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

Ärendena protokollförs enligt den ordning som de behandlas på sammanträdet och inte enligt föredragningslistan.

__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 61/2015

Information om projektet i Namibia
Sammanfattning av ärendet
Helena Torsell, internationell strateg, informerar om det projekt som Vara
kommun bedriver tillsammans med kommunen Oranjemund Town i Namibia.
De internationella projekt som Vara kommun bedriver utgår från kommunens
strategiska plan och internationalisering ses som en av framgångsfaktorerna för
att kommunen ska nå sitt övergripande mål.
Samarbetet med Oranjemund Town har ursprung från år 2015 då filmaren Stefan Quinth hade premiär för sin film om Himbafolket i Vara. Premiären besöktes av Namibias ambassadör och då uppstod frågan om Vara kommun var
intresserad av ett samarbete med en stad i Namibia. Därefter inkom en förfrågan från staden Oranjemund Town i södra Namibia.
För att inleda ett samarbete med Oranjemund Town har Vara kommun erhållit medel till ett förberedelseprojekt från ICLD, Internationellt Centrum för
Lokal Demokrati och som en del av förberedelseprojektet ska kommunledningarna i Vara och Oranjemund Town besöka varandra under 2017.
Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen ställer frågor till Helena Torsell bland annat om hur mycket
tid som de internationella projekteten tar i anspråk för kommunens tjänstemän
och politiker samt hur arbetet går med kommunens övriga internationella projekt.
__________

Utdragsbestyrkande
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KS § 30

Information om arbetsklimatundersökning
Sammanfattning av ärendet
Nina Persson ,HR-chef, informerar om den arbetsklimatsundersökning som
genomförts i kommunen. Arbetsklimatsundersökningen har genomförts
vartannat år sedan 1994. Undersökningen har genomförts av företaget Markör
och den riktar sig till tillsvidareanställda som har varit anställda minst 6 månader.
Arbetsklimatundersökningen mäter något som kallas för Hållbart medarbetarindex. Fördelen med HME är att resultatet från undersökningen kar jämföras
med andra kommuner i Sverige. Det är dock problematiskt att jämföra resultaten med tidigare arbetsklimatsundersökningar eftersom HME inte har använts i
tidigare undersökningar.
Svarsfrekvensen för undersökningen har legat på 75 % och det är något mer än
tidigare undersökning. Undersökningen innehåller ett antal standardfrågor som
kretsar kring tre stycken områden och det är Styrning, Motivation och Ledarskap.
De slutsatser som kan dras av undersökningen är att många av kommunens
medarbetare är engagerade och trivs väl på arbetet. En fråga som dock medarbetarna inte är nöjda med är lönen. Andra slutaster som kan dras av undersökningen är att kommunens friskvårdserbjudanden eventuellt måste förändras
och att finns ett behov av att förbättra kommunens attraktionskraft eftersom
undersökningen har visat att medarbetare är tveksamma att rekommendera
kommunen som arbetsgivare.
__________

Utdragsbestyrkande
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KS § 31

Information om styrprocessen
Sammanfattning av ärendet
Camilla Verngren, ekonomichef, och Maria Carlsson-Torp, kvalitetstrateg, informerar om styrprocessen som gäller för Vara kommun år 2017. Kommunstyrelsen beslöt på sitt sammanträde den 8 februari att anta ny styrprocess för
Vara kommun. Efter det har Camilla Verngren besökt kommunens nämnder
och utskott för att informera om den nya styrprocessen och förankra den hos
nämnderna.
Målsättningen med den nya styrprocessen är att skapa en starkare koppling
mellan mål och resursfördelning samt att fördelningen av medel behöver göras
mer transparent för beslutsfattare på olika nivåer. Skillnader från den tidigare
styrprocessen är bland att kommunstyrelsen fastställer ett inriktningsbeslut i
början av året och att datum för nämndernas delårsrapporter finns inlagda i
tidsplanen.
I tidsplanen för styrprocessen finns fastställt datum för när kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt nämnder ska besluta om planerings- och uppföljningsbeslut.
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 135/ 2015

Ansökan om förlängd avtalstid för köpeavtal
Vara Vara 36:1, del av
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. inte häva nuvarande köpeavtal utan att istället förlänga dess giltighet
med sex månader från och med laga kraftvunnet beslut.
2. byggnationen ska för avtalets giltighet ha påbörjats senast den 29 september 2017. Om byggnation inte påbörjats ska avtalet därefter hävas.
Sammanfattning av ärendet
Mellan Vara kommun och Kalmarbostäder AB, namnändrat till Slättens Bostäder AB, tecknades köpeavtal avseende del av fastigheten Vara Vara 36:1 201509-30. Ingen byggnation har påbörjats sedan avtalets undertecknande och avtalsparten har inkommit med ansökan om förlängning med ett år med hänvisning till överklagat bygglov.
Förslag till beslut är att förlängning av avtalet beviljas utifrån gällande praxis
för förlängningar i beslutade ”Regler för försäljning/exploatering av mark”
omfattande sex månader från och med laga kraftvunnet beslut.
Avtalsparten har inkommit med ansökan om förlängning med hänvisning till
överklagat bygglov. Överklagan av beviljat bygglov inkom
2016-02-26. Prövningstiden hos länsstyrelsen tog ca fyra månader och
2016-06-01 avslog länsstyrelsen överklagan och beslutet vann laga kraft tre
veckor därefter. Företaget har ansökt om förlängd avtalstid med ett år från
2017-01-25.
Kommunen ser generellt positivt på byggnation av bostäder i privat regi och
att fler aktörer etablerar sig lokalt inom fastighets- och bostadsbranschen. Det
främjar lokal konkurrens och en bättre fungerande bostadsmarknad. Diskussioner sker kontinuerligt med aktörer om bostadsbyggnation och det kommunala bostadsbolaget kan inte ensamt bära investeringar för att täcka bostadsbehovet. Förlängning av avtalet beviljas i enlighet med praxis för föravtal med sex
månader från och med laga kraftvunnet beslut med hänsyn till aktören har visat
ambition och vilja att genomföra projektet i närtid samt att viss försening fåtts
på grund av överklagandeprocess.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse- Ansökan om förläng avtalstid för köpeavtal Vara Vara
36:1 h-kort 2017.342
- Ansökan om förlängning h-kort 2017.135
- Köpeavtal för del av Vara Vara 36:1 h-kort 2015.1499
- Tilläggsavtal till köpeavtal avseende del av fastigheten Vara Vara 361 hkort 2015.1927
Utdragsbestyrkande
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Kartbilaga till tilläggsavtal h-kort 2015.1927
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-22 § 33

___________
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Dnr 32/2017

Kommunstyrelsens årsredovisning 2016
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för kommunstyrelsen
år 2016
2. Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens intern kontroll.
__________
Sammanfattning av ärendet
För år 2016 redovisar kommunstyrelsen ett positivt resultat på 1 775 tkr. Till
kommunstyrelsen räknas både förvaltningen för utveckling och service och
tekniska förvaltningen. De totala intäkterna under året uppgår till 227 697 tkr
och de totala kostnaderna uppgår till 326 332 tkr. Kommunstyrelsen har under
året erhållit ett budgetanslag på 100 410 tkr.
Större budgetavvikelser som har påverkat resultatet är bland annat bidrag till
Vara Hästsport klubb 8 775 tkr, bidrag till Destination Vara 1000 tkr, och samt
gemensamma IT-kostnader 2 450 tkr. Anvisade medel för verksamhetsutvecklingen 2017 har inte förbrukats vilket har genererat ett överskott på 5 000
tkr. Investeringsbudgeten har under året uppgått till 119 788 tkr och endast
40% av investeringsmedlen har förbrukats.
Några större händelser som kan nämnas från året är:
-

Anställande av ny kommundirektör.
Beslut att inrätta en gemensam upphandlingsorganisation med V6kommunerna.
Beslut att inrätta en gemensam säkerhetssamordnarfunktion med Lidköping, Grästorp och Essunga kommun.
80 nya parkeringsplatser har anlagts vid vårdcentralen i Vara
En gång- och cykelväg har färdigställts mellan Vara och Arentorp

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse- kommunstyrelsens årsredovisning 2016 h-kort
2017.340
- Årsredovisning 2016 kommunstyrelsen h-kort 2017.506
- Resultat: Intern Kontroll 2016 h-kort 2017.338
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-22 § 30
Kommunstyrelsens behandling
Anna Cederqvist, kommundirektör, och Ing-Gun Odin, förvaltningsekonom,
föredrar ärendet.

Utdragsbestyrkande
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Carl-Uno Olsson (S) önskar att ett antal redaktionella ändringar göras i kommunstyrelsens årsredovisning. Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget.
Yrkanden

Ordförande Fredrik Nelander (S) lämnar följande tilläggsyrkande ”Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens internkontroll.”
Beslutsgång

Ordförande Fredrik Nelander (S) frågar kommunstyrelsen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
samt Fredrik Nelanders tilläggsyrkande.
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 32/2017

2016 års årsredovisning (bokslut)
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner 2016 års årsredovisning och fastställer resultat: 39 mkr i överskott enligt fullfonderingsmodellen och 26 mkr enligt
blandmodellen.
2. Vara kommun redovisar pensionskostnaderna enligt fullfonderingsmodellen, där förändringen av hela pensionsåtagandet redovisas över resultaträkningen och avsätts i balansräkningen.
3. Kommunfullmäktige godkänner styrelsens och nämndernas överskott respektive underskott i driftsredovisningen efter korrigering överförs till 2017
års ackumulerade överskott:
Ingående ack
överskott 2016

Budgetavvikelse 2016

Använt ack
överskott i ram

Utgående ack
överskott 2016

Vara kommuns revisorer

464

-29

0

435

Räddningsnämnden Västra Skaraborg

34

194

0

228

Kommunstyrelsen

30 646

1 775

-2 000

30 421

1 768

870

-600

2 038

12 138

-5 805

-5 000

1 333

1 972

17 836

0

19 808

47 022

14 841

-7 600

54 263

Nämnd, mkr

Miljö- och byggnadsnämnden
Bildningsnämnden
Socialnämnden
Summa

4. Kommunfullmäktige att fastställer ombudgeteringen i investeringsbudgeten
2016 enligt följande förslag.
Nämnd, tkr

Budget
2016

Redovisning
2016

Kvarvarande medel 2016

Överföring till
2017

Kommunstyrelsen

119 788

47 309

72 480

68 886

297

0

297

247

3 200

7 760

-4 560

0

Miljö- och byggnadsnämnden
Bildningsnämnden
Socialnämnden
Summa

1 150

203

947

0

124 435

55 271

69 164

69 133

Förslaget är också att av de kvarvarande medlen på 68 886 tkr för kommunstyrelsen, att kvarvarande medel för Torsgårdsskolan, 26 755 tkr, och kvarvarande
medel på Alléhallen, 9 861 tkr, sammanlagt 36 616 tkr flyttas till 2018 istället
Utdragsbestyrkande
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för 2017. Om detta godkännes överförs endast 32 270 tkr av kommunstyrelsens kvarvarande budget till 2017. Sammanlagd överföring till 2017 skulle i så
fall bli 32 517 tkr
Kommunstyrelsens beslut
5. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av den interna kontrollen.
6. Kommunstyrelsen beslutar att ingen återbetalning av kapitaltjänstkostnader
sker.
__________
Sammanfattning av ärendet
En årsredovisning för Vara kommun 2016 har arbetats fram av ekonomiavdelningen tillsammans med nämnderna, HR-avdelning, kvalitetstrateg m.fl. Årsredovisningen presenteras i form av resultaträkning, kassaflödesanalys, balansräkning med noter, nämndernas och bolagens resultat samt sammanställd redovisning, förvaltningsberättelse, ekonomiska analys m.m.
Enligt kommunallagen kapitel 8 § 16 ska kommunstyrelsen upprätta en årsredovisning när den har fått övriga nämnders redovisningar. Enligt § 17 ska årsredovisningen överlämnas till kommunfullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast 15 april året efter det år redovisningen avser. Årsredovisningen
ska godkännas av kommunfullmäktige, § 18. Det bör inte ske innan fullmäktige
enligt 5 kapitlet § 25a beslutat om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras.
Det är tveksamt om måluppfyllelsen av övergripande och verksamhetens mål
uppfyller god ekonomisk hushållning till fullo.
Beslutsunderlag
- Vara kommuns årsredovisning 2016 h-kort 2017.507
- Intern Kontroll samtliga nämnder 2016 h-kort 2017.507
- Tjänsteskrivelse- 2016 års årsredovisning (bokslut) h-kort 2017.508
- Protokollsutdrag från Bildningsnämnden, Socialnämnden och Miljö
och byggnadsnämnden h-kort 2017.507
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-22 § 31
- Protokoll från tekniska utskottet 2017-02-20 § 18
- Tjänsteskrivelse- Återbetalning av kapitaltjänstkostnader h-kort
2017.509
Kommunstyrelsens behandling
Camilla Verngren, ekonomichef, föredrar 2016 års årsredovisning och Maria
Carlsson-Torp föredrar resultatet från intern kontrollen 2016.
Erik Lindström (M) kommenterar tekniska utskottets yrkande om att uteblivna
kapitaltjänstkostnader ska återbetalas till nämnderna.
Carl-Uno Olsson (S) önskar att ett antal redaktionella ändringar görs i 2016 års
årsredovisning. Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget.
Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-08

12

Med anledning av tekniska utskottets yrkande har förvaltningen inkommit med
en tjänsteskrivelse som föreslår att ingen återbetalning ska ske av kapitaltjänstkostnader till nämnderna. Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget.
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 211/2016

Utredning om eventuell anslutning till Göliska
IT
Kommunstyrelsens förslag till förslag beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att ansöka om inträde i Kommunalförbundet Göliska-IT.
Kommunstyrelsens beslut
2. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att, under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner punkten 1, vidta erforderliga åtgärder för att verkställa verksamhetsövergången.
Reservation

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.
__________
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kommundirektören i uppdrag att utreda en eventuell övergång av kommunens IT-enhet till Göliska IT. Utredningens rekommendation innebär att kommunen bör ansluta sig till Göliska IT utifrån att de verksamhetsmässiga och ekonomiska fördelarna överväger. Förslaget till beslut innebär att Vara kommuns IT-verksamhet ansluter sig till Göliska
IT.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav i beslutet från 2016-09-02 § 165 kommundirektören i uppdrag att utreda en eventuell övergång av vara kommuns
IT-enhet till kommunalförbundet Göliska IT. Göliska IT ansvarar idag för Lidköping, Skara, Götene, Grästorp och Essunga kommuners IT-drift i den gemensamma organisationen. Utredningen skulle belysa organisatoriska, verksamhetsmässiga och ekonomiska effekter av ett medlemskap i Göliska IT för
Vara kommun.
Efter att en kravspecifikation av utredningen utarbetades, gjordes utredningen
av en extern konsult, Actea Consulting AB. Utredningen skulle göras med delaktighet från IT-avdelningen och presenteras för kommunen vid årsskiftet.
Rapporten inkom till kommunen den 2 januari, därefter fick medarbetarna på
IT-avdelningen komma med synpunkter och intervjuas enskilt. Synpunkterna
återfinns i den bilaga 1 i rapporten. Information gavs därefter till fackliga företrädare (MBL § 19) den 16 januari samt till KSAU den 17 januari. Därefter
gjordes en riskanalys avseende en eventuell förändring, tillsammans med IT-avdelningen. Denna återfinns i bilaga till ärendet. Efter det att utredningen behandlats av KSAU den 22 februari och av KS den 8 mars ska (om beslut fattas
utifrån utredningens rekommendationer) en facklig förhandling (MBL § 11)
hållas innan ett beslut kan fattas av KF den 27 mars.

Utdragsbestyrkande
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Verksamhetsmässiga, ekonomiska och organisatoriska effekter

Det kan konstateras att Vara kommun IT-avdelning står inför flera utmaningar.
Dokumentation måste förbättras och ett strukturerat arbetssätt för support och
ärendehantering måste införas. Vidare behöver enhetens ekonomi ses över, då
enheten dras med stora underskott (2,4 mnkr i bokslut 2016, ca 19 % av budgeterat anslag). Enheten är även sårbar vad gäller kompetensförsörjning och
tillgång till spetskompetens.
Organisatoriskt innebär det att alla befattningar (utom växelpersonal) och ITchef (för närvarande vakant) övertas av Göliska IT. Dagens IT-chefsbefattning
omvandlas till en central IT-strateg. Befintliga IT-samordnare på förvaltningarna är kvar med samma arbetsuppgifter, dvs beställarkompetens.
Verksamhetsmässigt innebär det att full effekt av V6-samarbetets IT-verksamhet. Support kommer att utföras mer via så kallad fjärruppkoppling. Vidare
kommer systemdrift och kompetensförsörjningen att säkras, och sårbarheten
att minskas. Gemensamma upphandlingar genererar skalfördelar och utvecklingsinsatser kan fördelas på fler och kostnaderna därmed minskas.
Ekonomiskt kommer det att bli lägre kostnader för IT-verksamheten. På sikt
kommer dock kostnaderna för IT att öka i och med en ökad digitalisering, men
samverkan kommer innebära att kostnadsökningen inte blir så hög som vore
fallet, om IT skulle bedrivas i kommunens regi.
Att samverka kring gemensamma system och support kan bidra till fler och utökade samarbeten, även på andra verksamhetsområden.
Nackdelarna med ett medlemskap i Göliska IT är att personalen kan uppleva
att en förflyttning av arbetsplatsen som negativ, samt att det kan upplevas negativt att inordna sig i en större organisation.
Slutsats och rekommendation

Utifrån den i rapporten beskrivna situationen, de fördelar och nackdelar som
presenteras så är slutsatsen att rekommendera Vara kommun att överlåta sin
IT-verksamhet till Göliska IT.
Beslutsunderlag
- Rapport Actea h-kort 2017.350
- Riskanalys h-kort 2017.350
- Tjänsteskrivelse- Utredning om eventuell anslutning till Göliska IT hkort 2017.530
- Protokoll från kommunstyrelsen arbetsutskott 2017-02-22 § 37
Kommunstyrelsens behandling
Per Joelsson, Actea, föredrar IT-utredningen för kommunstyrelsen.

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-08
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Yrkanden

Ordförande Fredrik Nelander (S) yrkar på en ny formulering av att-sats 1 i arbetsutskottets förslag till beslut som lyder ” Kommunfullmäktige beslutar om
att ansökan om inträde i Kommunalförbundet Gölsika-IT”
Lars Gezelius (M) yrkar bifall till förslaget.
Peter Björk (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslut och Fredrik
Nelanders yrkande.
Beslutsgång

Ordförande Fredrik Nelander (S) ställer Fredrik Nelanders yrkande mot attsats 1 i arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Fredrik Nelanders yrkande.
Ordförande Fredrik Nelander (S) ställer Fredrik Nelanders yrkande och arbetsutskottets förslag till beslut gällande att-sats 2 mot Peter Björks avslagsyrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Fredrik Nelanders yrkande och
att-sats 2 i arbetsutskottets förslag till beslut.
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-08
KS § 36

16

Dnr 248/2016

Angående revisionsrapport ”Granskning av
dokumentation av redovisningssystemet”
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens yttrande och översänder
detsamma som svar till kommunens revisorer.
__________
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har tagit del av revisionsrapporten, ”Granskning av dokumentation av redovisningssystemet”, som PwC arbetat fram på uppdrag av kommunens revisorer. Förvaltningen har upprättat förslag till yttrande enligt följande:
På våren 2015 var Fredrik Jimstad, Mia Nordblom och Erik Sellergren från
PwC här och granskade kommunens systemdokumentation, ”Granskning av
intern kontroll i kommunens huvudboksprocess”. Kommunen fick en revisionsrapport med flera förbättringsförslag. Det handlade bl.a. om kontroller vid
överföring mellan försystem och ekonomisystemet, och att formalisera och dokumentera kontroller som görs idag samt förslag på kontroller som inte görs
idag. Under hösten 2015 och våren 2016 gjorde ekonomiavdelningen ett stort
arbete för att förbättra enligt förslagen och en uppdaterad systemdokumentation upprättades. Denna dokumentation är f.ö. utsänd till alla kommuner i Skaraborg, som ett bra exempel på systemdokumentation, för att de andra kommunerna ska komma igång med att göra en egen systemdokumentation, då de
saknar denna typ av dokumentation i dagsläget.
Hösten 2016 genomförde Göran Persson Lingman en granskning avseende efterlevnaden av redovisningens krav på systemdokumentation, ”Granskning av
dokumentation av redovisningssystemet”. Sammanfattningen är att utifrån de
kontroller han gjort, är resultatet till stor del tillfredsställande. Han uttrycker
dock önskemål om utökad och förbättrad beskrivning om vilken redovisningsinformation som hanteras av olika IT-system samt hur systemen påverkar redovisningen.
Då ekonomiavdelningen anser att arbete pågår kontinuerligt och dokumentationen uppdateras när ändringar är befogade, behöver inte mer arbete göras utifrån den senaste revisionsrapporten.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse – Angående revisionsrapport ”Granskning av dokumentation av redovisningssystemet” 2017.343
- Revisionsrapport granskning av dokumentationen av redovisningssystemet 2016.2839
- Protokoll från Kommunstyrelsen arbetsutskott 2017-02-22 § 32
________
Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-08
KS § 37
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Dnr 17/2015

Program för parkering i Vara kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Program för parkering i Vara kommun”
_________
Sammanfattning av ärendet
Arbetet med att ta fram ett program för parkering har pågått sedan våren 2015
och behandlats i politiska utskott och nämnder vid ett flertal tillfällen mellan
den 10 juni 2015 och den 29 februari 2016. I kommunfullmäktige beslutades
att dåvarande förslag till parkeringspolicy skulle återremitteras med motiveringen att fler aktörer skulle få möjlighet att tycka till om policyn. Möjlighet
att lämna synpunkter för externa aktörer och allmänhet har funnits mellan 22
april och 13 maj 2016 vilket kommunicerats i lokaltidning, på Vara kommuns
hemsida samt på biblioteket i Vara. Fem synpunktslämnare har framfört sina
åsikter.
Syftet med att ändra namnet på dokumentet från policy till program är att placera det rätt i kommunens dokumentshierarki. Program för parkeringar beslutas av kommunfullmäktige eftersom den både berör kommunstyrelsen och
miljö- och byggnadsnämnden.
Syftet med ett program för parkeringar är att ge en gemensam inriktning för
hur parkeringsfrågor ska hanteras inom Vara kommun.
Syftet med riktlinjer för parkering är att förebygga problem med otillräcklig
parkering samt ge vägledning i fasta tal vid lovgivning, planarbete och drift av
allmännyttiga parkeringar. Riktlinjer för parkering beslutas av kommundirektör.
Ställningstaganden görs i programmet avseende generella frågor för att uppnå
en hög grad av nyttjande. Programmet berör även gestaltningsfrågor då parkeringar i Vara utgör en stor del av det offentliga rummet. Hänsyn tas även till
kollektivtrafik, cykel och olika fossilfria färdsätt i syfte att dels infria politiskt
satta mål om minskade fossila utsläpp och ökad folkhälsa.
Ställningstagande görs i detalj för tre olika geografiska nivåer i Vara kommun,
Centrala Vara och kring målpunkter, övriga Vara samt tätorterna i Vara kommun.
Generella ställningstaganden avseende parkering
-

Främja mer samnyttjande av parkeringsplatser över dygnet
För områden med brist på parkering kan parkering tidsbegränsas
Parkering för boende ska främst ske inom kvartersmark
Boendeparkering inom allmän plats kan avgiftsbeläggas

Ställningstaganden avseende gestaltning
-

Parkering ska anpassas till stadsmiljön
Småstadsmiljö ska prioriteras före parkering
Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-08
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Ställningstaganden för att främja ett resande med många olika färdsätt
-

Gångavstånd ska kortas och tillgänglighet till kollektivtrafik förbättras
Samnyttjande av fordon ska främjas
Resande med flera färdsätt och fossilfria färdmedel ska främjas
Antalet cykelparkeringar ska ökas

Den generella inriktningen för bilparkering eftersträvar mer samnyttjande och
att parkering för boende främst ska ske inom kvartersmark. I syfte att ge plats
åt nya kollektivtrafik- och cykelstråk, förskönade stadsmiljöer eller annan slags
prioriterad parkering kan parkeringsplatser inom Vara tätort behöva omfördelas eller omskyltas. Den generella inriktningen för cykelparkering är att de ska
finnas i anslutning till viktiga målpunkter, pendelparkeringar och vid alla större
hållplatser för kollektivtrafik. Vid bostäder och arbetsplatser ska cykelparkering
främst förläggas inom kvartersmark och utrustas med väder- och stöldskydd
samt hålla god kvalitet. Konstnärlig utformning uppmuntras generellt.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse- Program för parkering i Vara kommun h-kort
2017.346
- För program för parkering i Vara h-kort 2017.459
- Avgränsning h-kort 2017.347
- Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-22 § 35
Kommunstyrelsens behandling
Jonas Häggson, projektledare, föredrar ärendet
__________

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Dnr 41/2017

Upprättande av arbetsmarknadsråd i enlighet
med DUA-överenskommelsen
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige ändrar kommunstyrelsens reglemente gällande § 37.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens inrättar ett arbetsmarknadsråd.
Kommunstyrelsen utser följande personer till arbetsmarknadsrådet: : Kommunstyrelsens arbetsutskott, Ordförande och andre vice ordförande i bildningsnämndens presidium, Ordförande och andra vice ordförande socialnämndens presidium, Johanna Forslund-Kullander, näringslivschef, och Håkan
Olsson, chef för arbetsmarknadsenheten.
________________
Sammanfattning av ärendet
Ett förslag på överenskommelse har tagits fram mellan Vara kommun och Arbetsförmedlingen. Syftet med överenskommelsen är att minska ungas arbetslöshet genom samverkan utifrån lokala behov. Målet med överenskommelsen
är bland annat att antalet arbetslösa ungdomar i åldern 16-24 inte överstiger 50
stycken 20171231 och att antalet unga under 25 år som söker ekonomiskt bistånd minskar till ca 80 personer till 20 personer 20171231.
Som en del av överenskommelsen ska Vara kommun inrätta ett arbetsmarknadsråd under 2017.
Beslutsunderlag
- Överenskommelsen mellan Vara kommun och Arbetsförmedlingen hkort 2017.352
- Tjänsteskrivelse- Upprättande av arbetsmarknadsråd i enlighet med
DUA-överenskommelsen h-kort 2017.465
- Förslag på revidering av kommunstyrelsens reglemente h-kort 2017.465
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-22 § 39
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Dnr 11/2017

Investeringar Torsgårdsskolan
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. omfördela 4 miljoner kronor 2017 från Renovering fastighet BIN lokaler samt 10 miljoner kronor 2018 från Renovering fastighet BIN lokaler
till projekt Torsgårdsskolan.
2. förslaget om utökad investeringsbudget för bildningsnämnden med
3 miljoner kronor 2018 avseende inventarier för Torsgårdsskolan bereds i samband med beredning av budget och plan för 2018-2021, för
att därefter beslutas av kommunfullmäktige.
____________
Sammanfattning av ärendet
Investeringen att bygga om och till Torsgårdsskolan har en sammanlagd budget
på 41 917 000 kronor. I samband med upphandlingen uppdagas det att investeringen kommer att bli 14 000 000 kronor dyrare, d.v.s. en investering på totalt
55 917 000 kronor. Fördyringen beror på marknadsläget och att om- och tillbyggnaden har blivit mer omfattande än vad som beräknades tidigare.
Tekniska utskottet har återremitterat ärendet till förvaltningen för att tillsammans med bildningsnämnden utreda finansieringen. Bildningsnämnden har nu
hemställt till kommunstyrelsen om att få omfördela befintliga investeringsmedel. Förvaltningen anser att det bästa alternativet är att omfördela befintlig investeringsram.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse h-kort 2017.356
- Protokoll från Bildningsnämnden 2017-02-21 § 26
- Protokoll från Tekniska utskottet 2017-01-23 § 4
- Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-27 § 45
Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen har frågor till förvaltningen om orsaker kring varför projektet har blivit dyrare än budgeterat.
Kommunjurist, Christoffer Jensen redogör för förfarandet som kommunen
kan använda för att ombyggnation ska kunna inledas så snabbt som möjligt.
Detta inbegriper bland annat en direktjustering av kommunfullmäktiges protokoll när fullmäktige beslutar om frågan samt att tekniska utskottet har ett extra
sammanträde.
__________
Utdragsbestyrkande
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Dnr 10/2017

Slutredovisning av byggnation av evenemangsparkering, objekt 33126
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen av byggnation av evenemangsparkering. Entreprenaden kostade totalt 2 337 tkr och uppvisar ett underskott
på 337 000 kronor jämfört med budgeten.
____________
Sammanfattning av ärendet
Projektet avser om- och tillbyggnad av parkering vid Vårdcentrum för att på ett
bättre sätt tillgodose behovet av parkeringsplatser i samband med större evenemang inom Sprinten-området.
Budget

I investeringsbudgeten avsattes 2 000 000 kronor år 2015.
Upphandling och genomförandetid

Arbetena avropades av kommunens ramavtalsentreprenör, Vara Entreprenad.
Arbetet utfördes i huvudsak under år 2015.
Kostnader

Totalkostnaden för projektet, inklusive projektering, asfaltering, växtmaterial
samt ny belysning uppgår till 2 337 000 000 kronor. Projektet uppvisar ett underskott på 337 000 kr.
Redovisning av underskott

Underskottet beror till stor del på att befintlig belysning byttes till modern
LED-belysning. Arbetskostnaden blev även högre än beräknat.
Övrigt

Håkan Svensson på Fastighetsenheten var projektledare.
Projektet slutredovisas i kommunstyrelsen i enlighet med kommunens rutin för
investeringsredovisning.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse – slutredovisning h-kort 2017.354
- Protokoll från tekniska utskottet 2017-02-20 § 23
_________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 177/2014

Slutredovisning av tillbyggnad av förskolan
GP-byn i Vedum, objekt 32253
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av tillbyggnad av förskolan
GP-byn i Vedum, som även omfattar ombyggnad av befintliga lokaler. Entreprenaden kostade totalt 7 985 000 kronor och uppvisar ett underskott på 1
584 000 kronor jämfört med budgeten.
___________
Sammanfattning av ärendet
Projektet avser tillbyggnad av förskolan GP-byn i Vedum med en avdelning, på
begäran av Bildningsförvaltningen. I projektet ingår även ombyggnad av befintliga lokaler. Nya lekredskap har köpts till gården. Jordvärme har installerats.
I investeringsbudgeten avsattes 5 701 000 kr år 2014 och ytterligare 700 000 kr
år 2015. Summa 6 401 tkr i budget.
Upphandling och genomförandetid

Upphandling gjordes hösten 2014. Till totalentreprenörer upphandlades Vara
Entreprenad. Anbudet var på 5 971 000 kr.
Utbyggnaden samt ombyggnad av befintliga lokaler pågick under år 2014-16,
med tyngdpunkt år 2015.
Ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA) utgjorde 1 625 183 kronor.
Kostnader

Totalkostnaden för projektet, inklusive projektering och slutbesiktning, uppgår
till 7 985 000 000 kronor. Projektet uppvisar ett underskott på 1 584 000 kr.
Redovisning av underskott

Underskottet beror på att ombyggnaderna av befintliga lokaler blev mer omfattande än vad som var planerat när projektet inleddes. Enligt plan så skulle anpassningar av befintliga lokaler göras för att få en bra anslutning mellan det befintliga och påbyggnaden. Under arbetet uppdagades vissa brister i lokalerna
som behövde åtgärdas akut. Dessa åtgärder hade kunnat bokföras som planerat
underhåll, istället för att påföras projektet.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse – slutredovisning h-kort 2017.355
- Transaktionsöversikt och investeringsuppföljning 4 år h-kort 2017.355
- Protokoll från tekniska utskottet 2017-02-20 § 24
__________
Utdragsbestyrkande
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KS § 42

Redovisning av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av nedan förtecknade delegeringsbeslut.
__________
Sammanfattning av ärendet
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 2017-02-08 § 27
KSAU 2017-02-22 § 29,34,36,38

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott

TU 2017-02-20 § 19,20,22

Tekniska utskottet

Övriga delegeringsbeslut
Punkt Diarienummer

Beslutsdatum

Ärende och beslut
1.

Delegat

Allmänna ärenden

1.1

2017.360

2017-02-24 Prövning av enskilds begäran att få ut Christoffer Jensen
allmän handling
Kommunjurist

1.1

2017.362

2017-02-28 Prövning av enskilds begäran att få ut Christoffer Jensen
allmän handling
Kommunjurist
3. Personalärende

3.5

Pärm delegationslista

Beslut om löneplacering – RE-chef
nr 264--267

Nina Persson
HR-chef

3.5

Pärm delegationslista

Beslut om löneplacering- övriga
nr. 268-334

Nina Persson
HR-chef

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-08

24

4. Överklagande till domstol

4.2

2017.378

2017-03-02 Ombud alternativt befullmäktigande Anna Cederqvist
av ombud att föra kommunens talan Kommundirektör
inför domstol och andra myndigheter
samt vid förrättningar av skilda slag
5. Upphandling

5.2

2017.228

2017-02-08 Varor och tjänster som ska upphand- Christer Johansson
las förvaltningsövergripande
Upphandlingschef

5.5

2017.228

2017-02-08 Överklaga dom eller beslut i förvalt- Christer Johansson
ningsspecifika ärenden i förvaltnings- Upphandlingschef
process vad avser upphandlingsärenden
7. Planärende

7.2

7.2

2017.222

2017.233

2017-02-13 Sakägaryttrande och medgivandeAnsökan om bygglov för nybyggnad
av industribyggnad på fastigheten Avstyckning från Vara 26:1 (framtida
Hästskon 3)

Fredrik Nelander
Kommunstyrelsens
Ordförande

Anna Cederqvist
Kommundirektör
2017-02-13 Sakägaryttrande - Ansökan om bygg- Fredrik Nelander
lov för nybyggnad av industribyggnad Kommunstyrelsens
på fastigheten Avstyckning från Vara Ordförande
26:1 (framtida Hästskon 3)
Anna Cederqvist
Kommundirektör
8. Yttranden

8.8

2017.366

2017-03-01 Yttrande av likartad typ som 8.1-8.7 Anna Cederqvist
Yttrande över ansökan om Kameraö- Kommundirektör
vervakning med drönare till Länsstyrelsen. Ansökan från Sveaskog Förvaltning AB

Utdragsbestyrkande
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KS § 43

Anmälningsärenden
Följande anmälningsärenden meddelas till kommunstyrelsen och läggs därefter
till handlingarna:
Sammanträde
KSAU 2017-02-22 § 28

Ärenderubrik
Ändringar i ärendelistan

KSAU § 40

Sprinten

KSAU § 41

Anmälningsärenden

KSAU § 42

Kurser och konferenser

KSAU § 43

Diskussionsarbetsutskott

KSAU § 44

Övriga frågor

TU 2017-02-20 § 17

Presentation av styrprocessen

TU § 18

Bokslut 2016

TU § 21

Diskussion avseende nyttjanderättsavtal södra infarten
till Levene

TU § 25

Informationsärenden

TU § 26

Kurser och konferenser

TU § 27

Övriga frågor

_________

Utdragsbestyrkande
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KS § 44

Övriga frågor
Redovisning om Badhusparken
Lars Gezelius (M) undrar när den skriftliga redovisningen om badhusparken
kommer vara klar enligt kommunstyrelsens beslut den 8 februari § 24 ? Anna
Cederqvist, kommundirektör, informerar att hon arbetar med redovisningen
och att den kommer presenteras för kommunstyrelsen när den är färdig.
Utsmyckning i Kvänum
Erik Lindström (M) undrar när den genomlysningen av beslutsgången i projektet utsmyckning i Kvänum enligt kommunstyrelsens beslut den 8 februari §
21 kommer vara klar? Anna Cederqvist, kommundirektör, informerar att hon
arbetar med frågan och genomlysningen kommer presenteras för kommunstyrelsens när den är färdig.
IT-utredningen
Moderaterna lämnar följande synpunkt om IT-utredningen:
-

Vi Moderater anser att det är positivt med samarbete mellan kommuner vad gäller specialistfunktioner som t.ex. räddningstjänst, IT, upphandling, VA, avfall m.m. där små kommuner har svårt att upprätthålla
tillräcklig kompetens. Vi anser dock att frågan om var de kvalificerade
tjänsterna är placerade är väsentlig och måste lyftas i ett större samman
hang.

_________

Utdragsbestyrkande

