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

Extra ärende - revidering av kommunstyrelsens reglemente - läggs in
efter ärende 7.

__________

Utdragsbestyrkande
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144/2016

Delårsrapport april 2016
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige att fastställa delårsrapporten för april 2016.
2. Kommunfullmäktige ger nämnder och styrelser i uppdrag att vidta åtgärder
för att få en budget i balans.
__________
Sammanfattning av ärendet
Resultatet för kommunen per april uppgår till 14 mkr, 4 mkr bättre än periodiserad budget. Prognosen för helåret uppgår till 12 mkr, vilket är 18 mkr sämre
än budget för 2016. Budgeten för 2016 uppgår till 30 mkr.
I prognosen ingår nedskrivningar av fordringar på Levene Arena AB om
4,9 mkr och Vara Konstgräs AB om 2,4 mkr. I prognosen ingår också bidraget
till Vara Hästsportklubb om 8,8 mkr.
Avvikelse mot budget, mkr
Nämnderna

-17,7

Finansförvaltning
Avvikelse nettokostnader

0,1
-17,6

Skatteintäkter, generella statsbidrag

4,5

Finansnetto

-5,2

Avvikelse

-18,3

Avvikelse nämnderna mot budget, mkr
Utfall 2015

Utfall 2016-04

Prognos 2016

Vara kommuns revisorer

0,0

-0,1

0,0

Kommunstyrelsen

2,1

2,2

-2,4

Räddningsnämnden

0,1

0,1

0,1

Miljö- och byggnadsnämnden

0,4

0,0

0,2

-0,4

-2,5

-6,7

Socialnämnden

6,6

9,0

-8,9

Avvikelse

8,8

8,8

-17,7

Bildningsnämnden

Till och med april har kommunen investerat för 7 mkr. Prognosen för helåret
är investeringar för 76 mkr, vilket innebär en kvarvarande budget på 49 mkr.
Lagen om kommunal redovisning innehåller krav på att kommuner minst en
gång under räkenskapsåret ska upprätta en särskild redovisning (delårsrapport)
Utdragsbestyrkande
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för verksamheten från räkenskapsårets början. Vara kommun har valt att göra
två delårsrapporter, en för perioden januari till april och en för perioden januari
till augusti. Det finansiella målet: ”Det årliga resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag ska uppgå till 2 % +- 2 %. Målet uppfylls då
prognosen är 1,4 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Beslutsunderlag
- Delårsrapport april 2016 Vara kommun, H-kort 2016.12.32
- Tjänsteskrivelse från ekonomichef, ”Delårsrapport april 2016”, H-kort
2016.1233
- Protokoll från Kommunstyrelsen arbetsutskott 2016-05-11 § 102
- Protokoll från Tekniska utskottet 2016-05-09 § 89
Kommunstyrelsens behandling
Ekonomichef Camilla Verngren redovisar kommunens delårsrapport till och
med april 2016 för kommunstyrelsen.
Yrkanden

Elof Jonsson (C) lämnar följande tilläggsyrkande:
Kommunstyrelsen ger nämnder och styrelser i uppdrag att vidta
åtgärder för att få en budget i balans.
Beslutsgång

Ordförande Fredrik Nelander (S) frågar om kommunstyrelsen kan godkänna
förslaget i tjänsteskrivelsen. Kommunstyrelsen bifaller förslag till beslut.
Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen kan bifalla Elof Jonssons
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen gör detta.
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 11/2016

Drifts- och investeringsramar 2017, plan
2018-2020
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar om drift- och investeringsramar för 2017 och
plan 2018-2020.
Nämndernas driftsramar för 2017-2020 fastställs till följande:
(tkr)

2016

2017

2018

2019

2020

897

923

950

979

1 009

9 716

10 053

10 405

10 767

11 165

100 270

128 306

120 114

120 399

121 199

0

19 297

38 925

60 339

80 518

3 116

3 169

3 114

3 054

2 993

Bildningsnämnden

349 293

359 412

362 845

365 645

369 637

Socialnämnden

331 915

325 258

329 665

333 765

337 908

Summa:

795 207

846 418

866 019

894 948

924 429

Vara kommuns revisorer
Räddningsnämnden
Kommunstyrelsen
Central lönepott
Miljö- och byggnadsnämnden

Nämndernas investeringsramar för 2017-2020 fastställs till följande:
(tkr)

2016

2017

2018

2019

2020

119 788

135 905

108 900

103 078

77 700

297

50

50

50

50

Bildningsnämnden

3 200

5 800

5 800

5 800

5 800

Socialnämnden

1 150

1 150

1 150

1 150

1 150

124 435

142 905

115 400

110 078

84 700

Kommunstyrelsen
Miljö- och byggnadsnämnden

Summa:

2. Kommunfullmäktige lyfter ur äskanden från kommunala bolag från driftsoch investeringsramarna för 2017, plan 2018-2020. Ställningstagande till äskandena kommer att tas upp i höstens budgetdialog. Under tiden uppmanas
bolagen att se över möjligheterna till extern finansiering.
Reservation

Moderaterna och Liberalerna reserverar sig till förmån för Gabriela Bosnjakovic yrkande med nedanstående motivering:
Utdragsbestyrkande
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Kommunen står inför stora utmaningar, driftskostnaderna ökar, resultatet sjunker och vi har dessutom stora investeringsbehov. För att bibehålla ett positivt resultat under mandatperioden och ej låta soliditeten
sjunka under nivån antagen i styrdokumenten ser vi det nödvändigt att
genomföra vissa besparingar. Vi vill i första hand värna kärnverksamheten och väljer följaktligen att yrka på minskning av kommunstyrelsens
ram. Då vi även vill prioritera investeringar inom skolans område yrkar vi
i investeringsramen att ”Utsmyckningar yttre miljöer” och ”Lyskraft
Vara” minskar respektive senareläggs.
__________
Sammanfattning av ärendet
Resultatet för kommunen uppgår till 3,1 mkr för 2017, vilket är 0,4 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.
2017

2018

2019

2020

Resultat, mkr

3,1

– 0,8

– 14,1

– 25,5

Resultat/skatteintäkter och
generella statsbidrag, %

0,4

– 0,1

– 1,6

– 2,8

För att kunna bedriva en aktiv lönepolitik och fördela prioriteringar till rätt
nämnd har kompensation för löneökningar lagts på ett centralt anslag på
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har sedan mandatet att fördela resurserna
till nämnderna när avtalen och prioriteringar är fastställda.
Inflationskompensation utgår till nämnderna om 2,0 % för 2017-2020.
Vara kommun kommer att få 9,5 mkr (preliminärt) från staten i extra statsbidrag. 4,5 mkr av dessa medel fördelas ut till nämnderna. Resterande 5 mkr
finns som ett centralt anslag på finansen för att delas ut vid behov. Socialnämnden får inte del av dessa pengar då de har ett uppbyggt överskott från
denna verksamhet om 6,6 mkr som ska användas i första hand under två år.
Ordinarie arbetsgivaravgifter för en kommun uppgår till 38,33 %. Vara kommun har lagt ut ett extra po-pålägg på först 1,5 % men 2,0 % från 2016, d.v.s.
totalt 40,33 % till nämnderna. Detta för att täcka kostnader för företagshälsovård, friskvård, personalbefrämjande åtgärder och sjukskrivningsarbete m.m.
som handläggs på avdelningen för intern utveckling och styrning på kommunstyrelseförvaltningen. I budget 2017 och plan 2018-2020 görs en justering av
nämndernas ramar med dessa extra 2 % och ramen läggs till avdelningen på
kommunstyrelsen, sammanlagt 8,4 mkr. Då po-pålägget sänks är detta ingen
ramminskning utan bara en justering.
Internräntan för investeringar har sänkts från 2,4 % till 1,75 % från 2017 och
ramarna för nämnderna har reducerats med motsvarande belopp för 2017. Då
internräntan blir lägre är detta ingen ramminskning utan bara en justering. Justering har gjorts mot internränta på finansen, men motsvarande minskning har
också gjorts på utbetalda arbetsgivaravgifter
Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
- Investeringsbudget 2017, H-kort 2016.1137
- Ekonomiska ramar budget 2017, plan 2018-2020, H-kort 2016.1137
- Investeringar i Vara kommun, historiskt och nutid, H-kort 2016.1138
- Tjänsteskrivelse från ekonomichef ”drift- och investeringsramar 2017, plan
2018-2020”, H-kort 2016.1136
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-11 § 103
Kommunstyrelsens behandling
Ekonomichef Camilla Verngren föredrar drifts- och investeringsramar 2017,
plan 2018-2020 för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens medskick till förvaltningen:
Det ska göras en redaktionell ändring på sidan 17 i dokumentet
Ekonomiska ramar budget 2017, plan 2018-2020. Í investeringsramarna finns två rubriker med: renovering/nybyggnation fastighet BIN och renovering/nybyggnation fastighet SOC. Det bör
särskiljas så att det i investeringsramarna klargörs vad som är renoveringar och vad som är nybyggnationer.
Yrkanden

Gabriella Bosnjakovic (M) lämnar följande ändringsyrkande till drifts- och investeringsramar 2017, plan 2018-2020:
Driftsramar:
– Kommunstyrelsen får minskad ram på 4 Mkr 2018, 5 mkr 2019, 6 mkr
2020.
– Bidraget till Vara Koncern AB på 110 tkr styrks.
– Kommunstyrelsen får ej ianspråkta 2 Mkr i ack överskott 2017-2020.
Förändringar i kommunstyrelsens ram:

2017

Ramjustering

2018

2019

2020

- 4 mkr

- 5 mkr

- 6 mkr

Ej ianspråkta ack. överskott

- 2 mkr

- 2 mkr

- 2 mkr

- 2 mkr

Total minskning

- 2 mkr

- 6 mkr

- 7 mkr

- 8 mkr

Investeringsramar:
–

”Lyskraft Vara” får minskad ram med 5 Mkr 2017, 1 Mkr 2018 samt
8,2 Mkr 2019

–

”Utsmyckning av yttre miljöer” får minskad ram med 500 tkr 20172020 per år
Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång

Ordförande Fredrik Nelander (S) ställer proposition på arbetsutskottets förslag
till beslut med redaktionell ändring enligt kommunstyrelsens medskick och
Gabriela Bosnjakovic ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottet förslag med redaktionell ändring.
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 94/2016

Revisionsrapport – Granskning av delegationshantering
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att:
- arbeta fram en rutin för redovisning av delegationsbeslut till kommunstyrelsen. Rutinen ska utgå från antagen delegationsordning och revisionsrapporten
- arbeta fram ett förslag på revidering av kommunstyrelsens delegationsordning utifrån rekommendationerna i revisionsrapporten.
__________
Sammanfattning av ärendet
PwC har, på uppdrag av kommunens revisorer, gjort en granskning av delegationshanteringen i de olika nämnderna i Vara kommun.
Revisorernas sammanfattande bedömning efter genomförd granskning är att
delegationshanteringen i stort sett fungerar på ett ändamålsenligt och rättssäkert sätt. Det finns inslag i delegeringsordningarna som är att uppfatta som
verkställdhetsfrågor och detta borde ses över. Rekommendationen från revisorerna är att varje nämnd för en diskussion kring delegeringsförfarandet och
arbetar fram en intern kontroll kring delegeringsbesluten.
Förvaltningens bedömning är att delegationsordningen behöver ses över och
renodlas. Anmälning av delegationsbeslut anses fungera på ett tillfredsställande
sätt men en rutin som konkretiserar hur redovisning av delegationsbeslut ska
gå till borde arbetas fram och antas av kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från kansliavdelning – revisionsrapport granskning av
delegationshanteringen, H-kort 2016.1145
- Brev – Granskning av delegationshanteringen, H-kort 2016.809
- Revisionsrapport - Granskning av delegationshanteringen, H-kort
2016.809
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-11 § 109
_________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 77/2012

Tillsättande av personuppgiftsombud för
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen entledigar Berit Hallersbo som sitt personuppgiftsombud.
2. Kommunstyrelsen utser Emelia Larsson som sitt personuppgiftsombud
enligt personuppgiftslagen.
__________
Sammanfattning av ärendet
Berit Hallersbo avslutade sin anställning i kommunen i september. Hon måste
dock genom beslut av personuppgiftsansvariga nämnder inom kommunen
entledigas från samtliga uppdrag som personuppgiftsombud och ett nytt ombud behöver utses. Båda dessa beslut ska anmälas till Datainspektionen.
Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är normalt den juridiska person eller den myndighet som behandlar personuppgifter i sin verksamhet och som bestämmer vilka uppgifter
som ska behandlas och vad uppgifterna ska användas till. För kommuner är
nämnder och styrelser personuppgiftsansvariga för de register och andra behandlingar av personuppgifter som sker i deras verksamhet. Enligt 36 § PuL
har personuppgiftsansvarig en anmälningsskyldighet för automatiserade behandlingar av personuppgifter till Datainspektionen. Sådan anmälan behöver
dock, enligt 37 § PuL, inte göras om ett personuppgiftsombud har utsetts och
anmälts till Datainspektionen.
Personuppgiftsombud
Ett personuppgiftsombud är en person, ofta en anställd, som ser till att personuppgifter behandlas korrekt och lagligt inom en verksamhet. Ombudet ska
föra en förteckning över register och annan behandling av personuppgifter och
hjälper registrerade att få felaktiga uppgifter rättade.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från kansliavdelning – Utseende av nytt personuppgiftsombud, H-kort 2016.1146
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-11 § 110
__________
Utdragsbestyrkande
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Dnr 136/2014

Avveckling av politisk styrgrupp för projektering av nya Alléhallen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avvecklar den politiska styrgruppen, utsedd av kommunstyrelsen 10 september 2014 § 95, för projektering av nya Alléhallen.
__________
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen utsåg den 10 september 2014 § 95 en politisk styrgrupp som
fick i uppdrag att ta fram information om möjligheter och kostnader för en
renovering och eventuell ombyggnation av Alléhalen och gamla badet.
Den politiska styrgruppen består av kommunstyrelsens arbetsutskott, bildningsnämndens arbetsutskott, tekniska utskottets ordförande. Styrgruppen är
beslutsfattande men ska i sitt arbete föra dialog och samarbeta med olika föreningar.
Styrgruppen har i sitt arbete tagit hjälp av Dahléns arkitekter som arbetat fram
ett skissförslag för framtida användning av byggnaden. Utifrån detta har styrgruppen arbetat fram 6 olika förslag på till- och ombyggnad av Allébadet och
Alléhallen. Kostnaderna för de olika förslagen sträcker sig mellan 4-51 miljoner
kronor.
Den 26 april 2016 träffades styrgruppen. Politikerna ställer sig positiva att sälja
delar av Alléhallen till en privat aktör. Kommunens ansvar blir att rusta den
befintliga Alléhallen. Styrgruppen föreslår kommunstyrelsen att avsluta styrgruppen och påbörja den politiska beslutsprocessen kring Nya Alléhallen.
Beslutsunderlag
- Beslut från kommunstyrelsen 2014-09-10 § 95
- Tjänsteskrivelse från kansliavdelning ”avveckling av politisk styrgrupp Alléhallen”, H-kort 2016.1149
- Sammanfattning av styrgruppens arbete, H-kort 2016.1148
- Minnesanteckningar styrgruppsmöte 20160426, H-kort 2016.1147
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-11 § 111
Kommunstyrelsen behandling
Kommunstyrelsens medskick till förvaltningen:
Det är önskvärt att kommunstyrelsen framöver får ta del av politiska
styrgruppers förslag till förändringar ex. i punktform.
___________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 127/2016

Samordnad säkerhetssamordnarfunktion i
kommunerna Lidköping, Vara, Grästorp och
Essunga
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Inrätta en gemensam säkerhetssamordnarfunktion som övertar arbetet
med säkerhetssamordning från och med 2016-07-01
2. Finansiera verksamheten genom att överföra det statliga bidraget 2:4
för krisberedskap till Räddningstjänsten Västra Skaraborg.
3. Anta nytt avtal och reglemente för räddningsnämnden i Västra Skaraborg
4. Revidera kommunstyrelsens reglemente genom att förtydliga att kommunstyrelsen ansvarar för att leda och samordna Säkerhetsarbetet, med
undantag för det som är överlämnat till gemensam räddningsnämnd
_________
Sammanfattning av ärendet
Den 14 april 2016 beslutade den gemensamma räddningsnämnden att föreslå
respektive kommunfullmäktige i kommunerna Lidköping, Vara, Grästorp och
Essunga att besluta om en samordnad säkerhetssamordnarfunktion.
En juridisk granskning av räddningsnämndens förslag till nytt reglemente och
nytt avtal avseende samordning av säkerhetssamordnarfunktionen har gjorts av
kommunens jurist och kvalitetschef. För att förtydliga uppdragsfördelningen
och tillse att det kommunerna lämnar över till räddningsnämnden ryms inom
vad kommunallagen tillåter har ett förslag på ändringar och förtydliganden
tagits fram. Dessa ändringar innebär också bestämmelser för att tillse att reglerna kring det statliga bidragets användning efterföljs och några rena avtalsrättsliga förtydliganden. Ändringarna har kommunicerats med räddningschef.
Beslutsunderlag
- Förslag på nytt avtal och reglemente för räddningsnämnden, H-kort
2016.1150
- Tjänsteskrivelse Samordnad säkerhetssamordnarfunktion, H-kort 2016.1151
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-11 § 112
Kommunstyrelsens behandling
Medskick till kommunstyrelsens arbetsutskott från Carl-Uno Olsson (S) är att
arbetsutskottet ska ha uppsikt över vilka frågor som ska återkopplas till kommunstyrelsen.
__________
Utdragsbestyrkande
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Dnr 150/2016

Revidering av kommunstyrelsens reglemente
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att revidera kommunstyrelsens
reglemente enligt kommunstyrelsens förslag inför utskick till kommunfullmäktiges sammanträde den 13 juni.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för kommunstyrelsen.
__________
Sammanfattning av ärendet
I samband med att kommunfullmäktige beslutar om gemensam säkerhetssamordnarfunktion för kommunerna Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga finns
behov av revidering i kommunstyrelsens reglemente § 2, för att tydliggöra att
visst säkerhetsarbete överlämnas till gemensam räddningsnämnd. Förslag på ny
lydelse är: I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger bland annat att leda och
samordna säkerhetsarbetet, med undantag för det som är överlämnat till gemensam räddningsnämnd.
Samtidigt har framkommit behov att tydliggöra elanläggningsansvar inom
kommunens anläggningar. Förslag till ny lydelse under § 6 Teknisk verksamhet
blir därmed: Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens tekniska verksamhet och har därvid elanläggningsansvar inom kommunens anläggningar.
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-05-25
KS § 83
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Dnr 101/2016

Försäljning av del av fastigheten Vara Onsjö
1:22
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättat köpeavtal för försäljning av del av fastigheten Vara Onsjö 1:22.
_________
Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden har tidigare drivit ett fritidshem i ett hus på fastigheten Vara
Onsjö 1:22 i Larv men har sagt upp hyreskontraktet. Kommunen har ingen
annan användning av huset. Att riva huset skulle innebära en kostnad för
kommunen. Ett område på 1 400 kvm av fastigheten som hör till huset, se
bifogad karta, kommer att styckas av från Vara Onsjö 1:22 vid försäljning. Fastigheten har annonserats ut och det högsta inkomna anbudet var på 50 000 kr.
Ett köpeavtal har upprättats mellan Vara kommun och Herman Borg (köpare).
Enligt avtalet överlåter kommunen del av fastigheten Vara Onsjö 1:22 till
Herman Borg.
Vara Net AB äger en ledning som går över fastigheten. I köpeavtalet finns det
angivet att Vara Net AB kommer att tillförsäkras rätten till denna genom ansökan om ledningsförrättning.
Köpeavtalet gäller under förutsättning att det godkänns av kommunstyrelsen
samt att styrelsens beslut vinner laga kraft.
Beslutsunderlag
- Köpeavtal med karta, H-kort 2016.861
- Tjänsteskrivelse från kommunjurist – försäljning del av fastigheten Vara
Onsjö 1:22, H-kort 2016.1152
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-11 § 113
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-05-25
KS § 84
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Dnr 112/2016

Anslutningskostnader för vatten och avlopp för
Pinjen, avstyckning från Vara 36:1
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger anstånd med upp till 10 år på anslutningsavgiften för
den blivande fastigheten i kv Pinjen med 155 360 kr exklusive moms.
______________
Sammanfattning av ärendet
Fastighetsägare, Kalmarbostäder, till den blivande fastigheten i kv Pinjen som
ska styckas av från Vara 36:1, ansöker om anstånd med erläggande av tomtyteavgift för kommunal VA-anslutning. VA-enheten föreslår att anstånd kan ges
för anslutningsavgift för en del av tomten med yta 7 061 m2, motsvarande
155 360 kr.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen ”Anslutningskostnader för vatten och för Pinjen, avstyckning från Vara 36:1”, H-kort 2016.1234
- Protokoll från Tekniska utskottet 2016-05-09 § 88
____________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-05-25
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KS § 85

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

Utskott

KSAU 2016-05-11 § 104-107

Kommunstyrelsens arbetsutskott

PU 2016-05-12 § 29-30

Personalutskottet

TU 2016-05-09 § 80-84, 86-87

Tekniska utskottet

Övriga delegeringsbeslut
Punkt Diarienummer

Beslutsdatum

Ärende och beslut

Delegat

2. Ekonomiska ärenden

2.1

2016.1187

Camilla Verngren
2016-05-02 Likviditetsplanering och policy för
finansförvaltningen (placeringspolicy) Ekonomichef

- Avtal Fasträntekonto
3. Personalärenden

3.5

Pärm delegationslista

Beslut om löneplacering – RE-chef nr Gunnel Emanuelsson
T.f. HR-chef
578

3.5

Pärm delegationslista

Beslut om löneplanering – övriga nr
579-665

Utdragsbestyrkande

Gunnel Emanuelsson

T.f. HR-chef

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-05-25
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7. Planärenden

7.2

2016.1060

2016-04-07 Sakägaryttrande – Ansökan om bygg- Fredrik Nelander
lov för garage/carport på Fastigheten Kommunstyrelsens
Lärkan 8
ordförande
Anna Cederqvist
Kommundirektör

7.2

2016.889

2016-04-19 Sakägaryttrande – Ansökan om bygg- Fredrik Nelander
lov för inglasat utrerum/altan på fas- Kommunstyrelsens
tigheten Arkitekten 14
ordförande
Anna Cederqvist
Kommundirektör

7.2

2016.925

2016-04-20 Sakägaryttrande- ansökan om bygglov Fredrik Nelander
för ändring av befintliga skyltar, Rat- Kommunstyrelsens
ten 1
ordförande
Anna Cederqvist
Kommundirektör

7.2

2016.890

2016-04-19 Sakägaryttrande – ansökan om bygg- Fredrik Nelander
lov för tidsbegränsat bygglov för mo- Kommunstyrelsens
dulbyggnader på fastigheten Lekman- ordförande
nen 1 och Vara 25:1
Anna Cederqvist
Kommundirektör
9. Teknisk verksamhet

9.1.2

2016.1186

2016-03-03 In- och uthyrning, högst fem år
- Hyresavtal period 2016-01-012017-12-31 med uppsägningstid på
nio månader

Åke Lindström
Fastighetschef

- Internt hyresavtal med socialförvaltningen
9.1.2

2016.1186

2016-04-19 Avta med Telia om förstärkning av
mobilnätet till Vårdcentralen

Utdragsbestyrkande

Teresa Kalisky
Teknisk chef

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-05-25
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KS § 86

Anmälningsärenden
Följande anmälningsärenden meddelas till kommunstyrelsen och läggs därefter
till handlingarna:
Sammanträde
KSAU 2016-05-11 § 101

Ärenderubrik
Ändring i ärendelistan

KSAU § 108

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

KSAU § 114

Anmälningsärenden

KSAU § 115

Deltagande i kurser och konferenser

KSAU § 116

Diskussionsarbetsutskott

KSAU § 117

Information om ekonomi i integrationsarbetet

KSAU § 118

Övriga frågor

PU 2016-05-12 § 27

Enhetsbesök på Solgårdens äldreboende och Vara hemtjänst

PU § 28

Slutrapport från sjukfrånvaroprojektet

PU § 31

Semestervikarier under sommaren 2016

PU § 32

Nyttjande av kommunens friskvård

PU § 33

Uppföljning av blanketter i samband med avskedssamtal

PU § 34

Övriga frågor

TU 2016-05-09 § 78

Ändring i ärendelistan

TU § 79

Informationsärende Parkplan

TU § 85

Information om mekanisk ogräsbekämpning

TU § 90

Bättre Vara Kvartal 1

TU § 71

Information om beslut från Länsstyrelsen avseende
ridning på banvallen i Tråvad

TU § 73

Avtal om upplåtelse av mark för kundvagnsgarage på
Stora Torget i Vara

TU § 74

Kolonilotter i Vara, Kostnadsberäkning

TU § 77

Anmälningsärenden

_________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-05-25
KS § 87

Övriga frågor
Bolagsdagen
Fredrik Nelander (S) informerar om bolagsdagen 30 september.
_________

Utdragsbestyrkande
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