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Dnr 185/2018

Låneramar för Vara kommunkoncern 2019
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2019, med totalt 257 000 tkr.
2. kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under
år 2019.
3. kommunens totala låneram fastställs till 617 700 tkr och fördelas enligt
följande:
- Vara kommun: 200 000 tkr
- Vara Bostäder AB: 392 000 tkr
- Vara Industrifastigheter AB: 16 200 tkr
- VaraNet AB: 9 000 tkr
- Vara Konserthus AB 500 tkr
4. kommunens kontokredit högst får uppgå till 100 000 tkr.
__________
Sammanfattning av ärendet
De investeringar som ligger i budget för 2019 medför att kommunen behöver
öka sin upplåning. För att upptagande av lån ska kunna ske krävs att kommunfullmäktige fastställer en upplåningsram inom vilken kommunstyrelsen kan
uppta eller omsätta lån.
Samordning av kommunkoncernens finansverksamhet i en koncernbank innebär att koncernbolagens befintliga lån och nya lån för 2019 ska rymmas inom
kommunens totala upplåningsram.
Förslag till beslut innebär en total upplåningsram för Vara kommun om 617
700 tkr. Kommunens del av den totala ramen uppgår till 200 000 tkr. Ramen
innebär att kommunen ges möjlighet att låna upp till det angivna beloppet men
innebär inte att motsvarande belopp kommer att lånas. Beslut om upplåning
sker på delegation från kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse 2018-10-01, Låneramar för Vara kommunkoncern 2019,
h:kort 2719
Arbetsutskottets behandling
Arbetsutskottet önskar att det på nästkommande kommunfullmäktige ges information om koncernbanken.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens behandling
Gabriela Bosnjakovic (M) lyfter att den första tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsens arbetsutskott inte innehöll uppgifter om Konserthuset. Detta tillägg är
protokollfört från kommunstyrelses arbetsutskotts sammanträde 2018-11-07
och finns med i kommunstyrelsens förslag till beslut.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 186/2018

Räntepåslag/borgensavgift för Vara kommunkoncern 2019
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer räntepåslag för 2019 för kommunkoncernens bolag till 0,40 procent.
2. Kommunfullmäktige fastställer borgensavgift för övriga organisationer
som bedriver sådan verksamhet kommunen kompetensenligt skulle
kunna bedriva i egen regi till 0,25 procent.
__________
Sammanfattning av ärendet
Vara kommun är skyldig enligt lag att ta ut marknadsmässiga avgifter för att
kompensera det lägre pris bolagen får betala när de lånar genom kommunens
koncernbank. Inför 2018 genomfördes en översyn som gav ett förslag till metod för hur räntepåslaget ska beräknas och förslag till avgiftsnivå för 2018.
Kommunfullmäktige ska enligt finanspolicy årligen fastställa avgiftsnivå för
kommande år. Inför 2019 bedöms det inte finnas skäl till justering och avgiftsnivån föreslås därför vara oförändrad på 0,40 procent.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse 2018-10-24, Räntepåslag och borgensavgift för Vara kommunkoncern 2019, h:kort 2721
Kommunstyrelsens behandling
Lars Gezelius (M) lyfter att frågan om räntepåslag och borgensavgift bör
komma tidigare på året. Gabriela Bosnjakovic (M) har vid arbetsutskottets
sammanträde den 7 november 2018 lyft frågan om att ärendet borde samordnas med budgetarbetet på våren.
Ordföranden Fredrik Nelander (S) talar om att önskemål om att tidigarelägga
arbetet med räntepåslag och borgensavgift har noterats i protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-11-07.
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr

Kommunstyrelsen sammanträde den 19 december 2018.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen sammanträder den 19 december 2018 med start klockan
15:00.
__________
Sammanfattning
Ordförande Fredrik Nelander (S) föreslår att kommunstyrelsen sammanträder
vid ett tillfälle till under 2018. Förslaget är att det reservmöte som funnits inlagt
i kalendern den 19 december 2018 kommer att användas som ett ordinarie
kommunstyrelsesammanträde med start klockan 15.00.
Ordförande Fredrik Nelander (S) frågar kommunstyrelsen och finner att kommunstyrelsen beslutar att ett sammanträde skall äga rum den 19 december
2018.
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 5/2018

Budget 2019 för Kommunstyrelsen och tekniska förvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättad drifts- och investeringsbudget 2019.
Kommunstyrelsen godkänner budget för tekniska nämnden.
__________
Sammanfattning av ärendet
Enligt Vara kommuns styrprocess ska respektive nämnd under hösten anta en
drifts- och investeringsbudget (detaljbudget) för nästkommande år.
Kommunfullmäktige fattade den 11 juni 2018 § 57 beslut om budget för 2019,
plan 2020-2022.
Kommunstyrelsen

I driftsbudget för 2019 uppgår kommunstyrelsens budgetanslag till 106 176 tkr,
varav kostnader 119 887 tkr och intäkter 13 711 tkr. Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2019 uppgår till 3 350 tkr.
Tekniska utskottet

Förvaltningen har tagit fram mer detaljerad budget kring drift och investeringar
för år 2019 för tekniska utskottets verksamheter. Inom utskottets verksamheter
inryms teknisk administration, mark- och fastighetsförvaltning, anläggning/underhåll av gator och vägar. Parker, grönområden och lekplatser, vatten och avlopp, kostenhet, lokalvårdsenhet samt avfallshantering.
Beslutsunderlag – kommunstyrelsen
- Budget 2019 Kommunstyrelsen, h:kort 2742
- Tjänsteskrivelse 2018-10-30, Budget 2019, kommunstyrelsen, h:kort 2740
- Budget för tekniska förvaltningen 2019, h:kort 2649
- Tjänsteskrivelse budget för tekniska förvaltningen 2019, h:kort 2649
Kommunstyrelsens behandling
Peter Björk (SD) lämnar önskemål om att få en protokollsanteckning noterad.
Ordföranden Fredrik Nelander (S) godkänner protokollsanteckningen under
förutsättning att eventuella siffor i densamma är korrekta.
Protokollsanteckning från Sverigedemokraterna:
Ett varsamt hanterande av de gemensamma ekonomiska resurserna är en viktig
och naturlig del av den Sverigedemokratiska förvaltarskapstanken.
Utdragsbestyrkande
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Vi ser med oro på hur vår ekonomi sjunker allt djupare ner, mer o mer lån, för
åtta år sedan hade vi medel i kassan, nu har vi lån, hundratals miljoner har försvunnit!
Vi får hoppas på att det tillträdande styret kommer att hantera ekonomin på ett
känsligare sätt.
Vi har en lång väg framför oss för att komma tillbaka till det läget som vi var i
för 8 år sedan.
Detta är speciellt allvarligt då vi verkar gå mot sämre tider och saknar undansparade medel från de goda åren.
I nuläget finns inget alternativ till beslutet och vi kommer därför att ställa oss
bakom beslutet. Tyvärr måste vi finna oss i situationen som är men kommer att
göra allt vi kan för att motverka att kommunen fortsättningsvis kommer att
styras i samma destruktiva riktning.

Sverigedemokraterna Vara genom Peter Björk.
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 187/2018

Avveckling av det kommunala bolaget Destination Vara AB
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
-

avveckla Destination Vara AB genom fusion med Vara Koncern AB
uppdra till styrelserna i de båda bolagen att upprätta en fusionsplan samt
i övrigt fatta erforderliga beslut med anledning av fusionen.
ge kommunens ombud i uppdrag att underteckna fusionsplanen för
kommunens räkning.
uppdra till kommunstyrelsen respektive styrelserna i Vara Koncern AB
och Destination Vara AB att fatta beslut i eventuella övriga frågor som
uppkommer med anledning av fusionen
att Vara Koncern AB får i uppdrag att arbeta vidare med ”säg ja till Vara”
och varumärket Destination Vara.

__________
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 2 maj 2018 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomlysa kommunens bolagsstruktur i sin helhet och återkomma till
kommunfullmäktige med eventuella förändringsförslag.
Kommunstyrelsen beslutade den 3 oktober 2018 att ge förvaltningen i uppdrag
att utreda en avveckling av Destination Vara AB samt att utreda vad som ska
hända med bolagets verksamhet.
Det finns i huvudsak tre möjligheter till avveckling eller sammanslagning av bolag:




Likvidation
Fusion med moderbolaget
Fusion med ett systerbolag

Kostnaden för en likvidation anges oftast vara högre än för en fusion.
Angående frågan om vad som ska hända med bolagets verksamhet bedöms det
inte lämpligt att fortsätta att bedriva verksamheten i något annat av kommunens
bolag, då de andra kommunala bolagens verksamheter är så pass annorlunda än
Destination Vara ABs verksamhet.
En av förutsättningarna för destinationsbolagets verksamhet är att den ska ske i
samverkan med näringslivet. Det är därför inte heller lämpligt att flytta verksamheten till någon av kommunens förvaltningar.
Eftersom verksamheten inte är lämplig att flytta till varken ett annat bolag eller
till kommunen föreslås att verksamheten avvecklas tillsammans med bolaget.
Därmed innebär fusionen enbart ett övertagande av tillgångar och skulder.
Utdragsbestyrkande
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Fusion med moderbolaget är både den vanligaste och enklaste formen av fusion.
Därför rekommenderas att denna form av avveckling genomförs.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse 2018-10-23, Avveckling av DVAB 181023, h:kort 2725
Kommunstyrelsens behandling
Yrkanden

Ordföranden Fredrik Nelander (S) lämnar följande förslag på tilläggsyrkande i
förslaget:
-

att Vara Koncern AB får i uppdrag att arbeta vidare med ”säg ja till
Vara”.

Gabriela Bosnjakovic (M) yrkar att varumärket Destination Vara lever kvar.
Kommunstyrelsen diskuterar och det finns en gemensam önskan om att fortsätta arbeta med varumärket.
Beslutsgång

Ordföranden Fredrik Nelander (S) frågar om kommunstyrelsen kan godkänna
förslag till beslut med tilläggsyrkanden och finner att kommunstyrelsen gör det.
___________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 180/2018

Antagande av reglemente för tekniska nämnden
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar reglemente för tekniska nämnden.
__________
Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till reglemente för tekniska nämnden har arbetats fram med anledning av en förändring i den politiska organisationen från och med mandatperioden 2019-22. Tekniska utskottet, som i dagsläget är ett utskott under kommunstyrelsen, blir en teknisk nämnd. Kommunfullmäktige behöver därför innan årsskiftet anta ett reglemente för tekniska nämnden.
Reglementet för tekniska nämnden utgår från tekniska förvaltningens verksamhetsområden och överensstämmer med övriga nämnders reglementen.
Tekniska nämndens ansvar innefattar bland annat följande huvudområden:
väghållningsmyndighet, trafiknämnd, gaturenhållning, parkeringsövervakning,
renhållning, förvaltning av kommunens fasta egendom, renhållning, huvudman
för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar, kostverksamhet
och lokalvårdsverksamhet.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse 2018-10-29, Reglemente för tekniska nämnden, h:kort 2557
- Förslag till reglemente för tekniska nämnden, h:kort 2557
Arbetsutskottets behandling
Arbetsutskottet finner att underlaget bör formuleras så att det vid punkten för
fastighetsförvaltning framgår att det är både befintliga och tillkommande fastigheter det handlar om samt att kostverksamhet och lokalvård ges separata punkter i reglementet under rubriken verksamhetsområde.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan godkänna förslag till beslut med
ändringarna och finner att arbetsutskottet godkänner förslaget.
Kommunstyrelsens behandling
Inger Gustafsson (C) lämnar förslag på redaktionella ändringar i reglementet
inför kommunfullmäktiges sammanträde. Ändringarna innebär att det i texten i
§ 12 i reglementet skall stå ”vice ordföranden” istället för ”en av vice ordföranden” samt att det skall i alla stycken skall stå tekniska nämnden.
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen godkänner föreslagna redaktionella ändringar och överlämnar till förvaltningen att se över reglementet inför kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens behandling
Ordförande Fredrik Nelander (S) frågar kommunstyrelsen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 180/2018

Antagande av reglemente för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar reglemente för kommunstyrelsen.
Reglementet gäller från och med 2019-01-01.
__________
Sammanfattning av ärendet
Ett reviderat förslag till reglemente för kommunstyrelsen har arbetats fram
med anledning av en förändring i den politiska organisationen från och med
mandatperioden 1 januari 2019. Tekniska utskottet, som i dagsläget är ett utskott under kommunstyrelsen, blir en teknisk nämnd. Därav behöver kommunfullmäktige, innan årsskiftet, anta dels ett reglemente för teknisk nämnd
dels ett nytt reglemente för kommunstyrelsen.
Förslag till reglemente utgår från det nuvarande och att tekniska utskottet/tekniska verksamhetsområden har lyfts ur. Dessa har flyttats till ett separat reglemente för tekniska nämnden. I samband med översynen har även förslag till
förändringar gällande personuppgiftsansvar uppdaterats samt att enbart några
få avgifter ligger på kommunstyrelsens beslutsmandat. De taxor som tidigare
låg på kommunstyrelsen att besluta om har alla lyfts ur reglementet vilket tydliggör att taxor ska beslutas av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
- Förslag till reglemente för kommunstyrelsen, h:kort 2728
- Tjänsteskrivelse 2018-11-01, Reglemente kommunstyrelsen, h:kort 2728
Kommunstyrelses behandling
Carl-Uno Olsson (S) lyfter frågan om huruvida kommunstyrelsens ordförande
får delta i andra nämnders sammanträden är något som skall regleras av kommunstyrelsen så som finns omnämnt i § 21 i kommunstyrelsens reglemente.
Frågan lämnas över till förvaltningen som inför kommunfullmäktiges sammanträde skall förtydliga punkten enligt gällande regelverk.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 118/2018

Gemensamt V6-samarbete kring e-tjänstplattform
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner gemensamt V6 samarbete kring e-tjänstplattform
utifrån genomförd upphandling samt ger kommundirektör i uppdrag att teckna
samverkansavtal som reglerar samverkansformerna och kostnadsfördelning av
de gemensamt finansierade tjänsterna.
___________
Sammanfattning av ärendet
Inom V6 har det sedan tidigare använts olika tekniska plattformar för att erbjuda e-tjänster i kommunerna. E-tjänstplattformarna har hittills varit isolerade
från de övriga IT-systemen och det saknas nödvändiga integrationer för att
uppnå effektivitet på handläggarsidan. I syfte att modernisera de tekniska plattformarna samt att möjliggöra en ökad samverkan så har det under våren 2018 i
respektive kommun inom V6 genomförts en direktupphandling av ny e-tjänsteplattform. Detta har resulterat i att samtliga kommuner har tecknat avtal med
en och samma leverantör och kommer använda sig av samma typ av teknisk
plattform.
Under den senaste tiden har det även genomförts andra gemensamma upphandlingar inom V6 vilka har resulterat i att kommunerna i en allt större utsträckning använder sig av samma IT-system på flera andra områden. Givet
detta så finns det nu en stor potential att samordna utvecklingsarbetet för att
nå såväl ekonomiska som utvecklingsmässiga fördelar med arbetet kring etjänster.
En samordning inom V6 av arbetet med e-tjänster kommer bestå av totalt 1,75
heltidstjänster. Två st. 0,5 och en st. 0,75. Personerna är idag i arbete i Lidköpings kommun och får genom samverkan ett utökat uppdrag att arbeta för
samtliga sex kommuner. Personerna kommer sitta kvar i Lidköpings kommun
inledningsvis och en flytt av funktionen till kommunalförbundet Göliska IT
kommer utredas under 2019.
Den totala kostnaden uppskattas till ca 1,5 miljoner kronor per år och Vara
kommuns andel av detta uppgår till ca 16 %. Fördelningen är baserad på antalet kommuninvånare. Den gemensamma funktionen kommer arbeta aktivt med
att ensa kommunerna till gemensamma e-tjänster där det är möjligt för att effektivisera arbetet. Alternativet att bygga upp en egen funktion i varje kommun
för att arbeta med e-tjänster anses vara mycket svårmotiverat med hänvisning
till kompetens och ekonomi.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse 2018-10-31, Gemensam E-plattform, h:kort 2730
Utdragsbestyrkande
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Dnr: 65/2018

Upprustningsstöd till Ryda Bygdegårdsförening för om- och tillbyggnad av bygdegård
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beviljar Ryda Bygdegårdsförening upprustningsstöd för omoch tillbyggnad av bygdegård. Bidraget blir 424 510 kronor. Detta för att kunna
möta Boverkets krav på medfinansiering.
Beslutet gäller under förutsättning att Boverket beviljar sitt stöd.
__________
Sammanfattning av ärendet
Ryda Bygdegårdsförening inkom 2017-10-31 med en ansökan om kommunalt
stöd till upprustning gällande tillgänglighetsanpassning samt om- och tillbyggnad av bygdegård. Totalkostnaden för projektet beräknades till 4 500 000 kronor, varav 2 549 000 kronor var materialkostnad. Vid ansökan till Boverket
skulle endast 1 600 000 kronor sökas.
Bildningsnämnden beviljade 249 330 kronor till projektet på sitt möte 2017-1205 § 140 och kommunstyrelsen beviljade ytterligare 230 670 kronor på sitt
möte 2018-04-11 § 54 men föreningen fick avslag från Boverket. Föreningen
har därför valt att ansöka om samma upprustningsstöd igen hos kommunen.
Bildningsnämnden fördelar bidrag till föreningar och organisationer enligt
’Regler för stöd till folkbildning och ideell verksamhet i Vara kommun’, antagen av kommunfullmäktige 2017-08-27 § 8. Här ställs följande krav för att få
upprustningsstöd:
-

Insatsen krävs för att föreningen ska kunna utöva sin verksamhet.
Insatserna kan inte inbegripas i normalt löpande underhåll.
Föreningen ska ha god medfinansiering för insatsen.

Maximalt beviljas stöd för 40 procent av materialkostnaden. Om projektet får
stöd från Boverket, Jordbruksverket/Länsstyrelsen eller Riksidrottsförbundet
justeras bildningsnämndens stöd till 30 procent av totalkostnaden. Stödet anpassas neråt om byggnationen vid redovisning och besiktning inte motsvarar
ansökan.
Bildningsnämnden bedömer att åtgärden i ansökan uppfyller de kriterier som
finns för att kunna få upprustningsbidrag och det anses vara en prioriterad åtgärd. I bildningsnämndens budget finns inte tillräckligt med medel till projektet
och därför skickas en del av ansökan vidare till kommunstyrelsen för resterande medel. Bildningsnämnden har, 2018-10-23 § 122, beviljat 55 490 kronor
och resterande summa 424 510 kronor överlämnas till kommunstyrelsen för
ställningstagande.
Föreningen ska senast 2019-11-30 inkomma med redovisning över det utförda
arbetet, varpå utbetalning av stödet sker.
Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-11-21
Beslutsunderlag
- Protokoll från bildningsnämnden 2018-10-23 § 122
__________

Utdragsbestyrkande
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VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-11-21
KS § 161
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Dnr: 191/2018

Reviderad bestämmelse om omställningsstöd, pension samt familjeskydd för förtroendevalda (OPF-KL18)
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige antar bestämmelser om omställningsstöd, pension
samt familjeskydd för förtroendevalda. (OPF-KL 18), daterat 2018-05-29 att
gälla från och med mandatperioden 2019-2022.
2. Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen som kommunens pensionsmyndighet som får i uppdrag att tolka och tillämpa pensions- och omställningsbestämmelserna samt bestämmelser beträffande familjeskydd.
__________
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-29 § 58 att anta bestämmelser om omställningsstöd och pensioner OPF-KL 14 att gälla för förtroendevalda från och
med mandatperioden 2015-2018.
Sveriges Kommuner och Landsting har nu utarbetat ett nytt förslag OPF-KL
18 vilket bör ersätta den tidigare bestämmelse som Vara kommun antagit.
I OPF-KL 14 har delar om familjeskydd, dvs rätt till ersättning för anhörig vid
förtroendevalds dödsfall samt till viss del möjlighet till aktiva omställningsinsatser saknats. I OPF-KL 18 har möjligheten till aktiva omställningsinsatser förbättrats, samt ett nytt fjärde kapitel med regler beträffande Familjeskydd lagts
till.
Reglerna beträffande Familjeskyddet är till största del överensstämmande med
det familjeskydd som finns för anställda i pensionsavtalet AKAP-KL. Familjeskyddet i AKAP-KL hanteras som en kollektiv försäkringslösning. Familjeskyddet i OPF-KL 18 skall dock hanteras separat av respektive huvudman.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från personalsekreterare, 2018-11-02, h:kort 2753
- Förslag från SKL, 2018-05-29, h:kort 2640
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-11-21
KS § 162
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Dnr 166/2018

Taxa för Vara kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning 2019 (VA-taxa)
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar förslaget till ny taxa för Vara kommuns allmänna
vatten- och avloppsanläggning, VA Taxa 2019. Taxan ska gälla från och med
2019-01-01.
____________
Sammanfattning av ärendet
Nuvarande avgiftsnivå för förbrukning bibehålls under år 2019 och övriga
brukningsavgifter föreslås höjas med ca 10 procent.
En omfördelning av priset för levererat vatten föreslås så att kostnaden för vatten kommer att utgöra 40 procent (idag 20 procent) och för spillvatten 60 procent (idag 80 procent). Orsaken till detta är att dagens avgifter inte speglar fördelningen av produktions- och distributionskostnaderna (priset för enbart vatten är idag 3,40 kr/m3 medan kostnaden är 6,11 kr/m3).
Avisering om en avgiftshöjning på levererat vatten från Lidköping är inte medtaget i förslaget då dialog pågår.
Konsekvens

Kund

Fast avgift

Förbrukningsavgift

Normalvilla

+10 % (214 kr)

Oförändrad

Vattenkunder

+10 %

Dubblerad

Avloppskunder

+10 %

Minskad 25 %

Total ökad intäkt på förbrukningsavgifter 188 063 kr av 6 560 247 kr exklusive
försäljning till Essunga kommun.
Tekniska utskottets behandling
Informationen om förhöjd VA-taxa och anledningarna till höjningen behöver
kommuniceras till allmänheten via exempelvis AXET, sociala medier, kommunens hemsida etc. Utskottets medskick till förvaltningen är att rådfråga kommunikationsavdelningen om hur informationen kan kommuniceras till allmänheten.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse VA-taxa, h:kort 2643
- Förslag - Taxa för Vara kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning,
VA Taxa 2019, h:kort 2643
Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-11-21
KS § 163
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Dnr 49/2016

Slutredovisning Cykelväg Arentorps idrottsplats (projekt 33112)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen av utbyggnad av GC-väg
Arentorps IP, projekt 33112.
__________
Sammanfattning av ärendet
Byggnation av GC- väg mellan skolan och idrottsplatsen i Arentorp.
Tidigare godkänd slutredovisning från tekniska utskottet 2018-09-17 § 93 och
kommunstyrelsen 2018-10-03 § 125 blev felaktig och ersätts därför av nedanstående redovisning.
Budget

I investeringsbudget 2014 avsattes totalt 2 426 tkr. Projektet avslutades 2017
och visade ett underskott på 86 tkr, vilket återlämnades i bokslut 2017.
Eftersom projektet avslutades för tidigt öppnades det igen 2018. Alla kostnader
var inte bokförda så istället för ett underskott på 86 tkr blev det ett underskott
på totalt 226 tkr. Tillkommande underskott på 140 tkr täcks av gatu- och parkenhetens investeringsram i bokslut 2018.
Investeringsbudgetens totala kostnad slutade på 2 652 tkr.
Genomförande

Projektet har genomförts under åren 2014 – 2018. Arbetet har genomförts av
entreprenörer.
Kostnader

Markinköp 42 tkr, Elarbeten 181 tkr, Konsultarvoden 75 tkr, Trafikledkonsulter 205 tkr, Gatu- och VA-arbeten 2 110 tkr. Övriga kostnader 39 tkr.
Tekniska utskottets behandling
Utskottet diskuterar om öppnande av redan redovisade projekt. Detta ärende
har redan slutredovisats i kommunstyrelsen och öppnas nu igen för ny slutredovisning eftersom alla kostnader inte varit betalda.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse GC-väg Arentorp IP (projekt 33112), h:kort 2644

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-11-21

19

Kommunstyrelsens behandling
Erik Lindström (M) gör ett medskick till förvaltningen sedan frågan diskuterats
i utskottet. Medskicket avser öppning av stängda ärenden. Erik Lindströms (M)
medskick till förvaltningen är att när ett ärende är redovisat färdigt av politiken
så ska det om nödvändigt öppnas igen av politiken och inte av förvaltningen så
som skett i detta ärende.

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-11-21
KS § 164
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Dnr: 166/2018

Lokala ordningsföreskrifter och taxa för torghandel samt upplåtelse av allmänplatsmark
inom Vara kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till lokala ordningsföreskrifter och
taxa för torghandel och upplåtelse av allmänplatsmark inom Vara kommun.
__________
Sammanfattning av ärendet
I förslaget till lokala ordningsföreskrifter och taxa för torghandel och upplåtelse av allmänplatsmark inom Vara kommun har införts en punkt som innebär
man för att tilldelas en årsplats ska ha utnyttjat en tillfällig plats vid minst 20
tillfällen under föregående år.
Ärendebeskrivning
I nuvarande regelverk finns ingen begränsning vid tilldelning av årsplats, vilket
leder till ett dåligt utnyttjande av torgplatserna samt försvårar utdelningen av
tillfälliga platser.
Beslutsunderlag
- Förslag lokala ordningsföreskrifter och taxa för torghandel samt upplåtelse
av allmän platsmark inom Vara kommun år 2019, h:kort 2646
- Tjänsteskrivelse lokala ordningsföreskrifter och taxa för torghandel samt
upplåtelse av allmän platsmark inom Vara kommun, h:kort 2646
___________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-11-21
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KS § 165

Information från Skaraborgs
kommunalförbund
Kommundirektör Anna Cederqvist informerar kommunstyrelsen om hur den
nya förbundsdirektören fortsätter sitt arbete med att förbättra och effektivisera
förbundets arbete.
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-11-21

22

KS § 166

Kommundirektören informerar
Rekrytering av ekonomichef
Kommundirektör Anna Cederqvist informerar om att rekryteringen av ny ekonomichef pågår. Fyra kandidater återstår och intervjuer skall hållas inom kort.
Förhoppningen är att rekryteringen är klar i början av december.

Vänortsbesök
Den 13-15 november har Vara kommun haft vänortsbesök av cirka 60 chefer
från Vestby i Norge. Vara kommun har visat hur vi bland annat jobbar med
styrning och ledning. Vara kommun och Vestby arbetar med samma frågor
men på olika sätt.
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-11-21
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KS § 167

Redovisning av delegationsbeslut
Förslag till 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

KSAU 2018-11-07 § 150, 152

Arbetsutskottet

TU 2018-11-05 § 125, 126

Tekniska utskottet

Övriga delegeringsbeslut

Punkt
1.0

1.2

Diarienummer

Beslutsdatum

32/2018

2018-11-14

Ärende och beslut

Delegat

Allmänna ärenden

Yttrande om skottlossning

Kommunalråd
Fredrik Nelander

Personal ärenden

3.0
3.5.2

Pärm

Beslut om löneplanering – RE-chef
nr 1140-1142.

Nina Persson
HR-chef

3.5.3

Pärm

Beslut om löneplanering – Övriga
nr 1143-1193.

Nina Persson
HR-chef

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-11-21

24

KS § 168

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

Arbetsutskottets protokoll 2018-11-07 § 142-155

-

Tekniska utskottets protokoll 2018-11-05 § 121-132

-

Personalutskottets protokoll 2018-11-09 § 39-45

-

Beslut om medelstilldelning till Samordningsförbundet Västra Skaraborg.

__________

Utdragsbestyrkande

