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KF § 66

Informationsärenden
Information från socialförvaltningen
Ann-Marie Brander, tf. socialchef, och Ulf Genitz, ordförande i socialnämnden
ger information till kommunfullmäktige om socialförvaltningens verksamhet.
Beträffande socialförvaltningens verksamhet kan följande nämnas.
-

-

Socialförvaltningen har cirka 600 personer anställda och är indelad i tre
verksamhetsområden, Individ- och familjeomsorg (IFO), Omsorg om
personer med funktionsnedsättning (OF) och Äldreomsorg (ÄO).
OF har 7 resultatenheter, bland annat personlig assistans och ungdomsboende.
ÄO har 11 resultatenheter, bland annat fyra enheter särskilt boende
och fyra enheter för hemtjänst.
IFO består av två sektioner, Vuxensektionen och Familjesektionen.
Några siffror som kan nämnas från socialförvaltningens verksamhet är
att 34 personer får personlig assistans, cirka 80 personer har boendestöd, det finns 122 aktiva ärenden inom försörjningsstöd och cirka 400
hemtjänsttagare.
De utmaningar som socialförvaltningen står inför är bland annat att
kunna uppfylla enskildas behov av insatser, rekrytera personal till verksamheten och kunna klara av att följa lagar och förordningar.

Efter presentationen ges fullmäktiges ledamöter möjlighet att ställa frågor till
Ann-Marie Brander och Ulf Genitz.
__________

Utdragsbestyrkande
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KF § 67

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

Nytt ärende- En enkel fråga från Peter Jonsson (M) till Fredrik Nelander (S)
Nytt ärende- Avsägelse från Ingemar Gruvaeus (C) som 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige samt nyval av 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige.

___________

Utdragsbestyrkande
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Anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs därefter till handlingarna:
– Ärendebalans per 2016-10-19 (bilaga finns längst bak i detta protokoll)
__________

Utdragsbestyrkande
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5

144/2016

Delårsrapport augusti 2016
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer Vara kommuns delårsrapport för augusti 2016.
__________

Sammanfattning av ärendet
Lagen om kommunal redovisning innehåller krav på att kommuner minst en
gång under räkenskapsåret ska upprätta en särskild redovisning (delårsrapport)
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.
Resultatet för kommunen per augusti uppgår till 17 mkr, vilket motsvarar
3,1 % skatter och generella statsbidrag. Prognosen för helåret uppgår till 3 mkr,
vilket är 27 mkr sämre än budget för 2016. Budgeten för 2016 uppgår till
30 mkr. Prognosen uppgår till 0,4 % av skatter och generella statsbidrag.
I prognosen ingår nedskrivningar av fordringar på Levene Arena AB om
4,9 mkr och Vara Konstgräs AB om 2,4 mkr som finansiella poster. I prognosen ingår också bidraget till Vara Hästsportklubb om 8,8 mkr på kommunstyrelsen.
Avvikelse mot budget, mkr
Nämnderna

-24,8

Finansförvaltning

2,2

Avvikelse nettokostnader

-22,6

Skatteintäkter, generella statsbidrag

0,7

Finansnetto

-5,1

Avvikelse

-26,9

Avvikelse nämnderna mot budget, mkr
Utfall 2015

Utfall 2016-08

Prognos 2016

Vara kommuns revisorer

0,0

0,2

0,0

Kommunstyrelsen

2,1

7,6

-4,9

Räddningsnämnden

0,1

0,1

0,2

Miljö- och byggnadsnämnden

0,4

0,0

0,3

-0,4

-7,1

-7,7

6,6

-1,2

-12,7

Bildningsnämnden
Socialnämnden

Utdragsbestyrkande
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Avvikelse

8,8

6

-0,4

Till och med augusti har kommunen investerat för 32 mkr. Prognosen för helåret är investeringar för 67 mkr, vilket innebär en kvarvarande budget på
57 mkr.
Ärendet har beretts av ekonomichef och redovisningsansvarig.
Beslutsunderlag
- Delårsrapport augusti 2016 H-kort 2016.2193
- Tjänsteskrivelse- Delårsrapport augusti 2016 H-kort 2016.2194
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-21 § 171
- Protokoll från kommunstyrelsen 2016-10-05 § 113
Kommunfullmäktiges behandling
Fredrik Nelander (S) beskriver några större händelser som har ägt rum i Vara
kommun under perioden som delårsrapporten avser.
Camilla Verngren, ekonomichef i Vara kommun, redogör för kommunfullmäktige om delårsrapporten för Vara kommun.
___________

Utdragsbestyrkande
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KF § 70

Antagande av nytt arkivreglemente för
Vara kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar upprättat arkivreglemente att gälla från och
med den 1 november 2016.
2. Gällande arkivreglemente, antaget 1991-12-14 § 31, upphävs.
_________
Sammanfattning av ärendet
Förutom de i Arkivlagen (SFS 1990:782) och Arkivförordningen (SFS
1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård har ett nytt reglemente upprättats gällande den kommunala arkivvården i Vara kommun. Tidigare reglemente antogs av kommunfullmäktige den 14 december 1991, § 31 och reviderades senast den 23 oktober 1995, § 79.
Alla myndigheter inom Vara kommun omfattas av reglementet och varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och utifrån av vad
som framgår i arkivreglementet. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och ska
utöva tillsyn över att kommunens myndigheter fullgör sina skyldigheter beträffande arkivbildning och arkivvården i kommunen. Hos arkivmyndigheten ska
finnas ett kommunarkiv.
Kommunarkivet är organisatoriskt placerat på kansliavdelningen och återfinns i
egna lokaler på Torggatan 22. Kommunarkivet ska, förutom att vårda förvarat
arkivbestånd, även främja arkivens tillgänglighet och deras användning i kulturell verksamhet och forskning samt samråda med myndigheter i frågor rörande
arkivvård.
Med anledning av att tidigare antaget reglemente senast reviderats år 1995 har
ett nytt förslag arbetats fram för antagande. Reglementet är baserat på arkivlagens fastställda bestämmelser.
Beslutsunderlag
- Arkivreglemente H-kort 2016.2196
- Tjänsteskrivelse- Arkivreglemente H-kort 2016.2197
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-21 § 174
- Protokoll från kommunstyrelsen 2016-10-05 § 115
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 58/2016

Motion om bättre information för badgäster
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen om bättre information för badgäster
med hänvisning till bildningsnämndens yttrande.
Motionens intentioner bör beaktas när en upphandling genomförs för att byta
ut skåpen på Vara badhus.
Motionen är därmed färdigbehandlad.
__________
Sammanfattning av ärendet
Therese Wellbrant (SD) har den 29 februari inkommit med en motion om
bättre information för badgäster.
I motionen yrkar Sverigedemokraterna följande att :
-

Att Vara badhus skall, på lämpligt vis ge information i realtid om antalet aktuella badgäster.

Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen den 29
mars. Kommunstyrelsen har i sin tur remitterat motionen till bildningsnämnden för ett yttrande.
Yttrande från bildningsnämnden

Bildningsnämnden har den 30 augusti § 91 beslutat att skicka nedanstående yttrande till kommunstyrelsen:
Det finns idag inget helautomatiskt system för att kunna uppdatera hemsidan regelbundet med antal lediga skåp i badhusets omklädningsrum. Ett inköp av ett sådant system skulle innebära en
stor kostnad för badhusets verksamhet
Problemet anses inte vara stort nog för att motivera kostnaden
av det nya systemet.
Därför föreslås att motionen avslås.
Beslutsunderlag
- Motion om bättre information till badgäster H-kort 2016.514
- Yttrande från bildningsnämnden H-kort 2016.2054
- Tjänsteskrivelse- motion om bättre information till badgäster H-kort
2016.2200
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-21 § 178
- Protokoll från kommunstyrelsen 2016-10-05 § 117

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens behandling
Therese Wellbrant (SD) läser upp motionen om bättre information för badgäster för kommunfullmäktige.
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 76/2015

Sprinten – Investering Sprinten
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. inkludera Kulturskolan inom projektet Sprinten som ytterligare ett delprojekt i syfte att främja kulturell verksamhet hos kommunens invånare, komplettera befintliga delprojekt sett till målgruppen barn och
unga samt skapa bättre förutsättningar för Kulturskolans verksamhet.
2. godkänna intentionsavtal mellan Vara kommun och Academy of Music
and Business Vara AB.
3. driftkostnaderna överlämnas till budgetberedningen att hantera i kommande budgetarbete
4. avsätta 65 miljoner kr av budgeterade investeringsmedel för bildningsoch kulturklustret Sprinten för genomförande av paket 1.
5. avsätta 35 miljoner kr av budgeterade investeringsmedel för bildningsoch kulturklustret Sprinten för genomförande av paket 2.
6. avsätta 15 miljoner kr av budgeterade investeringsmedel för bildningsoch kulturklustret Sprinten för genomförande av paket 3.
7. avsätta 35 miljoner kr av budgeterade investeringsmedel för bildningsoch kulturklustret Sprinten för genomförande av paket 4.
8. innan paket 4 genomförs ska en avstämning ske gentemot behov från
externa aktörer och återrapporteras till kommunstyrelsen.
Reservation

Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna reserverar sig till förmån för
Gabriela Bosnjakovic (M) yrkande.
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för Peter Björks (SD) yrkande.
Deltar inte i beslutet

Jan-Erik Wallin (M) deltar inte i beslutet.
Protokollsanteckning

Sverigedemokraterna lämnar följande protokollsanteckning:
-

Eftersom AMB Vara AB är ett dotterbolag så saknas ekonomisk säkerhet. Sverigedemokraterna önskar ett varsamt hanterande av de gemensamma resurserna och i sin nuvarande form kan vi inte stödja förslaget
till beslut.

_________

Utdragsbestyrkande
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Sammanfattning av ärendet
En utveckling av Sprinten som kulturell mötesplats och kluster för bildning,
kultur och kreativa näringar syftar till att öka besöksflödet till kommunen och
samtidigt ge möjlighet till synergieffekter och mervärden för befintliga verksamheter och invånare. Projektet innehåller åtta delprojekt.
En långsiktig process har resulterat i ett skissförslag fördelat på sex paket som
långsiktigt möjliggör en mångfacetterad kultur- och bildningsfokuserad verksamhet med flera fristående aktörer inom Sprinten över tid. De sex paketen
omfattar:







Paket 1 – Bildning del 1
Paket 2 – Kultur del 1
Paket 3 – Kultur del 2
Paket 4 – Bildning del 2
Paket 5 – Sprinten som destinationsnav
Paket 6 – Bildning del 3

Förslaget till beslut innebär att genomföra paket 1, 2, 3 och 4.
Vara kommun har enligt ett kommunstyrelsebeslut och ett kommunfullmäktigebeslut valt att investera i ett bildnings- och kulturkluster i det som kommit
att kallas utvecklingsområdet Sprinten. Inom området Sprinten inryms idag
Vara konserthus, Vara badhus, vårdcentral och Lagmansgymnasiet inklusive
vuxenutbildning i samarbete med Campus Lidköping och SKY. Utöver det
finns även planlagd mark för ett hotell och i anslutning till platsen pågår en detaljplaneläggning för flerbostadshus och småhusbebyggelse. Satsningen på ett
bildnings- och kulturkluster vilar på den projektplan som Kommunstyrelsen
fattade beslut om hösten 2015. Statusrapporten innehåller utökad information
för respektive delprojekt och projektet som helhet.
Projektet omfattar åtta delprojekt som är sammankopplade och har flera möjligheter till samverkan för en gemensam helhet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 augusti att inkludera kulturskolan inom projektet Sprinten, för att möjliggöra synergier, samverkan och
samutnyttjande mellan Sprintens verksamheter och Kulturskolan i Vara.
Vidare beslöt arbetsutskottet att ett intentionsavtal tecknas mellan Vara kommun och Academy of Music and Business (AMB). Intentionsavtalet är en fördjupning utifrån tidigare undertecknade avsiktsförklaring 22 april 2015 och
KSAU:s utfästelse 27 januari 2016 inför AMB:s ansökan till Skolverket och
Skolinspektion.
Reviderat skissprogram
Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade den 16 augusti beslut om att uppdra
till arbetsgruppen i projektet att redovisa vad som kan erhållas för 100 miljoner
kr, respektive 240 miljoner kr i investeringsutgifter. Styrgruppen gav även arbetsgruppen i uppdrag att presentera ett förslag där byggnation av kulturlokaler
Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-10-31

12

som möjliggör en etablering av AMB, Blackbox och kompletteringar till konserthusets ”Stora sal” samt ny flygel vad gäller bildningsverksamheter (Kulturskolan, Komvux, Campus Lidköping, SKY). Därefter har skisser reviderats i
syfte att skapa ett bildnings- och kulturkluster inom givna förutsättningar med
uppdrag att minimera påverkan på Lagmansgymnasiets nuvarande lokaler, men
utan att inskränka på de funktioner som eftersträvas av befintliga och nya verksamheter inom Sprinten. Det reviderade skissprogrammet redovisas i bilaga
och de olika paketen konsekvensbeskrivs utifrån måluppfyllnad, synergieffekter
samt ur fastighets-, verksamhets- och budgetperspektiv i statusrapport- Nedanstående paket är svar på ovanstående uppdrag. Paketen har bedömts som helheter vilka inte kan delas då varje paket medför betydande förändringar avseende till- och ombyggnationer, verksamheters innehåll-, hyresnivåer och utvecklingsmöjligheter. Vidare bygger paketen på varandra genom en prioriteringsordning för åtgärder utifrån tidigare ställningstaganden.
Paket 1 – Bildning del 1

En tillbyggnad av bildningslokaler inom kultur på nuvarande parkeringsplats
med koppling till Lagmansgymnasiet görs. Gentemot Allégatan inryms studios,
ensemblerum, grupprum, administration m.m. för undervisning medan en
större scen med tillhörande studio, kontrollrum, loger och scenförråd skapas
på samma sida som Lagmangymnasiets praktiska utbildningar. Tillbyggnaden
kopplas till befintliga verksamheter genom gemensamma entréytor.
Paket ett innebär en satsning i syfte att möjliggöra undervisning inom kultur
över tid. Inledningsvis möjliggörs även en extern etablering med spetskompetens inom bildning med inriktning på kultur.
Paket 2 – Kultur del 1

En ny konsertsal/Blackbox byggs och på så vis skapas en multifunktionell yta
för flera olika användningsområden. Konsertsalen/blackboxen har plant golv,
teleskåpläktare och nio meter i takhöjd; vilket skapar möjlighet för att inrymma
ca 300 sittande, ca 500 personer i bankettsittning eller 700-800 stående personer. Utöver Blackbox skapas tillhörande foajéytor, garderob, toaletter, loger,
scenförråd och teknikutrymmen. Bibliotekets nedervåning görs om till
kafé/konferenssal med en mindre scen och två till tre konferensrum skapas i
nuvarande biblioteks övervåning. I övrigt tillskapas ett nytt öppet bibliotek i
koppling mellan de båda gymnasieverksamheterna.
Paket 2 innebär att utöver innehåll i paket 1 görs en begränsad satsning på kultur och utveckling/breddning av konserthusets verksamhet.
Paket 3 – Kultur del 2

För konserthusets ”Stora salen” ges möjlighet att ta publik från två håll och nya
loger och scenförråd skapas i del av förberedd koppling gentemot ett eventuellt
framtida hotell. Nuvarande garderob omvandlas till toaletter och ny garderob
inryms i nuvarande ”Studion”. I övrigt tillskapas även ett nytt café i anslutning
till det nya gymnasiebiblioteket.

Utdragsbestyrkande
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Paket 3 innebär utöver innehåll i paket 1 och 2 en utökad satsning på kultur i
syfte att skapa bättre och nya förutsättningar för en utveckling av Vara konserthus verksamhet.
Paket 4 – Bildning del 2

Vara konserthus administration samlas på plan 2 i flygel ovanför köket och en
utökning av övre foajé sker. Restaurang och kök behålls i nuvarande skick. Lokaler för vuxenutbildningars (delprojekt 4 och 7) nuvarande och planerade behov inryms på plan 1 och 2 i Lagmansgymnasiets första flygel under förutsättning att praktiska verkstadslokaler även fortsatt samnyttjas.
I tillbyggnad i två plan gentemot Allégatan skapas klassrum av olika storlekar,
grupprum och bildsal. Totala lokalytorna är anpassad för knappt 450 elever.
Utöver det skapas en kombinerad dans, teater och orkestersal med dansgolv
och 3,5 meter i takhöjd, förråd, ensemblerum och fem studios.Genom paket 4
skapas långsiktiga förutsättningar för och en breddning av framförallt bildningsverksamhet, men även kulturverksamhet inom Sprinten. Med paket ett till
fyra genomförs de utifrån projektplanen planerade förändringar som berör
bildning och kulturverksamhet och ett embryo till bildnings- och kulturkluster
kan skapas.
Paket 5 – Sprinten – som ett destinationsnav

Foajémiljöerna vid entrén på plan 1 förändras och nuvarande kommunfullmäktigesal och diskrum rivs. En ny öppen entré med möjlighet till gäst- och besökarservice (InfoPoint, turist-, gäst- och besökarservice) samt utökade serverings- och restaurangytor skapas vilket ger möjlighet till parallella flöden av 700
personer (skolelever, konserthusgäster och konferensbesökare). Kommunfullmäktigesittning är möjlig i nuvarande biblioteks nedervåning eller i en av de
större salarna/scenerna. Vidare byggs nuvarande kök med tillhörande diskrum
om i syfte att främja en ny verksamhetsinriktning och utveckling. Ett nytt kök
med elevmatsal och diskrum byggs mellan gymnasiernas lokaler. Genom paket
5 tillsammans med övriga paket skapas förutsättningar för att Sprinten ska
kunna fungera som bas för Destination Vara ABs arbete och uppdrag.
Ovanstående fem paket innebär ett fullföljande av projektplanen i sin helhet
med ett bildnings- och kulturkluster som nav inom destinationsutvecklingen i
Vara kommun.
Paket 6 – Bildning del 3

En schablonmässig avsättning av investeringsmedel görs i syfte att möjliggöra
eventuella förändringar av lokaler i enlighet med politiskt beslut i KSAU. Nuvarande skisser inkluderar inte paketet utan inväntar resultat av en intern utvecklingsprocess för ett framtida gymnasium; ett Lagman 2.0.
Ekonomiska konsekvenser

Det reviderade skissprogramspaketet har kostnadsbedömts och framtida hyresnivåer schablonmässigt beräknats för att kunna ge olika alternativ utifrån investeringsnivåer.
Nedanstående alternativ och tidigare beskrivna paket är svar på ovanstående
uppdrag.
Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-10-31

-

14

Alternativ 85 mkr Paket 2, 3 och 4
Alternativ 100 mkr Paket 1 och 2
Alternativ 150 mkr Paket 1, 2, 3 och 4
Alternativ 240 mkr Paket 1, 2, 3, 4, 5, och 6

Kostnadsfördelning för driftskostnader har gjorts och baseras på kostnadsbedömning av reviderat skissförslag. Fördelningen utgår ifrån att huvudsaklig hyresgäst betalar full hyra med möjlighet att hyra ut vid lägre beläggningsgrad.
Kostnaderna för de olika paketen är baserade på preliminära kostnadsuppskattningar utifrån gjord kostnadsbedömning och ger grova nivåer för framtida hyror. Ungefärliga hyresnivåer och kostnadsberäkning fås efter genomförd projektering medan exakta hyresnivåer fås vid nyckelfärdig byggnad.
Beslutsunderlag
- Intentionsavtal AMB H-kort 2016.2201
- Statusrapport Sprinten 2016-09-21 H-kort 2016.2201
- Projektplan utvecklingsområde Sprinten H-kort 2016.2201
- Sprinten-tidsplan 2016 H-kort 2016.2201
- Skissförslag H-kort 2016.2201
- Verksamhetsbeskrivning Bildning H-kort 2016.2201
- Verksamhetsbeskrivning Vara konserthus H-kort 2016.2201
- Bildningsnämndens – utredning H-kort 2016.2201
- Bildningsnämnden § 95 verksamhetsutveckling i samband med Sprinten H-kort 2016.2201
- Protokoll VKHAB H-kort 2016.2201
- Uttalande Vara konserthus styrelse H-kort 2016.2201
- VKHAB konsekvensbeskrivning paketindelning H-kort 2016.2201
- VKH prognos 2017-2019 Sprinten H-kort 2016.2201
- Tjänsteskrivelse- Sprinten- Investering Sprinten H-kort 2016.2202
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-16 § 153
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-21 § 179
- Protokoll från kommunstyrelsen 2016-10-05 § 118
Kommunfullmäktiges behandling
Ajournering

Kommunfullmäktiges beslutar att ajournera sammanträdet mellan kl. 20:2420:35 och 20:50-21:01.
Yrkanden

Fredrik Nelander (S) med instämmande från Egon Frid (V), Elof Jonsson (C),
Carl-Uno Olsson (S), Kjell Gustafsson (C), Irene Karlsson (C) yrkar bifall
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Peter Björk (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut.
Garbiela Bosnjakovic (M) yrkar bifall till punken 2, 3, 4, 5 och 6 i kommunstyrelsens förslag till beslut.
Utdragsbestyrkande
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Gabriela Bosnjakovic (M) lämnar följande ändringsyrkanden:
1. På punkten 1 i kommunstyrelsen förslag till beslut lägg till orden ”På
sikt” i början av meningen ”inkludera Kulturskolan inom projektet
Sprinten som ytterligare ett delprojekt i syfte att främja kulturell verksamhet hos kommunens invånare, komplettera befintliga delprojekt
sett till målgruppen barn och unga samt skapa bättre förutsättningar för
Kulturskolans verksamhet.”
2. På punkten 4 i kommunstyrelsens förslag till beslut lägg till meningen:
” Under förutsättning att hyresavtal finns tecknat där det tydligt ska
framgå att hyresnivån skall vara marknadsmässig och beräknas utifrån
affärsmässiga grunder.”
3. På punkten 5 i kommunstyrelsens förslag till beslut lägg till meningen ”
Under förutsättning att Västra Götalandsregionen och/eller annan aktör helt finansierar konserthusets ökade driftskostnader eller att konserthusets klarar de ökade driftskostnaderna inom sin befintliga ram.
4. På punkten 6 i kommunstyrelsens förslag till beslut lägg till meningen
”Under förutsättning att Västra Götalandsregionen och /eller annan
aktör helt finansierar konserthusets ökade driftkostnader eller att Konserthusets klarar de ökade driftkostnaderna inom sin befintliga ram.
5. På punkten 7 i kommunstyrelsens förslag till beslut lägg till meningen
”I väntan på att se reellt behov utifrån ökad elevtillströmning avvaktas
med paket 4.”
Gabriela Bosnjakovic (M) yrkar avslag på punkten 8 i kommunstyrelsens förslag till beslut.
Gabriela Bosnjakovic (M) lämnar följande tilläggsyrkande:
-

”En upprustning och uppfräschning i delar av Lagmansgymnasiets befintliga ytor sker samtidigt med paket 1 eller i etapper för att minimera
störningar. Kostnaden bedöms enligt statusrapporten till 8 mkr.”

Lars Gezelius (M) med instämmande från Peter Jonsson (M) och Tommy
Åkerstedt (L) yrkar bifall till Gabriela Bosnjakovic yrkande.
Beslutsgång

Ordförande Bengt Karlsson (S) ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut, Peter Björks (SD) avslagsyrkande och Gabriela Bosnjakovic (M)
yrkande och finner att kommunstyrelsens förslag till beslut vinner bifall.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsens förslag till beslut utses till huvudförslag.
Motomröstning

För att utse ett motförslag till huvudförslaget ställs Gabriela Bosnjakovic yrkande mot Peter Björks yrkande. Följande omröstningsproposition fastställs.

Utdragsbestyrkande
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Den som bifaller Gabriela Bosnjakovic yrkande röstar JA. Den som bifaller Peter Björks yrkande röstar NEJ. Vid omröstningen avges 15 JA-röster, 4 NEJröster och 25 avstår. Gabriela Bosnjakovic förslag utses till motförslag.
Huvudomröstning

Gabriela Bosnjakovic yrkande ställs mot kommunstyrelsens förslag till beslut.
Följande omröstningsproposition fastställs. Den som bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut röstar JA. Den som bifaller Gabriela Bosnjakovic yrkande röstar NEJ. Vid omröstningen avges 24 JA-röster, 15 NEJ-röster och 5
avstår. Kommunfullmäktige har beslutat att bifall kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Bilaga: Omröstningsprotokoll
__________

Utdragsbestyrkande
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KF § 73

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige
2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesdagar för kommunfullmäktige
för 2017.
__________
Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för år 2017 har upprättats. Följande
upplägg gäller:
-

Kommunstyrelsens arbetsutskott har inplanerade beslutssammanträden
och diskussionssammanträden. Sammanträdena är på onsdagar, med
starttid klockan 08.30

-

Kommunstyrelsen sammanträder på onsdagar klockan 14.00 - två
veckor efter arbetsutskottets sammanträde.

-

Kommunfullmäktiges sammanträder sista måndagen i varje månad.
Undantagen från denna regel är juni och december månader då kommunfullmäktiges sammanträden tidigareläggs, samt juli då inget kommunfullmäktige sammanträde hålls. Starttid för kommunfullmäktiges
sammanträden är 18.00

Beslutsunderlag
- Sammanträdesdagar 2017 H-kort 2016.2209
- Tjänsteskrivelse sammanträdesdagar 2017 H-kort 2016.2210
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-21 § 180
- Protokoll från kommunstyrelsen 2016-10-05 § 119
Kommunfullmäktiges behandling
Fredrik Nelander (S) lämnar ett förtydligande:
-

Kommunstyrelsens arbetsutskott har haft en diskussion med kommundirektören om ett nytt upplägg för sammanträdesdagarna. Den 18 januari har kommunstyrelsen tillsammans med nämndernas arbetsutskott
en dialogdag för att diskutera nämndernas verksamheter.

_________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 215/2016

Revidering av Renhållningsavgifter i Vara
kommun år 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar renhållningsavgifter för Vara kommun, att gälla från
och med 1 januari 2017.
__________
Sammanfattning av ärendet
Avgifterna i renhållningstaxan för hushållsavfall föreslås höjas med 1,1 % jämfört med 2016 års taxa, baserat på KPI för juli 2016.
Ett nytt fyraårigt entreprenörsavtal med Ragn-Sells Kommunpartner AB börjar
gälla den 1 oktober 2016. Avtalet innebär en kostnadsminskning med ca 20%
för hushållsinsamlingen. Det betyder att verksamheten förväntas gå med överskott som kommer att fonderas för att återinvesteras med ändamål att bygga en
ny Återvinningscentral (ÅVC) i Vara.
Beslutsunderlag
- Renhållningstaxa för Vara kommun, H-kort 2016.2142
- Tjänsteskrivelse H-kort 2016.2143
- Protokoll från tekniska utskottet 2016-09-19 § 129
- Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-05 § 121
_________
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Dnr 215/2016

Avgifter gällande felparkering på gatumark
och tomtmark
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar taxan för felparkeringsavgifter i Vara kommun
2017, och att den ersätter ”Felparkeringsavgift inom Vara kommun” antagen
av kommunfullmäktige 2015-10-26.
__________
Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen föreslår oförändrad nivå på avgifterna för följande två
författningar inom kommunstyrelsens område:
 Kontrollavgift för felaktigt parkerade fordon på tomtmark
 Dispenstransporter
Förslag inför 2017 är att höja vissa felparkeringsavgifter på gatumark, efter avstämning med den parkeringsövervakare som Vara kommun hyr in från Lidköping.
Författningen ”Kontrollavgift för felaktigt parkerade fordon på tomtmark” har
slagits ihop med ”Felparkeringsavgift inom Vara kommun”, i syfte att minska
antalet separata dokument inom angränsande områden i författningssamlingen.
Beslutsunderlag
- Felparkeringsavgift inom Vara kommun 2017 H-kort 2016.2137
- Tjänsteskrivelse H-kort 2016.2138
- Avgift för dispenstransporter H-kort 2016.2104
- Protokoll från tekniska utskottets 2016-09-19 § 130
- Protokoll från kommunstyrelsen 2016-10-05 § 122
Kommunfullmäktiges behandling
Jan-Erik Wallin (M) lämnar ett förtydligande.
-

I dokumentet ”Felparkeringsavgift inom Vara kommun” står det om
kontrollavgift för felaktigt parkerat fordon på privat mark. I förslaget
till beslut nämns att det finns en kontrollavgift för felaktigt parkerade
fordon på privat mark. Dessa avgifter omfattar dock bara kommunens
egna mark. Privata fastighetsägare bestämmer själva vad kontrollavgiften ska vara på deras mark. Detta framkommer dock inte i dokumentet.

__________
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Dnr 225/2016

Motion om ett förstärkt Destinationsbolag
med flera och nya möjligheter!
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen.
_________
Sammanfattning av motionen
Gabriela Bosnjakovic (M) har lämnat in en motion om ett förstärkt Destinationsbolag med flera och nya möjligheter.
Motionären skriver följande i motionen:
”Vara kommun har sedan en tid ett ”Destinationsbolag” kallat
Destination Vara AB. Bolagets uppgift är att marknadsföra kommunen som evenemangs och mötesplats, i syfte att öka flödet av
besökare samt samordna event och konferenser som kan förläggas i kommunen. Destinationsbolaget ska arbeta för att öka kommunens attraktionskraft, som ska främja en ökad besöksnäring i
samarbete med kommunens besöksstrateg.
Det har dock visat sig att kostnaden för bolaget blivit högre än
vad kommunen räknat med. I februari 2016 beslutade kommunstyrelsen om ett bidrag på 1mkr 2016, 750 tkr 2017 och 500 tkr
2018…
En möjlig väg framåt vore att samarbeta med våra grannkommuner i denna verksamhet. Lidköping och Götene har ju gemensamt turistbolag, i konceptet för Vara Destinationsbolag skulle vi
även kunna bjuda in fler grannkommuner. Bolaget har redan idag
samarbete utanför kommungränsen som skulle kunna stärka och
gynna ett större geografiskt område. Historiskt har Vara kommun tidigare samarbetat med bl.a. Essunga kommun under verksamheten ”Västgötalandet”, som var en virtuell turistbyrås.”
Moderaterna yrkar att kommunfullmäktige beslutar:
 Att utreda möjligheten till ett ökat samarbete med våra grannkommuner för att efterfråga intresset att bli delägare i ett gemensamt destinationsbolag.
Kommunfullmäktiges behandling
Gabriela Bosnjakovic (M) läser upp motionen för kommunstyrelsen
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 179/2014

Fyllnadsval för Håkan Karlssons (C) uppdrag i
Vara kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige väljer Ingemar Gruvaeus (C) Kvänum Kungsgården 1,
535 91 Kvänum till ordinarie ledamot i donationsstiftelser.
2. Kommunfullmäktige väljer Inger Gustafsson (C) Vedum Guppe 1, 534 61
Vedum till ersättare i donationsstiftelser.
3. Kommunfullmäktige väljer Magnus Fridén (C) Larv Smedegården, 534 62
Larv till ersättare i valberedningen.
4. Kommunfullmäktige väljer Inger Gustafsson (C) Vedum Guppe 1, 534 61
Vedum till Huvudman för Sparbanken Skaraborg.
_____________
Sammanfattning av ärendet
Håkan Karlsson (C) har avsagt sig samtliga av sina politiska uppdrag i Vara
kommun. Han blev entledigad från sina uppdrag av kommunfullmäktige 201609-26 § 62. Kommunfullmäktige valde dock inte ersättare till alla hans tidigare
uppdrag.
Förslaget från Centerpartiet är att välja Ingemar Gruvaeus (C), Kungsgården
1, 535 91 Kvänum till ny ordinarie ledamot i donationsstiftelser, Inger Gustafsson (C) Vedum Guppe 1, 534 61 Vedum till ny ersättare i donationsstiftelser,
Magnus Fridén (C) Larv Smedegården, 534 62 Larv ersättare i valberedningen
och Inger Gustafsson (C) Vedum Guppe 1, 534 61 Vedum.
Beslutsunderlag
- Avsägelse från Håkan Karlsson, H-kort 2016.1670
_____________
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Dnr 179/2014

Val vice ordförande i Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Ingemar Gruvaeus (C) från sitt uppdrag
som 1:e vice ordförande av kommunfullmäktiges presidium.
2. Kommunfullmäktige väljer Kjell Gustafsson (C) Bitterna Assmund Ingelsgården 6, 534 61 Vedum till 1:e vice ordförande av kommunfullmäktiges
presidium.
__________
Sammanfattning av ärendet
Ingemar Gruvaeus (C) har den 28 oktober inkommit med en avsägelse från sitt
uppdrag som 1:e vice ordförande för kommunfullmäktiges presidium. Han behöver entledigas från sitt uppdrag. Därefter föreligger val av ny ersättare.
Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige väljer Kjell Gustafsson (C),
Bitterna Assmund Ingelsgården 6 534 61 Vedum till ny 1:e vice ordförande av
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
- Valberedningens protokoll 2016-10-31 § 7
- Avsägelse från Ingemar Gruvaeus H-kort 2016.2458
__________
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KF § 79

Enkel fråga från Peter Jonsson (M) ställd till
Fredrik Nelander (S)
Sammanfattning av ärendet
Peter Jonsson (M) har inkommit med en enkel fråga den 28 oktober. Frågan är
ställd till Fredrik Nelander (S):
”I början av året togs beslut om tillbyggnad av nya omklädningsrum vid Vara
Badhus något som Moderaterna redan då ifrågasatte behovet av.
I en tjänsteskrivelse, daterad 2016-07-04, som svar på en motion gällande information till badgäster så skriver förvaltningen nu att ”Problem med trängsel
på grund av brist på skåp anses inte vara omfattande idag. På grund av detta
blir det svårt att motivera den ekonomiska kostnad som förslaget skulle innebära, speciellt när Vara Badhus redan idag har ett underskott att hantera”. Innehållet i detta svar är väldigt likt det remissvar som Moderaterna lämnade i januari i år vad gäller tillbyggnad av omklädningsrum.
Nedan fakta föreligger också:
1. Bildningsnämnden har redan äskat om ett tillskott på 6,1 MSek för att
få budget för 2017 att gå ihop.
2. Majoriteten föreslår redan en skattehöjning för 2017.
3. Tekniska förvaltningen har en mycket hård belastning och flera viktiga
projekt är kraftigt försenade.
Utifrån ovan så ställer jag frågan om Fredrik Nelander fortfarande tycker att
det är rimligt att genomföra denna utbyggnad till en beräknad kostnad på 5,4
MSek eller om det vore bättre att ompröva beslutet och istället fokusera på åtgärder som är av mer akut karaktär. Till dessa hör bl.a. renoveringen av flera av
våra skolbyggnader.
Kommunfullmäktiges behandling
Fredrik Nelander (S) lämnar följande svar:
-

Vi ser fortfarande behovet att bygg ut omklädningsrummen på Vara
badhus utifrån en tillgänglighetsaspekt. Vad gäller övriga frågor så återkommer vi till de i budgetdebatten i november.

__________

Utdragsbestyrkande

ÄRENDEBALANS per 2016-10-19 (för uppdateringen)

Inkom den Dnr

Initierat av

Bilaga till KF § 68

sid 1

Ärende

Handläggning

2015-02-17 17/2015

Parkeringspolicy och parkeringsnorm

Återremiss KF 2016-02-29
KSAU 2016-09-21 återremitterat till förvaltningen

2015-05-20 76/2015

Projekt Området Sprinten

Projektledare anställd
Beslut om bildnings- och kulturkluser
KF 2016-02-29
Investering projekt Sprinten
KSAU 2016-09-21
KS 2016-10-05
KF 2016-10-31
Bereds av ekonomiavdelningen
Beslut budgetramar KF 2016-06-13
KSAU 2016-10-19
Socialnämndens beslut om rapportering till
IVO – anmäls löpande till KF

2016-01-20 11/2016

Ekonomiavdelningen

Budget 2017, plan 2018-2020

2016-02-26 26/2016

Socialnämnden

Rapportering till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO

2016-03-01 58/2016

Therese Wellbrant (SD)

Motion om bättre information för badgäster

Under handläggning
Remiss till bildningsnämnden för yttrande
KSAU 2016-09-21
KS 2016-10-05
KF 2016-10-31

Revidering av KF arbetsordning 2015-2018

Uppdrag om revidering
Handläggs av kansliavdelningen

2016-04-15 110/2016 Kansliavdelning

Utdragsbestyrkande

ÄRENDEBALANS per 2016-10-19 (för uppdateringen)

Inkom den Dnr

Initierat av

2016-05-13 144/2016 Ekonomiavdelning
2016-06-01 156/2016 Sverigedemokraterna

2016-09-07 211/2016
2016-09-13 215/2016 Tekniska utskottet

Ärende

Bilaga till KF § 68

Handläggning

Delårsrapporter 2016

Handläggs av ekonomiavdelningen
KF 2016-10-31
Motion om migrationsbokslut
Remitterad av KF till kommunstyrelsen
Remitterad till ekonomiavdelningen och socialnämnden
KSAU 2016-10-19
Utredning gällande samarbete med Göliska IT
KSAU 2016-09-02 Beslut att ge kommundirektör i uppdrag att utreda
Taxor inom tekniska utskottets verksamhetsområde KF 2016-10-31
2017
KS 2016-11-02 (VA-taxa)

2016-09-28 220/2016 Vara Koncern AB

Uppdatering av revisorernas reglemente

2016-10-13 222/2016

Upphävande av beslut av vattendomstol

Stäms av med KF-presidium inför fortsatt
handläggning
KSAU 2016-10-19

2016-10-13 224/2016 Miljö- och byggnadsnämnden Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa
och miljön

KSAU 2016-10-19

2016-10-14 225/2016 Gabriela Bosnjakovic (M)

Motion om ett förstärkt Destinationsbolag med
flera och nya möjligheter!

KF 2016-10-31

2016-10-19 192/2015

Policy avseende riktlinjer för bostadsförsörjning
2016-2020, Vara kommun

KSAU 2016-10-19

2016-10-19 64/2014

Gemensam upphandlingsorganisation

KSAU 2016-10-19

Utdragsbestyrkande

sid 2

Justerandens signatur

