exploatering”.
Sammanfattning av ärendet
Vid årets tätortsvandring i Tråvad den 26 april fick Tekniska utskottets ledamöter och tjänstemän önskemål från Tråvads intresseförening att bygga ut en
ny bostadsgata mellan Västra Södergatan och Rydegatan, för att möjliggöra
byggnation av nya bostäder. Gatan finns med i detaljplanen. Falks bostäder
äger mark intill Rydegatan och har planer på att bygga bostäder där.
Sträckan som behöver byggas ut är ca 30 meter och beräknas kosta cirka
300 000 kr (baserat på utbyggnadskostnader för tidigare gator). Därtill behöver
Rydegatan läggas om, då den södra delen fram till Vinkelgatan endast är provisoriskt anlagd och till viss del saknar gatubelysning, och resterande del av
Rydegatan är hårt sliten. Omläggning av hela Rydegatan med urgrävning och
ny asfaltering beräknas kosta 120 000 kr för sträckan från Köpmansgatan fram
till den nya väg som ska byggas. Totalt blir det 420 000 kronor.
Anläggandet bör finansieras ur budgeten för exploatering av nya tomter. I år
kvarstår det bara 100 000 kr i den budgetposten, efter utbyggnad av Stallgatans
andra etapp och omflyttning av budget för maskiner. År 2017 är det avsatt
1 000 000 kr i budget för ”Tomtområde, exploatering”, varifrån resterande
finansiering bör tas.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse – Utbyggnad av bostadsgator i Tråvad H-kort
2016.1941
- Protokoll från tekniska utskottet 2016-08-22 § 117
__________

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-09-07
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KS § 108

Redovisning av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av nedan förtecknade delegeringsbeslut.
__________
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har genom sin delegeringsordning, antagen av kommunstyrelsen den 10 april 2015 § 63, överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän. Samtliga beslut som fattats med stöd av delegering –
även vidaredelegering – skall anmälas till kommunstyrelsen.
Nedanstående beslut anmäls:
Utskottens delegeringsbeslut (finns i utskottens protokoll)
Sammanträde
KSAU 2016-05-27 § 119

Utskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU 2016-08-06 § 119b 122126,129

Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU 2016-08-16 § 135,136, 138-140
143,152, 155-159, 161

Kommunstyrelsens arbetsutskott

PU 2016-06-16 § 37

Personalutskottet

PU 2016-08-19 § 51

Personalutskottet

TU 2016-06-07 §95, 98-102

Tekniska utskottet

TU 2016-08-22 § 115, 116, 118, 120

Tekniska utskottet

Övriga delegeringsbeslut
Punkt Diarienummer

Beslutsdatum

Ärende och beslut
1.

Delegat

Allmänna ärenden

1.1

2016.1376

2016-06-02 Prövning av enskilds begäran att få ut Christoffer Jensen
allmän handling
Kommunjurist

1.1

2016.1402

2016-06-02 Prövning av enskilds begäran att få ut Christoffer Jensen
allmän handling
Kommunjurist

1.1

2016.1403

2016-06-02 Prövning av enskilds begäran att få ut Christoffer Jensen
allmän handlingKommunjurist
Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-09-07
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1.1

2016.1622

2016-06-22 Prövning av enskilds begäran att få ut Christoffer Jensen
allmän handlingKommunjurist

1.2

2016.1712

2016-07-06 Brådskande ärenden- Anställning av
tillförordnad förvaltningschef inom
socialförvaltningen

1.2

2016.2042

2016-08-19 Brådskande ärenden- Vara kommun Fredrik Nelander
har en positiv inställning till tillköp av Kommunstyrelsens
en extratur på Kinnekullebana och
Ordförande
beslutar att medfinansiera förslaget
med 10 000 kronor.

1.3

2016.1863

2016-08-16 Fastställa riktlinjer för verkställighet
med utgångspunkt från policies samt
lednings- och styrdokument

Fredrik Nelander
Kommunstyrelsens
Ordförande

Anna Cederqvist
Kommunjurist

2. Ekonomiska ärenden

2.4

2016.2040

2016-08-15

Avskrivning av fordringar, max belopp 20 000 kr per faktura-

Camilla Verngren
Ekonomichef

Bokföringsmässig avskrivning på totalt 15 109 kr gällande VA-avgifter
2.4

2016.2045

2016-08-31 Avskrivning av fordringar, max belopp 20 000 kr per faktura-

Camilla Verngren
Ekonomichef

Bokföringsmässig avskrivning på totalt 69 831,96 kr, bildningsnämndens
verksamhet
3. Personalärenden

3.5

Pärm delegationslista

Beslut om löneplacering – RE-chef nr Nina Persson
HR-chef
666-680

3.5

Pärm delegationslista

Beslut om löneplanering – övriga nr
681-1195

3.2.8

2016.1719

2016-07-06 Träffa överenskommelser om avgångsvederlag med förvaltningschef-

Nina Persson

HR-chef

Anna Cederqvist
Kommundirektör

4. Överklaganden till domstol

4.2

2016.1796

2016-07-21 Ombud alternativt befullmäktigande Anna Cederqvist
av ombud att föra kommunens talan Kommundirektör
inför domstol och andra myndigheter
samt vid förrättningar av skilda slag-

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-09-07
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6. Köp/försäljning fastigheter

6.1

2016.1786

April-juni
2016

Försäljning av mark för egnahems be- Stellan Gedell
byggelse mm
Gatuingenjör
7. Planärenden

7.2

2016.1181

2016-05-13 Sakägaryttrande – Ansökan om bygg- Fredrik Nelander
lov för nybyggnad av kyltorn på Fas- Kommunstyrelsens
tigheten Håkantorp 21:1
Ordförande

7.2

2016.1285

2016-05-25 Sakägaryttrande- Ansökan om bygglov för tillbyggnad av testcenter på
fastigheten Tornsvalan 8

Fredrik Nelander
Kommunstyrelsens
Ordförande
Anna Cederqvist
Kommundirektör

7.2

2016.1309

2016-05-26 Sakägaryttrande – ansökan om förFredrik Nelander
handsbesked för nybyggnad av enbo- Kommunstyrelsens
stadshus och garage/maskinhall på
Ordförande
fastigheten Heljeved 2:32
Anna Cederqvist
Kommundirektör

7.2

2016.1379

2016-06-08 Sakägaryttrande- ansökan om tidsbegränsat bygglov för modulbyggnader
till förskola på fastigheten Lekmannen 1 & Vara 25.1

Fredrik Nelander
Kommunstyrelsens
Ordförande
Anna Cederqvist
Kommundirektör

7.2

2016.1380

2016-06-08 Sakägaryttrande- ansökan om tidsbe- Fredrik Nelander
gränsat bygglov för modulbyggnader Kommunstyrelsens
till förskola på fastigheten lekmannen Ordförande
1 & Vara 25:1
Anna Cederqvist
Kommundirektör

7.2

2016.1467

2016-06-13 Sakägaryttrande – ansökan om bygg- Fredrik Nelander
lov för ändrad användning av vatten- Kommunstyrelsens
verkets processhall samt nybyggnad
Ordförande
av carport på fastigheten Vara 26:20
Anna Cederqvist
Kommundirektör

Utdragsbestyrkande
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7.2

2016.1895

2016-07-04 Sakägaryttrande- ansökan om bygglov Fredrik Nelander
för nybyggnad av återvinningsstation Kommunstyrelsens
samt rivning av befintlig återvinnings- Ordförande
station på fastigheten Tråvad 2:128

7.2

2016.1803

2016-07-25 Sakägaryttrande- ansökan om bygglov Fredrik Nelander
för nybyggnad av garage på fastigKommunstyrelsens
heten Konditorn 2
Ordförande
Anna Cederqvist
Kommundirektör

7.2

2016.1798

2016-07-22 Sakägaryttrande- ansökan om bygglov Fredrik Nelander
för nybyggnad av nätstation på fastig- Kommunstyrelsens
heten Kvänum 4:9
Ordförande
Anna Cederqvist
Kommundirektör

7.2

2016.1881

2016-08-17 Sakägaryttrande- ansökan om bygglov Fredrik Nelander
för nybyggnad av nätstation på fastig- Kommunstyrelsens
heten Kvänum 2:26
Ordförande
Anna Cederqvist

7.2

2016.1890

2016-08-17 Sakägaryttrande- ansökan om nybygg- Fredrik Nelander
nad av nätstation på fastigheten
Kommunstyrelsens
Kvänum 2:26
Ordförande
Anna Cederqvist
Kommundirektör

7.2

2016.1885

2016-08-17 Sakägaryttrande- ansökan om bygglov Fredrik Nelander
för nybyggnad av nätstation på fastig- Kommunstyrelsens
heten Kvänum 2:26
Ordförande
Anna Cederqvist
Kommundirektör
9. Teknisk verksamhet

9.1.2

2016.2044

2016-06-29 In- och uthyrning, högst fem år
-

Tecknade avtal, Kvartal 2, apriljuni 2016

Teresa Kalisky
Teknisk chef
Åke Lindström
Fastighetschef

Utdragsbestyrkande
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9.2.1

2016.1786

April-juni
2016

Träffa avtal om servitut, nyttjanderätt Stellan Gedell
mm.
Gatuingenjör

9.2.1

2016.1837

2016-06-10 Avtal om rättighetsupplåtelseStellan Gedell
Avtal med Håkan Evertsson ägare av Gatuingenjör
fastigheten Småbergen 1:5

9.2.1

2016.1864

2016-06-13 Avtal om rättighetsupplåtelseStellan Gedell
Avtal med Leif Hedvall ägare av Fas- Gatuingenjör
tigheten Kedum 7:.23

9.2.1

2016.1873

2016-08-16 Avtal om rättighetsupplåtelseAvtal med Bo Larsson, Vanja Larsson, Madeléne Lidberg och Roland
Lidberg ägare av Fastigheterna Kedum 7:5 och Korsmaden 1:28

9.2.1

2016.1652

2016-06-29 Avtal om rättighetsupplåtelseStellan Gedell
Av med Johan Svensson ägare av fas- Gatuingenjör
tigheten Önum 6:6

9.2.1

2016.1820

2016-08-01 Avtal om rättighetsupplåtelseAvtal mellan Vara kommun och
Önums bygdegårdsförening

Stellan Gedell
Gatuingenjör

9.2.2

2016.1786

April-juni
2016

Upplåtelse av allmän platsmark mm.
till annat än trafik

Stellan Gedell
Gatuingenjör

9.4.4

2016.1786

April-juni
2016

Avvikelse från normaltaxa vid upplåtelse av allmän platsmark

Stellan Gedell
Gatuingenjör

Stellan Gedell
Gatuingenjör

10. Trafikfrågor

10.2

2016.1786

April-juni
2016

Tillfälliga lokala (trafik) föreskrifter

Stellan Gedell
Gatuingenjör

10.5

2016.1786

April-juni

Transporttillstånd för bred last

Stellan Gedell
Gatuingenjör

11. Övriga frågor

11.4

2016.1515

2016-06-16 Utseende av ersättare för förvaltningschefen då delegaten är ledig-

11.5

2016.1515

2016-06-23 Ersättare för samtliga re-chefer/avTeresa Kalisky
delningschefer inom den egna förvalt- Teknisk chef
ningen då delegaten är ledig eller vid
vakans

Teresa Kalisky
Teknisk chef

__________
Kommunstyrelsens behandling
Gabriela Bosnjakovic (M) ställer en fråga till Fredrik Nelander (S) om ett delegationsbeslut som han har fattat. Beslutet innebär att Vara kommun har en positiv inställning till tillköp av en extratur på Kinnekullebana och beslutar att
medfinansiera förslaget med 10 000 kronor. Fredrik Nelander ger ett svar till
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-09-07
Gabriela Bosnjakovic om omständigheterna kring varför han var tvungen att
fatta beslutet.
__________

Utdragsbestyrkande
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KS § 109

Anmälningsärenden
Följande anmälningsärenden meddelas till kommunstyrelsen och läggs därefter
till handlingarna:
Sammanträde
KSAU 2016-06-08 § 119b

Ärenderubrik
Ändring i ärendelistan

KSAU § 130

Lokalbrist i Kvänum

KSAU § 131

Anmälningsärenden

KSAU § 132

Diskussionsarbetsutskott

KSAU § 133

Övriga frågor

KSAU 2016-07-25 § 133

Diskussion avseende delegationsärenden

KSAU 2016-08-16 § 134

Ändring i ärendelistan

KSAU § 162

Anmälningsärenden

KSAU § 163

Diskussionsarbetsutskott

KSAU § 164

Övriga frågor

PU 2016-06-16 § 35

Ändring i ärendelistan

PU § 36

Introduktion av ny HR-chef

PU § 38

Uppföljning av semestervikarier under sommaren 2016

PU § 39

Rutiner för ersättningsblanketter till förtroendevalda

PU § 40

Uppföljning av blanketter i samband med avslutningssamtal

PU § 41

Situationen på Individ- och familjeomsorgen, IFO

PU 2016-08-19 § 42

Ändring i ärendelistan

PU § 43

Enhetsbesök på Individ- och familjeomsorgen (IFO)

PU § 44

Information om rutin vid hantering av schablonersättning

PU § 45

Rapportering av andra organisationers arbete för att
minska sjukfrånvaron

PU § 46

Information från möte med Kommunal

PU § 47

Rapportering av chefprofilens resultat

PU § 48

Information från förvaltningen

PU § 49

Uppföljning av blanketter i samband med avslutningssamtal
Utdragsbestyrkande
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PU § 50

Sammanträdesdagar i september

TU 2016-06-07 § 94

Ändringar i ärendelistan

TU § 96

Sträckning GC-väg Emtunga – Önums Skola

TU § 97

Sträckning GC-väg Arentorps skola - Kedumsvallen

TU § 103

Dagvattenpolicy – återtag av remiss

TU § 105

Information om elanläggningsansvar för kommunens
anläggningar

TU § 106

Information om elbilar och laddstationer

TU § 107

Information tidsplan Torsgårdsskolan F3

TU § 108

Information avfallsenkät

TU § 109

Information om lokaler för Campus Lidköping

TU § 110

Anmälan av tecknade hyresavtal

TU 2016-08-22 § 111

Ändringar i ärendelistan

TU § 112

Studiebesök på Vara badhus

TU § 113

Information avseende stämning från diskrimineringsombudsmannen

TU § 114

Svar på frågor från kommunala rådet för funktionsnedsatta

TU § 120

Diskussion om förfrågan om att delta i Lidköpings
framtida insamlingssystem för mat- och förpackningsavfall

TU § 121

Informationsärenden

TU § 122

Anmälningsärenden

TU § 123

Kurser och konferenser

TU § 124

Övriga frågor

Utdragsbestyrkande
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KS § 110

Övriga frågor
Information Kommunalförbundet
Fredrik Nelander (S) informerar kommunstyrelsen om kommunalförbundets
kommande sammanträde samt att kommunstyrelsen bör tänka till beträffande
vad kommunen vill få utav kommunalförbundet.
Kartor på fastigheter
Peter Björk (SD) har en synpunkt vad gäller kartorna som var med i utskicket
på fastighetsärendena. Utifrån kartorna är det svårt att utläsa var i kommunen
som fastigheterna ligger. Det vore önskvärt att fastighetskartorna kompletterades med mer överskådliga kartor.
_________

Utdragsbestyrkande

