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Ändringar i ärendelistan
Följande ändringar görs i ärendelistan:
-

Ärendena protokollförs inte enligt ärendelistan utan i den ordning de
behandlas på sammanträdet.

__________
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Dnr 11/2016

Information om budgetförutsättningar 2017, plan 2018-2020
Ekonomichef Camilla Verngren har gjort en sammanställning om budgetförutsättningar får år 2017 vilket hon presenterar för kommunstyrelsen. Nya skatteoch befolkningsprognoser kommer att påverka budgetförutsättningarna under
året.
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
___________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 11/2016

Budgetprocessen - Tidplan för budget 2017,
plan 2018-2020
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen uppdaterar budgetprocessen så att det framkommer
att bolagens budget ska vara inlämnad 15 april årligen.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta budgetprocessen – tidplan för budget 2017, plan 2018-2020.
Separat bilaga: Budgetprocess 2017
__________
Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Camilla Verngren har tagit fram tidplan för budgetprocessen för
budget 2017, plan 2018-2020.
Beslutsunderlag
Följande handlingar ligger till grund för kommunstyrelsens beslut:
-

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-27 § 10

-

Budgetprocess budget 2017, H-kort 2016.108

Kommunstyrelsens behandling
Ekonomichef Camilla Verngren informerar om budgetprocessen för budget
2017, plan 2018-2020.
Ändringen sedan föregående års budgetprocess är att bolagens budget ska vara
inlämnad senast 15 april årligen. Detta eftersom eventuella investeringar och
äskanden ska vara lämnade till kommunstyrelsen så tidigt som möjligt för att
underlätta kommunens övriga budgetarbete.
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 151/2015

Svar på revisionsrapport – Granskning av intern kontroll i huvudboksprocessen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens yttrande och översänder
detsamma som svar till kommunens revisorer.
__________
Sammanfattning av ärendet
Revisorerna i Vara kommun har överlämnat en revisionsrapport avseende
granskning av intern kontroll i huvudbokprocessen till kommunstyrelsen. Syftet med revisionsrapporten att bedöma om kommunstyrelsen systematiskt arbetar med att säkerställa att nuvarande rutiner uppfyller kravet på god intern
kontroll och rättvisande räkenskaper.
Kommunstyrelsens svar ska lämnas till revisorerna senast 28 februari 2016.
Beredning
Ärendet har beretts av ekonomichef Camilla Verngren och t.f. kommundirektör Bodil Warolin som förberett nedanstående förslag till yttrande på revisionsrapporten.
Yttrande

PwC förslår ett antal förbättringar för att säkerställa den interna kontrollen i
huvudbokprocessen. I samband med uppgradering av ekonomisystemet har
flera av förbättringarna automatiskt genomförts. Förvaltningen har utöver
detta åtgärdat flera av förslagen och har för avsikt att genomföra ytterligare
förbättringar som föreslås.
Beslutsunderlag
Följande handlingar ligger till grund för kommunstyrelsens beslut:
-

Revisionsrapport ”Granskning av intern kontroll i huvudboksprocessen”, H-kort 2015.1521

-

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-27 § 11

__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 12/2016

Kommunstyrelsens årsredovisning 2015
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för kommunstyrelsen år 2015,
dnr 12/2016, H-kort 2016.86.
__________
Sammanfattning av ärendet
Ett bokslut har upprättats för kommunstyrelsens verksamheter 2015.
I delårsbokslutet var prognosen för helår ett överskott om 10 240 tkr men resultatet blev 2 157 tkr. Det beror på att det under hösten beslutades att hela
bidraget, 6 000 tkr, för GC-väg till Trafikverket skulle kostnadsföras innevarande år. Det är 2 000 tkr mer än vad som angavs i prognosen. P.g.a. att redovisningen har anpassats till komponentavskrivning blev kapitaltjänstkostnaderna lägre och den del som ingår i internhyran återbetalades till nämnderna, totalt
2 800 tkr. Dessutom belastas resultatet med 700 tkr för ett avbrutet investeringsprojekt för förskolelokaler på Torsgårdsskolan och avgångsvederlag
700 tkr. Återbetalning har gjorts till socialnämnden och bildningsnämnden från
kostenheten, 1 700 tkr, och från lokalvårdsenheten, 500 tkr.
Beredning
Ärendet har beretts av förvaltningsekonom Ing-Gun Odin
Beslutsunderlag
Följande handlingar ligger till grund för kommunstyrelsens beslut:
-

Årsredovisning kommunstyrelsen 2015, H-kort 2016.86

-

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-27 § 12

___________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 66/2015

Program för landsbygdsutveckling år 20162019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. anta program för Landsbygdsutveckling år 2016-2019
2. ge tillväxt- och utvecklingsavdelningen i uppdrag att, under våren 2016,
träffa berörda föreningar och andra relevanta aktörer för att i samverkan med dem förankra programmet och sedermera arbeta fram en slutgiltig version av Riktlinjer Landsbygdsutveckling för antagande senast
30 juni 2016.
Separat bilaga: Program för landsbygdsutveckling 2016-2019
________
Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott har tillväxt- och utvecklingsavdelningen i samverkan med berörda förvaltningar gjort en översyn av kommunens befintliga insatser beträffande landsbygdsutveckling. Översynen har mynnat ut i framtagandet av ett Landsbygdsutvecklingsprogram och förslag på
Riktlinjer för landsbygdsutveckling. Medan programmet konkretiserar den politiska viljeinriktningen så preciserar riktlinjen åtgärder för att den politiska inriktningen ska kunna realiseras.
Beredning
Ärendet har beretts av näringslivschef, internationell strateg samt folkhälsoplanerare i samverkan med teknisk chef, kulturchef, utredare på socialförvaltningen och miljö- och hälsoskyddsinspektör.
Beslutsunderlag
Följande handlingar ligger till grund för kommunstyrelsens beslut:
-

Förslag program ”Landsbygdsutveckling” 2016-2019

-

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-09 § 217

__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 191/2015

Besöksstrategiskt program år 2016-2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar besöksstrategiskt program år 2016-2019. Dokumentet
ersätter tidigare beslutat programdokument.
Separat bilaga: Besöksstrategiskt program år 2016-2019
_________
Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott har tillväxt- och utvecklingsavdelningen arbetat fram ett besöksstrategiskt program och förslag på Besöksstrategisk riktlinje. Medan programmet konkretiserar den politiska viljeinriktningen så preciserar riktlinjen åtgärder för att den politiska inriktningen ska
kunna realiseras.
Turism är något kommunen på ett eller annat sätt arbetat med sedan många år
tillbaka. Bland annat antogs 1986 ett Turistprogram där Jordgubbens dag är en
viktig del. I samband med att turistservicesamarbetet mellan Vara och Essunga
kommun genom VästgötaLandet upphörde från och med årsskiftet 2014/2015
valde Vara kommun att flytta in det besöksstrategiska arbetet i den kommunala
organisationen.
Beredning
Ärendet har beretts av besöksstrateg och näringslivschef i samråd med kulturstrateg.
Beslutsunderlag
Följande handlingar ligger till grund för kommunstyrelsens beslut:
-

Förslag Besöksstrategiskt program 2016-2019

-

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-09 § 7

Utdragsbestyrkande
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Dnr 141/2015

Motion om ensamkommande flyktingbarn
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till lämnat yttrande från socialnämnden.
Motionen är därmed färdigbehandlad
__________
Sammanfattning av motionen
Hannya Jörtoft (SD) och Cecilia Gustafsson (SD) har inkommit med en motion avseende ensamkommande flyktingbarn.
Motionärerna skriver bland annat följande i motionen:
Sverigedemokraterna i Vara anser att det är de folkvalda och lokalt förankrade
politikerna i Vara kommun som är bäst lämpade att avgöra hur stort och hur
kostsamt flyktingmottagandet till kommunen ska vara. Reglerna vi idag rättar
oss efter är ett övertramp på vårt kommunala självstyre vilket är en mycket viktig del i den lokala demokratin.
Förutsättningarna för ett utökat mottagande till Vara kommun bör utredas inför varje tillfälle, där vi bör se till de ekonomiska resurserna, tillgång till lokaler,
gode män, tolkar med mera.
Vi anser inte att det är någon bra idé att med ett obegränsat mottagande låta
Vara utvecklas till ett eget mini-Malmö. Sverige behöver inte ytterligare ett urspårat mångfaldsexperiment med dagliga skottlossningar, sprängningar och
hedersvåld.
Sverigedemokraterna i Vara yrkar därför att:
-

Att förutsättningar så som tillgängligt boende, tillräckligt med personal
samt ekonomiska resurser ska utredas inför varje mottagande

-

Att utökat mottagande av ensamkommande utöver det antal som avtalats med Migrationsverket endast genomförs då kommunen efter utredning har förutsättningar att genomföra ett bra mottagande utan att
övriga verksamheter i socialförvaltningen blir lidande

-

Att beslutsfattande om mottagande utöver skrivet avtal delegeras till
politikernivå.

-

Att kommunfullmäktige beslutar att skicka en skrivelse till regeringen
där vi hävdar vårt kommunala självstyre när det gäller mottagande av
flyktingar.

Utdragsbestyrkande
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Beredning
Motionen har från kommunstyrelsen överlämnats till socialnämnden för beredning och yttrande. Socialnämnden har behandlat motionen på sitt sammanträde 18 november 2015 § 108.
Yttrande från socialnämnden



Att förutsättningar så som tillräckligt boende, tillräckligt med personal samt ekonomiska resurser ska utredas inför varje mottagande.

Socialnämnden arbetade i enlighet med ovanstående yrkande under tiden som
kommunens överenskommelse med Migrationsverket kunde följas.
Utökandet av antalet barn i överenskommelsen med Migrationsverket gjordes
bl a med anledning av att socialnämnden skulle kunna bibehålla den goda
framförhållningen. Detta mot bakgrund av det som framgår i ”Information
från Migrationsverket om anvisningsläget av ensamkommande barn” punkt 3,
där kommuner som uppnått sitt fördelningstal är undantagna.
I dagsläget anvisas barn till kommunerna enligt punkt 4 i nämnda Information
från Migrationsverket, vilket innebär att möjligheten till framförhållning har
minskat.


Att utökat mottagande av ensamkommande utöver det antal som avtalats med Migrationsverket endast genomförs då kommunen efter utredning har förutsättningar
att genomföra ett bra mottagande utan att övriga verksamheter i socialförvaltningen
blir lidande.



Att beslutsfattande om mottagande utöver skrivet avtal delegeras till politikernivå.

Vad gäller yrkande två och tre hänvisar socialnämnden till motionens inledande
stycke "Sedan 1 januari 2014 har Migrationsverket rätt att anvisa ensamkommande flyktingar till kommuner utöver det avtal som kommunerna redan har
upprättat med Migrationsverket. Detta kan Migrationsverket göra oavsett vilka
förutsättningar kommunen har att klara av den nya situationen. Ett beslut om
anvisning kan heller inte överklagas.”


Att kommunfullmäktige beslutar att skicka en skrivelse till regeringen där vi hävdar vårt kommunala självstyre när det gäller mottagande av flyktingar.

Vad yrkande fyra beträffar betraktar socialnämnden det som en fråga för
kommunfullmäktige.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår socialnämnden att kommunstyrelsen
avslår motionen.
Beslutsunderlag
Följande handlingar ligger till grund för kommunstyrelsens förslag till beslut:
-

Motion avseende ensamkommande flyktingbarn (H-kort 2015.1419)

-

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-09 § 231

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens behandling
Yrkanden

Peter Björk (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsordning

Ordförande Fredrik Nelander ställer Peter Björks bifallsyrkande mot arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Reservation

Peter Björk reserverar sig till förmån för motionen.
____________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2/2016

Webbarkiv för Vara kommun
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner införskaffande av ett webbarkiv för Vara
kommun.
2. Kommunstyrelsen avsätter 335 938 kronor för införskaffande av ett
webbarkiv.
__________
Sammanfattning av ärendet
Vara kommunarkiv bedriver sedan år 2009 en omfattande verksamhet
för ständigt ökad digitalisering av arkivhandlingar. Detta innefattar inskanning
och fotografering av olika typer av arkivmaterial, äldre såväl som nyare material. Förutom inskanningsprojekt för rena pappershandlingar sker även digitala
konverteringar av exempelvis ljudupptagningar, glasplåtar (äldre fotografier
från andra hälften av 1800-talet och början av 1900-talet) och annat viktigt
material.
Kommunarkivet har sedan 10 år tillbaka ett nära samarbete med den lokala
hembygdsrörelsen. Detta samarbete har under år 2015 inneburit 468 besökare
till kommunens nybyggda kommunarkiv.
Till följd av det utbredda och växande intresset från allmänheten, föreligger
ett stort behov av att på olika sätt kunna öka tillgängligheten till arkivets
material. Därför framstår det som extra viktigt med ett webbarkiv, för att digitalt på webben kunna tillhandahålla kommunens arkivmaterial på ett modernt
och ändamålsenligt sätt. Ett webbarkiv innebär att lagringen av arkivhandlingar
sker digitalt istället för i vanlig traditionell pappersform. Det talrika material
som skannats in gör ingen större nytta om det endast ligger undangömt på
kommunens servrar, utan bör istället aktivt hållas fram i allmänhetens digitala
blickfång.
Webbarkivets kostnad och finansiering
Efter genomgång av inkomna offerter för ett webbarkiv i Vara kommun bedöms webbarkivet kosta 335 938 kronor. Däri ingår ett grundpaket med bildarkiv, ljudarkiv, textarkiv och kartarkiv.
Det finns i dagsläget inga medel avsatta för att finansiera ett webbarkiv.
Beredning
Ärendet har beretts av kansliavdelningen, kommunarkivet (kommunarkivarie
och arkivadministratör).

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Följande handlingar ligger till grund för arbetsutskottets förslag till beslut:
-

Underlag ”Webbarkiv för Vara kommun”, H-kort 2016.14

-

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-27 § 9

Kommunstyrelsens behandling
Licenskostnad för webbarkivet finns inte medtaget i underlaget. Medskick om
detta görs till kansliavdelningen.
Yrkande

Per Gunnarsson (M) föreslår att punkt 3 i arbetsutskottets förslag till beslut tas
bort och att punkt 2 ändras så att det lyder:
Kommunstyrelsen avsätter 335 938 kronor för införskaffande
av ett webbarkiv.
Beslutsordning

Kommunstyrelsen bifaller Per Gunnarssons förslag.
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 76/2015

Investering för bildnings- och kulturkluster
inom Sprinten
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Avsätta medel inom kommunstyrelsens investeringsram 2017 och 2018
i syfte att tillhandahålla lokaler för kulturverksamhet, utbildning, allmänna mötesplatser och etableringar av fristående bildnings- och kulturaktörer inom utvecklingsområdet Sprinten.
2. Investeringen förutsätter att respektive utbildningsanordnare har erforderliga tillstånd innan skolstart.
3. Inför varje investeringsbeslut ska det ha gjorts en ekonomisk analys
och kalkyl av vilket det framgår att det är möjligt att täcka de faktiska
kostnaderna för uthyrningen samt att uthyrningen sker på affärsmässiga
grunder.
4. Investeringen förutsätter att erforderliga överenskommelser kring hyra,

utformning och samverkansavtal m.m. träffats med respektive aktör.

____________

Sammanfattning av ärendet
Vara kommun har tidigare tagit ett inriktningsbeslut för utvecklingsområdet
Sprinten med tillhörande projektplan (KS 2015-10-07 § 139). Vidare har kommunen tecknat en avsiktsförklaring med Academy of Music and Business,
AMB, (KS 2015-05-06 § 84) och fört dialog med Stiftelsen yrkeshögskolan,
SKY, och Campus Lidköping. Samtliga aktörer omnämns i projektplanen.
För att Vara kommun ska kunna fullfölja projektplanens mål, intentioner och
innehåll krävs lokaler för olika fristående aktörer inom utbildning och kultur.
Lokalerna inom Sprintenområdet är idag inte tillräckliga och ändamålsenliga
vilket kräver nyinvesteringar. Medel om 40 miljoner kronor är avsatta till ”Förändring Konserthus – gymnasieskola” (projekt 32282). Dessa investeringsmedel bedöms behövas för konserthusets utveckling samt till investeringar som
berör gymnasiets utveckling samt kompletteringar i gymnasiet utifrån konserthuset förändring och förbättring av lokaler (det s.k. ”Face-liftet”).
Ett parallellt projekt pågår om flytt av och investeringar i nya NO-salar på
Lagmansgymnasiet. Projektet kan ingå i ovanstående budgeterade medel under
förutsättning att övriga investeringar inte uppgår till 40 miljoner.
Ytterligare investeringar krävs för att möjliggöra ett utbildnings- och kulturkluster. Omfattning av investeringarna är mycket beroende av byggnadernas
innehåll, utformning och marknadsläget. Detaljerade projekteringsunderlag,
analyser och kostnadsberäkningar behövs inför varje investeringsbeslut. InveUtdragsbestyrkande
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steringar för lokaler till externa parter kan finansieras via hyresintäkter. Avsättning av investeringsmedel behöver göras i kommunfullmäktiges beslut om investeringsbudget för 2017 och 2018.
Beredning
Ärendet har beretts av projektledaren för Sprinten i samråd med kommundirektör, kommunjurist, teknisk chef, kostchef, fastighetschef, näringslivschef
och representanter från bildningsförvaltningen samt kommunens IT-avdelning.
Beslutsunderlag
Följande handlingar ligger till grund för kommunstyrelsens förslag till beslut:
-

Underlag - Investering för bildnings- och kulturkluster inom Sprinten
(H-kort 2016.117)

-

Kommunalrättsliga aspekter av att tillhandahålla lokaler till företag
inom bildning och kultur (H-kort 2016.117)

-

Bilaga 2 – Investering för bildnings- och kulturkluster inom Sprinten
(H-kort 2016.117)

-

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-27 § 5

__________
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Dnr 76/2015

Utökat skiss- och projekteringsuppdrag Vara
konserthus
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen överför maximalt 500 tkr från projekt 32282 ”Förändring
Konserthus – gymnasieskola” till Vara Konserthus AB, för att Vara Konserthus ska kunna upphandla skissarbete och förprojektering av förbättringsåtgärder för konserthusets framtida lokaler.
__________
Sammanfattning av ärendet
KSAU har beslutat att projektering ska påbörjas inom projektet Sprinten
(2015-12-09 § 226). Enligt ett första uppdrag skulle olika åtgärder kostnadsberäknas utifrån generella antaganden, men har visats olämpligt med hänsyn till
kvalité på beslutsunderlag samt helheten för konserthusets verksamhet och
projektet Sprinten.
Vara Konserthus AB önskar påbörja skissarbetet snarast utifrån de nya förutsättningar som projektet Sprinten gett. Konserthuset har önskemål om att anlita ett företag som har varit involverade tidigare i att planera för önskade förbättringar av konserthusets lokaler, ett företag som kommunen inte har ramavtal med. Det lämpligaste är att konserthuset själva upphandlar det företag de
önskar samarbeta med. Konserthuset kan inte använda sig av kommunens ramavtal, utan behöver göra egna upphandlingar.
Uppdragsbeskrivning
Skissarbetet ska göras inom ramen för delprojekt 2 och i samråd med kommunens projektledare och fastighetschef. Idéer och förslag på samverkansmöjligheter med kommunens, andra kulturaktörers och etableringar inom Sprinten
förutsätts i skissarbetet. Likaså förutsätts ett förslag på etappvis genomförande
av förändringarna och en konsekvensbeskrivning för kommunens nuvarande
verksamhet. Underlaget kommer sedan ligga till grund för ytterligare förändringar inom Sprinten.
I konserthusets skissuppdrag skall redovisas två alternativa förslag. I den styrgrupp som finns för Sprinten har uttalats att ett alternativ är i enlighet med tidigare skisser som framtagits inkluderande nuvarande foajémiljön, svetshall,
bibliotek samt A-korridor. Det andra alternativet är att tillgodose lokalbehovet
genom nybyggnation. Det alternativ som sedan bedöms bli bäst ur verksamhetssynpunkt för Sprinten som helhet ska ligga till grund för upphandling och
genomförande.
Bildningsnämnden har beslutat föreslå kommunstyrelsen uppdra till tekniska
utskottet att utreda möjliga lösningar för ny svetshall eller andra lokaler med
Utdragsbestyrkande
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tillhörande utrymmen i syfte att skapa goda förutsättningar för gymnasieverksamheten.
Beredning
Ärendet har berett av projektledare för området Sprinten i samråd med teknisk
chef.
Beslutsunderlag
Följande handlingar ligger till grund för kommunstyrelsens beslut:
-

Underlag ”Utökat skiss- och projekteringsuppdrag Vara konserthus”

-

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-27 § 7

Kommunstyrelsens behandling
Tommy Åkerstedt (L), med instämmande av Gabriela Bosnjakovic (M), efterfrågar en redogörelse/sammanställning över projektet.
Yrkande

Per Gunnarsson (M) föreslår att arbetsutskottets förslag till beslut ändras så att
det lyder:
Kommunstyrelsen överför maximalt 500 tkr från projekt 32282
”Förändring Konserthus – gymnasieskola” till Vara Konserthus AB,
för att Vara Konserthus ska kunna upphandla skissarbete och förprojektering av förbättringsåtgärder för konserthusets framtida lokaler.
Beslutsgång

Kommunstyrelsen ställer sig bakom Per Gunnarssons ändringsförslag.
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 57/2015

Parkeringspolicy för Vara kommun
Kommunstyrelsen förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta parkeringspolicy för
Vara kommun.
_________
Sammanfattning av ärendet
Syftet med en parkeringspolicy är att ge en gemensam inriktning för hur parkeringsfrågor ska hanteras inom Vara kommun.
Ställningstaganden görs i policyn avseende generella frågor, gestaltningsmässigt
perspektiv samt för ett främjande av kollektivtrafik, cykel och andra färdsätt än
bil där det är möjligt. Ställningstagande görs i detalj för tre olika geografiska
nivåer i Vara kommun (Centrala Vara och kring målpunkter, övriga Vara samt
tätorter i Vara kommun).
Parkeringspolicyn gäller inom detaljplanelagt område.


Med centrala Vara menas främst området kring Stora torget och stationsområdet. Avgränsningen för centrala Vara har räknats ca 500 meter
från järnvägsstationen men exkluderar området väster om järnvägen eftersom det har samma karaktär som övriga Vara.



Med målpunkter menas utvecklingsområdet Sprinten (dvs. konserthuset/badet/vårdcentralen m.m.) och handelsområdet Axet.



Med övriga Vara menas de övriga delar av Vara som är detaljplanelagda
och inte inkluderas i ”centrala Vara och kring målpunkter”.



I övriga tätorter i Vara kommun menas de orter som har en befolkning
kring eller över 200 personer.

För övriga områden inom Vara kommun anses inte en parkeringspolicy vara
nödvändig utan parkeringsfrågan ska lösas från fall till fall.
Beredning
Ärendet har beretts av planarkitekt Jonas Hägg. Synpunkter har utöver internremisserna även inhämtas från tjänstemän på tekniska förvaltningen samt
miljö- och tygförvaltningen under arbetes gång.
Beslutsunderlag
Följande handlingar ligger till grund för kommunstyrelsens förslag till beslut:
-

Förslag Parkeringspolicy för Vara kommun, H-kort 2016.118
Utdragsbestyrkande
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-

Statistik ”Antal och andel hushåll samt personer och bilägare i Vara
kommun, H-kort 2016.118

-

Underlag - Parkeringspolicy, H-kort 2016.118

-

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-27 § 20

19

Arbetsutskottets behandling
Yrkande

Gabriela Bosnjakovic (M) yrkar på nedanstående ändring på sida 5 i föreslagen
parkeringspolicy:
Meningen ”Efterfrågan av parkering vid arbetsplatser ska minskas” ersätts med ”Behovet av parkering vid arbetsplatser bör minskas”.
Meningen ”I syfte att öka andelen resor med cykel, kollektivtrafik eller
samåkning ska en minskning av efterfrågan på heldagsparkering eftersträvas” ersätts med ”i syfte för att uppnå kommunens miljömål och eftersträva minskning av fossila bränslen, ska olika färdsätt stimuleras för
att skapa bättre förutsättningar. T.ex. genom en förbättrad kollektivtrafik, utbyggnation av gång- och cykelvägar samt vid behov en ändring av
avgifter, tidsbegränsning och utbud.
Meningen ”Samverkan med andra aktörer ska ske i syfte att minska arbetspendling med bil” stryks.
Beslutsgång

Arbetsutskottet bifaller Gabriela Bosnjakovics yrkande.
Kommunstyrelsens behandling
Projektledare Jonas Häggson deltar på detta ärende.
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet. Önskemål finns om fler laddstolar för
elbilar i tätorterna. Medskick om detta görs till förvaltningen.
Yrkanden

Gabriela Bosnjakovic (M) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen så
att näringslivskommitén och Vara Köpmannaföreningen kan ges möjlighet till
att yttra sig.
Beslutsgång

Ordförande Fredrik Nelander ställer Gabriela Bosnjakovics återremissyrkande
mot arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag till beslut.
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 73/2014

Framtida utbyggnad av organisation av skola
och fritidshem i Vara tätort
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att genomföra om- och tillbyggnad av skola och fritidshem i Vara tätort enligt nedanstående förslag:
- Torsgårdsskolan byggs om till 3-parallellig F-3 skola + fritidshem och förskolan flyttar till Västra skolan, i enlighet med förslag från bildningsnämnden
2. 3 miljoner av budgeterade medel ska i huvudsak användas för personalens
önskemål för verksamhetens utveckling av lokalen.
3. Finansieringen av om- och tillbyggnaden av skolor och fritidshem i Vara
tätort, punkterna 1-6 i bildningsnämndens beslut, läggs in i investeringsbudgeten som kommunfullmäktige beslutar om i juni 2016.
__________
Sammanfattning av ärendet
Efter uppdrag av kommundirektören genomförde bildningsförvaltningen en
skolorganisationsutredning 2015 där det visade sig att lokalbristen inom föroch grundskola krävde akuta åtgärder. Några förslag på åtgärder som presenterades i utredningen var att Torsgårdsskolan skulle bli en F-3 skola samt att
Västra skolan skulle bli en förskola.
Politisk behandling av ärendet
Ärendet har beretts av bildningsnämndens arbetsutskott, kommunstyrelsens
arbetsutskott och bildningsnämnden. I denna tjänsteskrivelse görs en sammanfattning av den politiska beredningen.
Bildningsnämndens arbetsutskott 25 januari 2016

Bildningsnämndens arbetsutskott har den 25 januari 2016 § 23 överlämnat följande äskande till kommunstyrelsen:
Bildningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att genomföra om- och tillbyggnad av skola och fritidshem i
Vara tätort enligt nedanstående förslag:
Torsgårdsskolan byggs om till 3-parallellig F-3 skola + fritidshem
och förskolan flyttar till Västra skolan. Dagens moduler på
Västra skolan kan vid behov användas som förskolemoduler under färdigställandet av Västra längan och Ritaregården. Dagens
moduler avyttras när allt är klart.
Utdragsbestyrkande
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Finansieringen av ovanstående om- och tillbyggnad ska ske genom:
1. Omdisponering av 8 000 000 kronor från projekt ”Alléskolan, lokaler”
till projekt ”Grundskola Torsgårdsskolan”
2. Omdisponering av 5 000 000 kronor från projekt ”Västra skolan/förskolan” till projekt ”Grundskola Torsgårdsskolan”
3. Omdisponering av 5 000 000 kronor från projekt ”Skolidrottsplats” till
projekt ”Grundskola Torsgårdsskolan”
4. Omdisponering av 2 600 000 kronor från det årliga anslaget för utrustning till projekt ”Grundskola Torsgårdsskolan”
5. Användning av 27 805 000 kronor (7 205 000 kronor + omdisponerade
medel) från projekt ”Grundskola Torsgårdsskolan” till ombyggnation av Torsgårdsskolan, tillagningskök, samt till nya möbelinventarier.
6. 14 030 000 kronor budgeteras till projektet ur investeringsbudgeten
2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 januari 2016

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 27 januari berett ärendet vidare och
lämnat följande förslag till beslut till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att genomföra
om- och tillbyggnad av skola och fritidshem i Vara tätort enligt
nedanstående förslag:
Torsgårdsskolan byggs om till 3-parallellig F-3 skola + fritidshem och förskolan flyttar till Västra skolan, i enlighet
med förslag från bildningsnämndens arbetsutskott.
Finansieringen av om- och tillbyggnaden av skolor och fritidshem i Vara tätort, punkterna 1-6 i bildningsnämndens
arbetsutskotts förslag till beslut, bakas in i investeringsbudgeten som kommunfullmäktige beslutar om i juni 2016.
Bildningsnämnden 2 februari 2016

Efter kommunstyrelsens arbetsutskott har bildningsnämnden fattat beslut i
ärendet och i bildningsnämndens beslut tillkommer följande beslutsmening till
bildningsnämndens arbetsutskotts förslag:
3 miljoner av budgeterade medel ska i huvudsak användas för personalens önskemål för verksamhetens utveckling av lokalen.
Beredning
Ärendet har sammanfattats av kommundirektör och utredningssekreterare.
Beslutsunderlag
Följande handlingar ligger till grund för kommunstyrelsens förslag till beslut:
Utdragsbestyrkande
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-

Protokoll från bildningsnämnden 2016-02-02 § 17

-

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-27 § 19

-

Underlag – Framtida utbyggnad och organisation av skola och fritidshem i Vara tätort (H-kort 2016.140)

-

Tjänsteskrivelse - Framtida utbyggnad och organisation av skola och
fritidshem i Vara tätort (H-kort 2016.339)

Arbetsutskottets behandling
Yrkanden

Elof Jonsson (C), med instämmande av Fredrik Nelander (S), yrkar på att
finansieringen av om- och tillbyggnaden av skolor och fritidshem i Vara tätort,
punkterna 1-6 i bildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut, bakas in i
investeringsbudgeten som kommunfullmäktige beslutar om i juni 2016.
Gabriela Bosnjakovic (M) yrkar att ärendet återemitteras till bildningsförvaltningen för att utredas och kvalitetssäkras med avseende på kapacitet, ändamålsenlighet och trafiksituation. Utöver detta har rektor uttryckt att flytt till nya
lokaler kan ske även under annan tid än sommaruppehållet, detta innebär att vi
inte förlorar ett helt läsår om vi fattar ett eventuellt beslut senare än KF den 29
februari.
Beslutsgång

Ordförande Fredrik Nelander finner att arbetsutskottet bifaller Elof Jonssons
yrkande men avslår Gabriela Bosnjakovics återremissyrkande.
Kommunstyrelsens behandling
Protokollsanteckning

Gabriela Bosnjakovic (M) med instämmande av Tommy Åkerstedt (L) och övriga moderata kommunstyrelsegruppen lämnar nedanstående protokollsanteckning:
Vi Moderater accepterar bildningsnämndens beslut från den 2/2
§17 men beklagar att beslutet har hastats fram. Det är en brist att
vår idé om fortsatt användning av Västra skolan som grundskola
F-3, vilket inneburet ett mer trafiksäkert, tillgängligt samt ekonomiskt gynnsamt alternativ, aldrig utreddes. Vi vill också trycka
på behovet av kvalitetssäkring av en om/tillbyggnad av Torsgårdsskolan inför projektering och upphandling. Vi tycker det är
bekymmersamt att medel inte längre finns tillgängliga för projektering inför renovering av Alléskolan.
___________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 153/2015

Motion avseende öppenhet och transparens i
Vara kommuns bolag
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:
1. Kommunfullmäktiges presidium ges i uppdrag att ordna bolagsdag i
samband med kommunfullmäktiges sammanträde årligen.
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att aktivt arbeta med information om
respektive bolag, dess verksamhet, dokument och kontaktuppgifter på
kommunens hemsida.
Motionen är därmed besvarad.
__________
Sammanfattning av ärende
Tommy Åkerstedt (FP) och Lars Gezelius (M) har genom sin motion föreslagit
att utreda möjligheten till att ge Vara Koncern AB i uppdrag att införa en bolagsdag.
Motionärerna föreslår att följande punkter ingår vid en sådan dag:
-

Bolagens dag utformas för mer publika bolagsstämmor med informationsinsatser riktade till Vara kommuns invånare

-

Att VD plus alla styrelseledamöter i de olika bolagen har obligatorisk
närvaro.

-

Att allmänhetens frågestund ingår.

-

Att Vara Konserthus står för det praktiska arrangemanget inklusive
underhållning mellan bolagsstämmorna.

Motionen har överlämnats till Vara Koncern för yttrande, men bolaget har valt
att inte lämna några synpunkter.
Beredning
Ärendet har beretts av projektledare Emelia Larsson tillsammans med t.f.
kommundirektör Bodil Warolin.
Beslutsunderlag
Följande handlingar ligger till grund för kommunstyrelsens förslag till beslut:
-

Motion av Tommy Åkerstedt (L) och Lars Gezelius (M) om öppenhet
och transparens i Vara kommuns bolag, H-kort 2015.1561

-

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-27 § 26
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Arbetsutskottets behandling
Yrkanden

Fredrik Nelander (S), med instämmande av Elof Jonsson(C), yrkar att arbetsutskottet föreslår följande:
1. Kommunfullmäktiges presidie ges i uppdrag att ordna bolagsdag i
samband med kommunfullmäktiges sammanträde årligen.
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att aktivt arbeta med information om
respektive bolag, dess verksamhet, dokument och kontaktuppgifter på
kommunens hemsida.
Gabriela Bosnjakovic (M) ställer sig bakom beredningens förslag till beslut och
yrkar därför på nedanstående:
1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheten för öppna bolagsstämmor inför år 2017, samt vid behov upprätta förslag på förändringar i samtliga bolagsordningar.
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att år 2016 anordna en bolagsdag där
allmänheten bjuds in för att träffa samtliga bolagsledningar i kommunens bolag.
3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att aktivt arbeta för ökat medborgarinflytande i kommunens bolag bland annat genom att delge information
om respektive bolag, dess verksamhet, dokument och kontaktuppgifter
Beslutsgång

Ordförande Fredrik Nelander finner att arbetsutskottet beslutar enligt hans
egna förslag samt att Gabriela Bosnjakovics yrkande avslås.
Kommunstyrelsens behandling
Tommy Åkerstedt (L) tackar för behandling av motionen.
Yrkanden

Gabriela Bosnjakovic (M) yrkar nedanstående:
1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheten för öppna bolagsstämmor inför år 2017, samt vid behov upprätta förslag på förändringar i samtliga bolagsordningar.
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att år 2016 anordna en bolagsdag där
allmänheten bjuds in för att träffa samtliga bolagsledningar i kommunens bolag.
3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att aktivt arbeta för ökat medborgarinflytande i kommunens bolag bland annat genom att delge information
om respektive bolag, dess verksamhet, dokument och kontaktuppgifter

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång

Ordförande Fredrik Nelander ställer Gabriela Bosnjakovics yrkande mot arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 15/2016

Ledningsplan vid extraordinär händelse
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ledningsplan vid extraordinär händelse.
__________
Sammanfattning av ärendet
Kommunen är skyldig att analysera vilka extraordinära händelser i fredstid kan
inträffa och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Detta
görs i kommunens risk- och sårbarhetsanalys.
Med utgångspunkt i risk- och sårbarhetsanalys ska kommunen vid varje ny
mandatperiod även fastställa en ledningsplan som beskriver hur sådana händelser ska hanteras. Ledningsplanen redovisar hur kommunen organiserar sitt arbete samt hur arbetet leds och styrs vid kriser eller extraordinära händelser som
inte kan hanteras inom den befintliga kommunorganisationen.
Följande punkter ingår i ledningsplan vid extraordinär händelse 2015-2018:
1. Mål och ansvar
2. Risk- och sårbarhetsanalys
3. Organisation vid extraordinär händelse
4. Externa resurser vid extraordinär händelse
5. Ledningens funktioner
6. Ekonomi
Beredning
Ärendet har beretts av säkerhetssamordnare.
Beslutsunderlag
Följande underlag ligger till grund för kommunstyrelsens förslag till beslut:
-

Förslag ledningsplan vid extra ordinära händelser, H-kort 2016.89

-

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-27 § 29

_________
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Dnr 25/2016

Budget för Destination Vara AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avsätter 1 miljon kronor ur den egna ramen för år 2016 till
budget för Destination Vara AB. 750 tkr avsätts i plan för 2017 och 500 tkr för
år 2018 till budget för Destination Vara AB.
__________
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Destination Vara AB har vid sitt sammanträde den 24 november
2015 beslutat att överlämna ett budgetförslag som underlag för ansökan om
tillskott från kommunen.
Beslutsunderlag
Följande handlingar ligger till grund för kommunstyrelsens beslut:
-

Protokoll från Destination Vara AB 2015-11-24 (H-kort 2016.166)

-

Ekonomisk prognos 2016 Destination Vara AB (H-kort 2016.166)

-

Verksamhetsplan för Destination Vara AB (H-kort 2016.175)

-

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-27 § 30
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Dnr 17/2016

Ökat anslag till föreningen Våra Älskade Barn
gällande barnkalaset
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ger föreningen Våra Älskade Barn ett bidrag för anordnande av Barnkalaset på 65 000 kronor för år 2016, och från år
2017 ett årligt bidrag på 100 000 kronor. Bidraget är knutet till Barnkalaset så länge det genomförs. Föreningen kommer också att få hjälp
med framtagning av adresslistor. Övrig eventuell medverkan eller tjänster från kommunen får om det går köpas av föreningen i särskild ordning.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att undersöka om kostnaden för den
här typen av bidrag till föreningar ska bekostas av kommunstyrelsen eller bildningsnämnden.
Jäv

Gabriela Bosnjakovic (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Ersätts av Lars Gezelius (M) under behandlingen av detta ärende.
________
Sammanfattning av ärendet
Föreningen Våra Älskade Barn har sedan 2002 arrangerat ett stort Barnkalas i
Vara för alla barn inom kommunen mellan 3-11 år. Det innebär att ca 1500
barn varje år bjuds in till ett kalas som anordnas genom ideella insatser från
föreningen Våra älskade barn samt sponsorer.
Kalaset äger rum varje år den 6 juni på Stora Torget och Badhusparken i Vara.
Kommunens stöd har bestått dels i ett bidrag på 15 000 kronor dels att kommunen svarat för framtagning av adressuppgifter till alla barn, samt kuvert och
portokostnader. Kostnaden för detta exklusive moms och arbetstid har varit
cirka 10 000 kronor.
Förslag finns nu att kommunen skall höja sitt stöd till arrangemanget Barnkalaset, så att det för 2016 blir totalt 65 000 kronor och från år 2017 100 000 kronor. Finansiering sker inom anslaget till utvecklingsändamål i den del som inte
överlämnats till tillväxt- och utvecklingsavdelningen.
Beredning
Ärendet har beretts av t.f. kommundirektör Bodil Warolin
Beslutsunderlag
Följande handlingar ligger till grund för kommunstyrelsens beslut:
Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-02-10
-
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Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-27 § 32

Kommunstyrelsens behandling
Lars Gezelius (M) frågar om det är kommunstyrelsen eller bildningsnämnden
som ska bekosta den här typen av bidrag till föreningar.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att undersöka detta.
___________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-02-10
KS § 18
KSAU § 33
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Dnr 64/2014

Gemensam upphandlingsfunktion för Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping,
Skara och Vara kommuner.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa föreslagen, för
samtliga 6 kommuner, gemensam upphandlingspolicy. Beslutet gäller under
förutsättning av att övriga kommuner beslutar i enlighet med förslaget.
_________
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige i de 6 kommunerna Västra Skaraborg har 2014 antagit en
avsiktsförklaring om samverkan i Västra Skaraborg. I avsiktsförklaringen
nämndes som ett möjligt samverkansområde bland annat upphandling. Kommundirektörerna har nu utarbetat ett förslag till en gemensam organisation.
Målet och syftet är att nå ett effektivt och strategiskt upphandlingsarbete, då
detta är ett viktigt verktyg för att uppfylla kommunens mål för ekonomisk hushållning. Upphandlingar genomförs i enlighet med upphandlingslagstiftningen
och leder till för kommunen väl fungerande avtal för varor, tjänster och byggentreprenader med hög kvalitet till lägsta möjliga kostnad.
Genom bildandet av en gemensam organisation kommer kompetensen att öka
genom bland annat ökad specialisering och minskad sårbarhet.
Förslaget innebär att en för samtliga 6 kommuner gemensam upphandlingsfunktion bildas och att den placeras i Lidköpings kommun. Driften regleras via
ett samverkansavtal. Det innebär att upphandlingar samordnas i så stor utsträckning som möjligt men beslut om antagen leverantör samt avtalen tecknas
av respektive kommun. Bemanningsmässigt föreslås samma antal tjänster som
nu finns det vill säga totalt 7 st. Kostnadsfördelningen ska ske genom en procentuell fördelning efter invånarantal.
Efter beslut av respektive kommunfullmäktige kan avtal träffas om en gemensam upphandlingsorganisation för kommunerna Essunga, Grästorp, Götene,
Lidköping, Skara och Vara enligt särskilt förslag till principöverenskommelse.
Till principöverenskommelsen finns avtalsförslag samt budgetförslag/kostnadsförslag samt underlagsberäkningar.
Ur organisatorisk synpunkt berörs enbart Lidköpings och Vara kommuner. De
kan då inrätta funktionen så snart beslut om gemensam policy tagits av respektive kommun.
Beredning
Ärendet har beretts av kommundirektör Bodil Warolin.
Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-02-10
Beslutsunderlag
Följande handlingar ligger till grund för kommunstyrelsens förslag till beslut:
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-27 § 33
Förslag gemensam upphandlingspolicy
__________

Utdragsbestyrkande
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VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-02-10
KS § 19
KSAU § 3
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Dnr 54/2015

Planuppdrag gällande busshållplats i Stora
Levene
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger tillväxt- och utvecklingsavdelningen ett planuppdrag för
möjliggörande av en ny placering av busshållplats i Stora Levene.
__________
Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har begärt finansiering hos Trafikverket för att flytta en
busshållplats i Stora Levene närmare till järnvägsstationen. Ändringen är föreslagen att ske år 2017. Ansökan till Trafikverket med skiss över hur busshållplatsen skulle kunna anläggas finns i diarieakten.
Frågan har berörts i flera år vid tekniska utskottets tätortsvandringar i Levene
och efterfrågas av intresseföreningen för Levene. För att kunna genomföra en
ändring behöver detaljplanen ses över först.
Tekniska utskottet har därför lämnat in en förfrågan till kommunstyrelsen om
planuppdrag som möjliggör en ny placering av busshållplatsen i Stora Levene.
Beredning
Ärendet har beretts av tekniska förvaltningen.
Beslutsunderlag
Följande handlingar ligger till grund för kommunstyrelsens beslut:
Protokoll från tekniska utskottet 2016-01-18 § 3
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-02-10
KS § 20
TU § 4
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Dnr 171/2014

Slutredovisning av ombyggnad av gatukontoret, fastighet Dalian 5, projekt
32191
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens godkänner slutredovisningen av ombyggnad av gatukontoret, projekt 32191. Entreprenaden uppvisar ett underskott på 319 000 kronor.
___________
Sammanfattning av ärendet
Projekten omfattar ombyggnad av gatukontoret på Ekedalsgatan 6, fastighet
Dalian 5. Syftet var att skapa fler kontorsplatser samt ett kopieringsrum. Ett
befintligt sammanträdesrum gjordes om till två kontor och ett nytt sammanträdesrum med 20 platser byggdes till. Taket isolerades på den främre delen av
byggnaden (kontor och matsal). Ventilationen krävde större insatser än vad
som var uppskattat före projektets början.
Tidigare fanns fyra kontorsrum vilka användes av Gata/park-enhetens och
VA-enhetens anställda. Två kontorsrum har tillkommit och flera gemensamma
dataplatser i kopieringsrummet. Från år 2016 kommer kontoren att användas
av Gatuchef, Parkchef, Va-chef, Lokalvårdschef, Fordonsansvarig och Administratör.
År 2014 avsattes en investeringsbudget på 850 000 kr ur ordinarie ramtilldelning för ombyggnad av gatukontoret (KS §112/14). Ombyggnaden kostade
totalt 1 169 000 kr. Av den summan kostade arkitekt och byggkonsulter 38 000
kr.
Projektet uppvisar ett underskott på 318 971 kronor jämfört med budget. Då
projektanslaget understiger fem miljoner kronor ska projektet slutredovisas i
kommunstyrelsen.
Beredning
Ärendet har beretts av tekniska förvaltningen.
Beslutsunderlag
Följande handlingar ligger till grund för kommunstyrelsens beslut:
Protokoll från tekniska utskottet 2016-01-18 § 4
____________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-02-10
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KS § 21

Delegeringsärenden
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 2015-12-09 § 220, 224, 226227, 229-230

Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU 2016-01-19 § 1-2

Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU 2016-01-27 § 5-6, 13-14, 16-17,
21-24, 27-28, 31

Kommunstyrelsens arbetsutskott

TU 2015-12-03 § 166-171

Tekniska utskottet

TU 2016-01-18 § 2, 5

Tekniska utskottet

Övriga delegeringsbeslut
Allmänna ärenden

1.3

2015.2087 2015-12-18 Riktlinje – sociala medier

Bodil Warolin
T.f. kommundirektör

1.3

2015.1918 2015-11-20 Lån eller hyra av utrustning ägd av
Vara kommun

Bodil Warolin
T.f. kommundirektör

1.3

2015.1503 2015-12-16 Beslut avseende konstnärligt gestaltningsuppdrag – Badhusparken

Bodil Warolin
T.f. kommundirektör

Ekonomiska ärenden

2.4

2016.244

2015-12-01 Avskrivning fordringar gällande VAavgifter

Camilla Verngren
Ekonomichef

2.4

2016.244

2015-12-31 Avskrivning fordringar – tekniska

Camilla Verngren
Ekonomichef

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-02-10
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utskottet
2.4

2016.245

2015-12-31 Avskrivnings fordringar – Socialnämnden

Camilla Verngren
Ekonomichef

2.4

2016.246

2015-12-31 Avskrivning fordringar – Bildningsnämnden

Camilla Verngren
Ekonomichef

2.1

2016.250

2016-01-14 Avtal fasträntekonto med Sparbanken Camilla Verngren
Skaraborg
Ekonomichef

2.8

2016.251

2015-11-30 Utdelning av donationsstiftelser 2015 Mia Forsäng
Kanslichef

2.7

2016.36

2016-01-11 Kommundirektörsbeslut avseende
fördelning av tillfälligt statsbidrag för
mottagning av flyktingar

2.5

2016.252

2016-01-05 Utseende av personer som ska ha rätt Bodil Warolin
att teckna kommunens bank- och
T.f. kommundirektör
plusgiro och dess stiftelser, rätt att
underteckna momsdeklaration och
motsvarande samt öppna kommunens bankfack

Bodil Warolin
T.f. kommundirektör

Personalärenden

3.2.7

2015.2081 2015-12-15 Bemanning och ansvarsfördelning
inom intern utveckling och styrning

Bodil Warolin
T.f. kommundirektör

3.9.5

2015.2123 2015-12-22 Godkännande av sidouppdrag – teknisk chef

Bodil Warolin
T.f. kommundirektör

3.5.3

Pärm delegationslista

Beslut om löneplanering RE-chefer
nr.1-17

Gunnel Emmanuelsson

3.5.3

Pärm delegationslista

Beslut om löneplanering – övriga nr
18-340

Gunnel Emmanuelsson

T.f. HR-chef

T.f. HR-chef

Köp/försäljning av fastigheter

5.2

174/2015 2016-01-08 Upphandling av el-energi

Christer Johansson
Upphandlingschef

5.2

183/2015 2016-01-08 Upphandling av VA-material

Christer Johansson
Upphandlingschef

5.2

193/2015 2016-01-08 Upphandling av Petroleumprodukter
i bulkleveranser (eldningsolja och diesel)

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-02-10

36

Köp/försäljning av fastigheter

6.1

2016.248

Beslut fattade under
år 2015

Sammanställning av försålda småhustomter

6.4

2016.248

Kvartal 4 år Sammanställning ansökta lantmäteri2015
förrättningar fjärde kvartalet 2015

Ing-Gun Odin
Förvaltningsekonom
Ing-Gun Odin
Förvaltningsekonom

Planärenden

7.2

2016.106

2015-01-22 Hörande av granne - Tillbyggnad av
enbostadshus och installation av
eldstad på fastigheten Kedum 6:79

Fredrik Nelander
Kommunstyrelsens
ordförande

7.2

2015.2107 2015-12-18 Hörande av granne – Ansökan om
ändrad användning på fastigheten
Halvås 6:39

Fredrik Nelander
Kommunstyrelsens
ordförande

7.2

2015.2025 2015-12-11 Hörande av granne – Ansökan om
bygglov, ändrad anvädning på fastigheten Snödroppen 8 till boende

Fredrik Nelander
Kommunstyrelsens
ordförande

Trafikfrågor

10.7

2016.249

2015-04-01- Parkeringstillstånd
2015-12-31

Ida Thorsell
Blomqvist
Sekreterare

__________
Kommunstyrelsens behandling
Gabriela Bosnjakovic (M) ställer fråga avseende utformning av Badhusparken.
Frågan besvaras Elof Jonsson (C), ledamot i Gestaltningsrådet.
Medskick till gestaltningsrådet – minnesanteckningar från rådets sammanträden
borde finnas tillgängliga under Samverkan.
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-02-10
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KS § 22

Anmälningsärenden
Följande anmälningsärenden meddelas till kommunstyrelsen och läggs därefter
till handlingarna:
Sammanträde
KSAU 2015-12-09 § 214

Ärenderubrik
Ändring i ärendelistan

KSAU § 215

Information om räddningstjänst

KSAU § 216

Presentation av flyktingsamordnare samt diskussion om
läget inför 2016

KSAU § 219

Bostadsförsörjningsprogram

KSAU § 221

Diskussion om deltagande i näringslivsprojektet inom
ramen för Position Väst

KSAU § 222

Godkännande av lokal överenskommelse

KSAU § 223

Parkeringspolicy

KSAU § 225

Rapport och uppdrag om ansökan AGB

KSAU § 228

Diskussion om budget för Destination Vara AB

KSAU § 232

Informationsärenden

KSAU § 233

Anmälningsärenden

KSAU § 234

Kurser och konferenser

KSAU § 235

DiskussionsAU

KSAU 2016-01-19 § 3

Kommunens åtagande gällande AMB

KSAU § 4

Inventering av byggbar mark

KSAU 2016-01-27 § 8

Ändringar i ärendelistan

KSAU § 15

Samverkansgruppen Hjulet

KSAU § 18

Kommunalt partnerskap – ansökan

KSAU § 25

Verksamhetsutveckling

KSAU § 34

Informationsärenden

KSAU § 35

Anmälningsärenden

KSAU § 36

Kurser och konferenser

KSAU § 37

DiskussionsAU

KSAU § 38

Övriga frågor

PU 2015-12-04 § 48

Information från fackförbundet Vision

PU § 49

Information avseende ny kommundirektör
Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-02-10
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PU § 50

Lärarsituationen i Vara kommun

PU § 51

Utbildning första hjälpen och HLR för personal inom
skola och barnomsorg

PU § 52

Övriga frågor

TU 2015-12-03 § 165

Förlängd åtgärdstid för fordonstvätt på Dalian 5, Skruven 1, Tornum 6:167

TU § 172

Diskussion om återvinningscentral i Vara

TU § 173

Nominering till styrelsen för Avfall Sverige

TU § 174

Anmälningsärenden

TU § 175

Informationsärenden

TU 2016-01-18 § 1

Informationsärenden

TU § 6

Tätortsvandringar 2016

TU § 7

Utegym vid Vara Badhus

TU § 8

Anmälningsärenden

TU § 9

Information p, arbetet med ny avfallsplan

TU § 10

Kurs/konferensinbjudan

_________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-02-10

39

KS § 23

Övriga frågor
Byggnation av E20 genom Alingsås
Fredrik Nelander (S) informerar om byggnation av E20 genom Alingsås.
Kostnad för deltagande på kvalitetsmässan
Kommunstyrelsen har inför dagens sammanträde fått ta del av en redovisning
av kostnad för deltagande på kvalitetsmässan.
Bilaga: Redovisning
_________

Utdragsbestyrkande

