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Dnr 171/2018

Finansiella profilen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av rapporten och lägger densamma till handlingarna.
____________
Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Camilla Verngren redovisar resultatet från rapporten Finansiella
profilen, en jämförelse av kommunerna i Västra Götaland och Hallands län.
Kommunerna i Västra Götaland och Halland län fortsätter att förbättra sin
resultatnivå och finansiella ställning. Kommunernas genomsnittliga resultat i
förhållande till verksamhetens kostnader förbättrades mellan 2015 och 2017
med 0,9 procentenheter och uppgick 2017 till goda 2,8%. Detta bidrog till att
soliditet och kassalikviditet stärktes mellan 2015 och 2017. Det innebar ett
bibehållit finansiellt handlingsutrymme inför framtiden för kommunerna.
Vara kommun har ett stabilt ekonomiskt läge. Resultatnivån bör dock förbättras till runt 2–3% i förhållande till verksamhetens bruttokostnader för att möta
förväntade framtida utmaningar. Detta kommer också stärka kommunens balansräkning och ge utrymme för att skattefinansiera framtida investeringar och
på så sätt slippa en alltför ökad skuldsättning. Det är av största vikt att kommunen, om man har möjlighet, stärker sitt finansiella utrymme, eftersom de närmaste åren förväntas bli tuffa.
Generellt i Sverige ökar befolkningen i de yngre åldersgrupperna, vilket ställer
krav på fler förskolor, skolor och bostäder. Antalet äldre ökar också, vilket leder till stora investeringsbehov inom äldreomsorgen. Det finns dessutom för
de flesta kommuner stora investeringsbehov inom VA och annan infrastruktur.
De demografiska behoven och en hög investeringsvolym under de närmaste
åren måste finansieras och en viktig grundpelare är då att redovisa ett resultat
som finansierar merparten av investeringarna för att slippa öka skuldsättningen
alltför kraftigt i kommunen. Då kommer framtida generationer inte tvingas finansiera vad tidigare generationer har konsumerat, utan kan få använda sina
skatteintäkter fullt ut för egen konsumtion. Detta bör inte vara aktuellt för
Vara om kommunen bedriver en fortsatt ekonomistyrning med fokus på att
stärka resultatnivån de kommande åren.
Beslutsunderlag
- Finansiell profil, Vara kommun 2015-2017, h:kort 2018.2433
- Protokoll från arbetsutskottet § 129
____________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 5/2018

Budget 2019, plan 2020-2022
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Kommunfullmäktiges kungörelse ska annonseras i NLT och Knallebladet samt läggs ut på Vara kommuns hemsida.
2. Utöka budgeten för Projekt Sprinten med 22 mkr för 2018, i enlighet
med nedan beskrivning.
3. Fastställa utdebiteringen år 2019 till 21,77 per skattekrona.
4. Fastställa investeringsbudgeten för 2019 och plan 2020-2022 för respektive nämnd.
5. Fastställa driftbudget för 2019, plan 2020-2022 för respektive nämnd.
6. Fastställa resultat-, finansierings- och balansbudget för år 2019, såsom
fullmäktige slutligen utformar den.
7. Fastställa ekonomisk plan för åren 2020-2022.
___________
Sammanfattning
Resultatet för kommunen uppgår till 4,6 mkr för 2019, vilket är 1,2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.
2019

2020

2021

2022

Resultat, mkr

4,6

1,0

-5,7

-9,5

Resultat/skatteintäkter och
generella statsbidrag, %

0,5

0,1

-0,6

-0,9

Nämndernas driftsramar för 2018-2021
Följande driftsramar fastställs:
Tkr

2019

2020

2021

2022

966

991

1 017

1 043

10 787

11 165

11 578

11 810

106 176

129 205

152 804

177 429

- varav FUS

89 232

90 801

92 400

94 025

- varav central lönepott

16 944

38 404

60 404

83 404

Teknisk nämnd

21 547

22 075

23 120

24 170

Revisionen
Räddningsnämnden
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsnämnden

4

4 480

4 419

4 357

4 294

Bildningsnämnden

411 703

417 386

421 089

424 545

Socialnämnden

368 544

371 307

373 821

375 736

0

-8 000

-16 000

-16 000

924 183

948 548

971 786

1 003 028

Digitaliserings-effektiviseringskrav
Summa:

Nämndernas investeringsramar för 2018-2021
Följande investeringsramar fastställs:
Tkr

2019

2020

2021

2022

Kommunstyrelsen

3 350

3 350

3 350

3 350

107 850

152 650

126 850

111 850

50

50

50

50

Bildningsnämnden

5 800

5 800

5 800

5 800

Socialnämnden

1 150

1 150

1 150

1 150

118 200

163 000

137 200

122 200

Teknisk nämnd
Miljö- och byggnadsnämnden

Summa:

Ärendebeskrivning
Inriktningsbeslutet var den första delen i styrprocessen, där kommunstyrelsen
antog planeringsförutsättningar för nämnderna och som var utgångspunkten
för nämnderna i arbetet med att ta fram ett budgetförslag till budgetberedningen. Inriktningsbeslutet utgick från tidigare beslutad plan och omfattar de
politiska målen för nämnderna, beräkningstekniska justeringar samt frågeställningar/uppdrag till nämnderna att inkomma med till budgetberedningen.
Efter det att nämndernas budgetförslag beretts av budgetberedningen lämnade
kommunstyrelsen ett förslag till kommunfullmäktige om budget för 2019 och
plan 2020-2022. Kommunfullmäktige beslutade om nämndernas drifts- och investeringsbudget på ramnivå i juni månad.
Investeringsbudgeten för Sprinten utökas med 22 mkr, då utgiften för detta
projekt har utökats och beslutats i KF 2018-03-26, § 27. Sparbanksstiftelsen
har bidragit med 22 mkr, men då det redovisningstekniskt inte går att nettoredovisa inkomsten, behöver budgeten utökas med detta belopp.
I augusti görs en uppdatering av skatte- och pensionsprognoser, och skattesatsen fastställs i kommunfullmäktige i november. Nämndernas ramar behandlas
enbart i juni i kommunfullmäktige, men med vissa justeringar i november.
Utdragsbestyrkande
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Måluppfyllelse
Det finansiella målet: ”Det årliga resultatet i förhållande till skatteintäkter och
generella statsbidrag ska uppgå till 2 % +- 2 %.
Målet uppfylls under åren 2019-2020 men inte under 2021-2022.
Beslutsunderlag
- Budget 2019, plan 2020-2022, h:kort 2018.2426
- Protokoll från arbetsutskottet § 130
____________
Arbetsutskottets behandling 2018-10-17
Arbetsutskottet diskuterar i vilka ortstidningar kommunfullmäktiges kallelse
ska annonseras och föreslår att annonsering ska göras i NLT och Knallebladet.
___________
Kommunstyrelsens behandling
Peter Björk, (SD) informerar kommunstyrelsen om att Sverigedemokraterna
kommer att lämna ett eget budgetförslag inför kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november.
___________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 168/2018

Köp av fastighet Vara 36:2
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna köpeavtal för Vara 36:2.
Medel anvisas ur rörelsekapitalet.
__________
Sammanfattning av ärendet
Vara kommun har fått tillfälle att förvärva fastigheten Vara 36:2 för
800 000 kronor. Säljare är Lions Club Vara.
Fastigheten har ett för kommunen mycket intressant läge. Förvärv av området
kommer att bidra mycket till möjligheterna för framtida planläggning av bostäder i sydvästra delen av Vara tätort.
Fastighetens areal är omkring sex hektar.
Beslutsunderlag
- Köpeavtal Vara 36:2, h:kort 2018.2525
- Arbetsutskottets protokoll § 131
___________
Arbetsutskottets behandling 2018-10-17
Yrkanden

Elof Jonsson (C) yrkar att det i köpekontraktet läggs till uppgifter om fastighetens ungefärliga areal.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan godkänna förslag till beslut med
Elof Jonssons (C) tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet gör det.
____________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 69/2018

Yttrande på motion om att privilegiera elever
med gott uppförande
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen som därmed är färdigbehandlad.
Reservation

Peter Björk (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens förslag till beslut till
förmån för eget yrkande.
__________
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 2 maj § 44 remitterat en motion avseende att privilegiera elever med gott uppförande till kommunstyrelsen.
I kommunstyrelsens beredning har bildningsnämnden getts möjlighet att yttra
sig.
I motionen beskrivs att en lugn och städad miljö i skolan är viktig både för elevers inlärande samt personalens möjligheter att lära ut. Genom att lyfta upp
och privilegiera elever som föregår med gott uppförande, uppmärksamma de
elever som motverkar mobbning och visar ett gott kamratskap önskar motionen visa att ett gott uppförande är uppskattat och en viktig del i samhället.
Det önskas ett system i skolorna där elever kan lyfta och hylla varandra, vilket
motionären tror kan påverka elevernas tankesätt i framtiden.
Motionen yrkar med ovanstående anledningar på att kommunfullmäktige ska
ge bildningsnämnden i uppdrag att verka för att kommunens skolor inrättar ett
belöningssystem som privilegierar elever med gott uppförande.
Att ge särskilda rättigheter till vissa elever, vilket privilegiera innebär, skulle
strida mot skollagen genom att alla elever inte erbjuds en likvärdig skolgång.
Det bedöms därför olämpligt med ett belöningssystem som ska syfta till att privilegiera elever i skolan.
Mot bakgrund av detta samt inkommet yttrande från bildningsnämnden föreslås kommunfullmäktige att avslå motionen.
Bildningsnämndens yttrande
Genom att någon privilegieras ges denne särskilda rättigheter gentemot andra.
Att privilegiera vissa elever vore i strid med Skollagen där det anges att alla elever skall erbjudas likvärdig skolgång. Genom att privilegiera vissa elever finns
risk att likvärdigheten påverkas och att dessa elever särbehandlas.
Om motionens intentioner snarare är att elever ska premieras, det vill säga belönas för ett visst beteende, sker detta redan idag. Skolan har ett välutvecklat
Utdragsbestyrkande
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arbete med att uppmärksamma de elever som visat gott uppförande och kamratskap som bland annat bidrar till ökad studiero samt till skapande av positiv
arbetsmiljö på Varas skolor. Dessutom arbetar samtliga skolor i enlighet med
respektive likabehandlingsplan. I dessa anges det vilka åtgärder som genomförs
utifrån skolornas analysarbete samt det främjande och förebyggande arbetet
kring trygghet och studiero.
Bildningsnämnden föreslår därför att motionen avslås.
Beslutsunderlag
- Inkommen motion, h:kort 2018.803
-

Protokoll från arbetsutskottet § 133

___________
Kommunstyrelsens behandling
Yrkanden

Peter Björk (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång

Ordföranden ställer Peter Björks yrkande mot arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enighet med arbetsutskottets
förslag till beslut.
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 73/2017

Genomförande av detaljplan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. ge tekniska förvaltningen i uppdrag att genomföra projektering och anläggande av kommunala anläggningar inom detaljplan kv. Plåtslagaren utvidgning som är nödvändiga för aktuell byggnation inom området.
2. ge tekniska förvaltningen i uppdrag att förbereda för framtida byggnation
inom detaljplan kv. Plåtslagaren utvidgning genom att projektera för anläggande av kommunala anläggningar.
3. ge tekniska förvaltningen i uppdrag att genomföra projektering och anläggande av kommunala anläggningar inom kommande detaljplan Lassagården
del av Vara 26:1.
__________
Sammanfattning av ärendet
Inom detaljplan kv Plåtslagaren har Varabygdens församling nyligen fått beviljat bygglov för anläggning som centraliserar fastighetsskötseln.
På grund av församlingens byggnation uppstår ett behov av att bygga ut kommunal gata och va-ledning. Eftersom gatan är planlagd som allmän plats-gata
med kommunal huvudman är kommunen skyldig att tillhandahålla gatan när
det finns behov av den, och eftersom byggnationen är inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp så är kommunen även skyldiga att tillhandahålla va-ledning. En projektering och utbyggnad av kommunal anläggning tar relativt lång tid. För att öka beredskapen inför framtida etableringar
kan tekniska förvaltningen vara förberedda genom att ha projektering för resterande kommunala anläggningar inom kv. Plåtslagaren klar.
För kommande detaljplan Lassagården del av Vara 26:1 bedöms intresset för
byggande vara så stort att det finns anledning att bygga ut alla kommunala anläggningar inom området så snart som möjligt. För att göra tiden fram till byggstart kortare kan tekniska förvaltningen förbereda inför projektering och anläggning av området innan detaljplanen vinner laga kraft. Vid laga kraft kan
tekniska förvaltningen omedelbart påbörja genomförandet av utbyggnaden.
Beslutsunderlag
- Plankarta Lassagården del av Vara 26:1 samrådshandling, h:kort 2018.2429
- Plankarta kv. Plåtslagaren Utvidgning, h:kort 2018.2429
- Karta över utbyggnad och projektering Plåtslagaren, h:kort 2018.2429
- Tjänsteskrivelse, h:kort 2018.2428
- Arbetsutskottets protokoll § 132
Utdragsbestyrkande
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Dnr 154/2018

Förordnande av vigselförrättare 2019-2022
Kommunstyrelsens beslut
Vara kommun hemställer hos Länsstyrelsen om förnyelse av uppdraget som
borgerlig vigselförrättare för:
Ann-Britt Martinsson
Berit Hallersbo
Christoffer Jensen
Egon Frid
Jan-Erik Wallin
Malin Andersson
Maria Karlsson
Thomas Tegner
__________
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen förordnar borgerliga vigselförrättare efter förslag från kommunen. I Vara kommun fungerar Ann-Britt Martinsson,
Berit Hallersbo, Christoffer Jensen, Egon Frid, Jan-Erik Wallin
Malin Andersson, Maria Karlsson och Thomas Tegner som vigselförrättare till
och med december 2018. Dessutom har Bodil Warolin ett tillsvidareförordnande.
Nuvarande vigselförrättare har tillfrågats om de önskar fortsätta med sitt uppdrag och samtliga har tackat ja.
Kommunstyrelsen föreslår därför att Länsstyrelsen förnyar förordnandet för
samtliga nuvarande borgerliga vigselförrättare.
Beslutsunderlag
- Protokoll från arbetsutskottet § 134
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 167/2018

Förordnande av ombud enligt begravningslagen
Kommunstyrelsens beslut
Vara kommun hemställer hos Länsstyrelsen om förnyelse av uppdraget som
ombud enligt begravningslagen för Egon Frid.
____________
Sammanfattning av ärendet
Vid varje mandatperiod förordnar Länsstyrelsen begravningsombud. Ombudet
förordnas efter förslag från kommunerna. Dess uppgift är bland annat att
granska hur församlingar tar vara de personers intressen som inte tillhör
Svenska kyrkan. Under mandatperioden 2015-2018 har Egon Frid fungerat
som begravningsombud.
Länsstyrelsen förordnar i regel ett begravningsombud per kommun. Begravningsombudet ska vara en för uppdraget lämplig och kvalificerad person. Vid
bedömningen ska hänsyn särskilt tas till kunskaper inom ekonomi samt till
kunskaper om och förståelse för olika religioner livsåskådningar och begravningsseder.
Egon Frid har tillfrågats om har han önskar att fortsätta med detta uppdrag
även för mandatperioden 2019-2022 och tackat ja.
Kommunstyrelsen föreslår därför att Länsstyrelsen förnyar förordnandet av
Egon Frid som ombud enligt begravningslagen.
Beslutsunderlag
- Protokoll från arbetsutskottet § 135
___________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 165/2018

Policy för förtroendevaldas besök i kommunens verksamheter
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för förtroendevaldas besök i kommunens verksamheter.
__________
Sammanfattning av ärendet
Flera av kommunens verksamheter har fått förfrågan från partier med önskemål om att partierna kan göra verksamhetsbesök under hösten. Kommunens
verksamhetsföreträdare har, med anledning av detta, önskat att det framarbetas
ett gemensamt förhållningssätt för hantering av dessa frågor.
Vara kommun är en politisk styrd organisation. Detta innebär att förtroendevalda i kommunfullmäktige, styrelser och nämnder har möjlighet att informera
sig om verksamheten genom att ta kontakt med verksamhetsföreträdare eller
genomföra besök i verksamheten.
Det är dock viktigt att komma ihåg att man vid verksamhetsbesöken är just en
besökare, och att besöken enbart är avsedda att vara ett komplement till den
ordinarie inhämtningen av information.
I första hand inhämtas information genom inläsning av nämndens handlingar
och övriga styrande dokument samt föredragningar av ärenden och information från verksamhetsföreträdarna.
Mot bakgrund av ovanstående har en policy arbetats fram som förtydligar möjligheter för partier att få information om kommunens verksamhetsbesök, dels
genom faktiska besök dels genom information från verksamheten.
Syftet med en politisk antagen policy är att förtydliga de faktiska möjligheter
som finns för förtroendevalda i kommunen att lära sig mer om kommunens
olika verksamheter samt att anta en gemensam inriktning för besökens syfte.
Beslutsunderlag
- Policy för förtroendevaldas besök i Vara kommun, h:kort 2018.2652
- Protokoll från arbetsutskottet § 136
___________
Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och Gabriela Bosnjakovic (M) och CarlUno Olsson (S) föreslår några redaktionella ändringar i policyn.
Kommunstyrelsen godkänner förändringarna.
___________
Utdragsbestyrkande
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Dnr 166/2018

Felparkeringsavgifter 2019
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta den bifogade taxan för felparkeringsavgifter i Vara kommun 2019.
Den ersätter ”Felparkeringsavgift inom Vara kommun år 2018” antagen av
kommunfullmäktige 2017-09-25 § 75.
__________
Sammanfattning av ärendet
Felparkeringsavgifterna behöver beslutas årligen. Inga förändringar gentemot
2018 års felparkeringsavgifter föreslås.
Beslutsunderlag
- Protokoll från tekniska utskottet § 108
- Förslag felparkeringsavgifter 2019
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 166/2018

Avgift för dispenstransporter 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer oförändrade avgifter för dispenstransporter för år
2019.
__________
Sammanfattning av ärendet
Dispenstransporter hanteras antingen av kommunen eller av Trafikverket, beroende på om en kommun eller flera kommuner berörs av transporten. Då de
flesta ärenden berör flera kommuner, beslutar kommunen endast i ett fåtal
ärenden per år.
Trafikverkets avgift för den typen av dispenser som varit aktuella för Vara
kommun är 700 kr.
Tekniska förvaltningen föreslår en oförändrad avgift på 700 kr.
Beslutsunderlag
- Protokoll från tekniska utskottet § 109
- Förslag dispenstransporter 2019
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-31
KS § 144
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Dnr 166/2018

Bidrag till enskild väg
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att höja bidrag till enskilda vägar med stor allmän
trafik, bland annat turistmål, till 2,80 kronor per meter från nuvarande 1,40 kr
per meter.
I övrigt inga förändringar i nuvarande regelverk.
__________
Sammanfattning av ärendet
Bidrag till enskilda vägar är ett procentpåslag på det belopp Trafikverket betalar ut i olika typer av vägbidrag.
Kommunens regelverk uppdaterades 2016 för att överensstämma med Trafikverkets klassificering av bidragsnivåer, med bibehållet procentpåslag.
Tekniska förvaltningen föreslår en höjning till 2.80 kronor per meter från nuvarande 1.40 kronor per meter för vägar som ej är statsbidragsberättigade men
med stor allmän trafik.
Beslutsunderlag
- Protokoll från tekniska utskottet § 110
- Bidrag till enskild väg h:kort 2018.2526
___________
Tekniska utskottets behandling 2018-10-15
Gatuingenjör Stellan Gedell deltar på detta ärende. I förvaltningens tidigare
förslag till beslut föreslogs ingen höjning på nuvarande bidrag till enskilda
vägar. Efter noggrannare genomgång av bidragsreglerna föreslår förvaltningen
en höjning av bidraget från nuvarande 1.40 kronor per meter till 2.80 kronor
per meter.
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-31
KS § 145
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Dnr 166/2018

Driftsbidrag till belysningsföreningar 2019
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lämna bidrag till belysningsföreningar år 2019
med 307 kronor per ljuspunkt
__________
Sammanfattning av ärendet
Ett femtontal belysningsföreningar får kommunalt bidrag till verksamheten i
form av bidrag per belysningspunkt. Utöver detta kan de söka investeringsstöd.
Cirka 215 ljuspunkter är bidragsberättigade.
Bidraget är 300 kr per ljuspunkt 2018. För att bidraget skall följa utvecklingen
av prisbasbeloppet behöver en höjning göras till 307 kr per ljuspunkt.
Beslutsunderlag
- Protokoll från tekniska utskottet § 111
____________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-31
KS § 146

17

Dnr 44/2018

Renhållningsavgifter 2019
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar förslaget till ny taxa för renhållningsavgifter i Vara
kommun 2019, att gälla från och med 2019-01-01.
___________
Sammanfattning av ärendet
Vid senaste upphandling av återvinningscentral för Vara kommun ökade kostnaderna med 2,2 miljoner kronor per år vilket medför att renhållningstaxan behöver justeras för att täcka prishöjningen.
En prisjustering gjorts på slamavgifterna i renhållningstaxan med bakgrund av
att VA taxan 2019 kommer att justeras upp samt en pågående upphandling av
slamhämtning.
Beslutsunderlag
- Förslag Renhållningsavgifter i Vara kommun 2019
- Protokoll från tekniska utskottet § 115
____________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-31

18

KS § 147

Information från Skaraborgs
kommunalförbund
Kommundirektör Anna Cederqvist informerar kommunstyrelsen om pågående
gemensamt arbete inom Skaraborgs kommunalförbund. Ett projekt gällande
etableringssamverkan är uppstartat där kommundirektör kommer att sitta med
i styrgruppen.
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-31

19

KS § 148

Kommundirektören informerar
Utbildningsinsatser för förtroendevalda
Kommundirektörerna i V6 har fått ett uppdrag om att anordna en gemensam
nyvalsutbildning för samtliga förtroendevalda i kommunerna. Denna utbildning kan ses som ett komplement till kommunernas egna nyvalsutbildningar.

Digitalisering
Den 23 november 2018 kommer V6 ledningsgrupper att träffas för att diskutera kommunernas digitaliseringsarbete. Förhoppningen med mötet och gemensamma diskussioner är att fler digitaliseringsprojekt ska kunna genomföras
tillsammans.
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-31

20

KS § 149

Redovisning av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av nedan förtecknade delegeringsbeslut.
__________
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har genom sin delegeringsordning, antagen av kommunstyrelsen, överlåtit viss av 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

TU 2018-10-15 § 105, 107

Tekniska utskottet

Övriga delegeringsbeslut
Punkt
1.0
1.2
1.8

Diarienummer

Beslutsdatum

Ärende och beslut

Delegat

4/2018

2018-10-15

Förordnande avseende parkeringsö- Fredrik Nelander
vervakning – Brådskande ärende
Kommunalråd

2018-09-25

Utseende av personer som har rätt Anna Cederqvist
att inom respektive ansvarsområde Kommundirektör
kontrasignera avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av
kommunstyrelsen

Allmänna ärenden

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-31

Ekonomiska ärenden

2.0
2.5

2018-09-25

3.0
3.5

7.0
7.2

21

Utseende av personer som ska ha
Anna Cederqvist
rätt att teckna kommunens bankKommundirektör
och postgirokonto och dess stiftelser, rätt att underteckna momsdeklaration, momsansökan och arbetsgivaravgift och motsvarande samt
öppna kommunens bankfack.
Personal ärenden

Pärm delegationslista

Beslut om löneplanering – övriga nr Nina Persson
1069-1139
HR-chef
Planärenden

2018-10-22

Yttrande gällande tillfälligt bygglov - Fredrik Nelander
Kommunalråd
Vara 27:1

__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-31

22

KS § 150

Anmälningsärenden
Följande anmälningsärenden meddelas till kommunstyrelsen och läggs därefter
till handlingarna:
-

Arbetsutskottets protokoll 2018-10-17 § 129-141

-

Tekniska utskottets protokoll 2018-10-15 § 104-120

-

Ny brandstation i Kvänum, beslut från tekniska utskottet § 114
samt räddningsnämnden § 24

-

Vägplan Eling-Vara, har vunnit laga kraft

__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-31

23

KS § 151

Övriga frågor
Parkeringsplatser
Fredrik Nelander (S) informerar kommunstyrelsen om att han fått till sig synpunkter kring avsaknaden av parkeringsplatser för Solgårdens och Alléskolans
personal. Synpunkten överlämnas till tekniska förvaltningen.
___________

Utdragsbestyrkande

