VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2017-04-12

1

Tid och plats

Klockan 14.00-16:40, Huangshan, Kommunhuset
(Ajournering klockan 15:40-15:45)

Beslutande

Elof Jonsson (C), ordf
Carl-Uno Olsson (S), tjg ers
Bengt-Åke Svensson (S)
Alexandra Gustafsson (S)
Heidi Hansen (S)
Peter Persson (S), tjg ers
Helene Bäck (S)
Ingemar Gruvaeus (C)
Gabriela Bosnjakovic (M)

Erik Lindström (M)
Per Gunnarsson (M)
Tommy Åkerstedt (L)
Peter Björk (SD)

Övriga närvarande

Anna Cederqvist, kommundirektör
Henrik Yrlid, sekreterare
Maria Carlsson-Torp, kvalitetsstrateg §49
Teresa Kalisky, teknisk chef § 50-51
Anette Björk förvaltningsekonom §50-51

Christoffer Jensen, kommunjurist, § 52
Fredrik Heder, gatuchef § 54
Egon Frid (V) ej tjg ersättare
Lars Gezelius (M) ej tjg ersättare

Ing-Gun Odin, förvaltningsekonom § 50-51

Emelia Larsson, kanslichef § 52
Justerare

Peter Persson

Justeringens tid och plats

2017-04-19 klockan 13.00, Kommunhuset

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

48-58

Henrik Yrlid
Ordförande

Elof Jonsson
Justerare

Peter Persson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-04-12

Datum för när anslaget ska
sättas upp

2017-04-19

Förvaringsplats för
protokollet

Kansliavdelningen

Datum för när anslaget ska tas ner

2017-05-11

Underskrift

Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

Ändringar i ärendelistan ..................................................................................... 2
Information om projektmodellen .................................................................... 3
Investeringsbudget för tekniska förvaltningen, ändringar år 2017 .............. 4
Budget 2018, plan 2019-2021 kommunstyrelsens budget inklusive
tekniska förvaltningen ........................................................................................ 5
Prövning av de kommunala bolagens verksamhet under föregående
verksamhetsår ...................................................................................................... 9
Avsiktsförklaring Besöksnäringen .................................................................. 10
Utredning Badhusparken ................................................................................. 11
Information från Skaraborgs kommunalförbund ........................................ 13
Kommundirektören informerar ..................................................................... 14
Redovisning av delegationsbeslut ................................................................... 15
Anmälningsärenden .......................................................................................... 18

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-04-12

2

KS § 48

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

-

Ärendet investeringsbudget 2017 för tekniska förvaltningen, ändringar
år 2017 behandlas efter ärendet information om projektmodellen.
Ärendena budget 2018, plan 2019-2021 kommunstyrelsens budget och
budget för tekniska förvaltningen år 2018 behandlas som ett ärende.
Ärendet tas upp efter ärendet investeringsbudget 2017 för tekniska förvaltningen, ändringar 2017.
I övrigt protokollförs ärendena i den ordning som de behandlas på
sammanträdet.

__________
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KS § 49

Information om projektmodellen
Sammanfattning av ärendet
Maria Carlsson-Torp, kvalitetsstrateg, informerar om den nya projektmodellen
för Vara kommun.
Bakgrunden till att en ny projektmodell har tagits fram härstammar bland annat
från att kommunen har velat skapa ett standardiserat arbetssätt och en gemensam begreppsflora för hur projekt ska genomföras.
Maria Carlsson-Torp har under våren 2017 genomfört fyra stycken projektutbildningar och målet är att genomföra två stycken utbildningar under hösten
Ett projekt består med många faser. En viktig fas i ett projekt är den förberedande fasen men det är lätt att detta arbete hoppas över. I den nya projektmodellen finns det även inlagt beslutspunkter för att det ska kunna vara möjligt att
stoppa projekt som inte fungerar. En viktig del i alla projekt är även att vara
medveten om att det finns många intressenter i ett projekt och därför är det
viktigt att det finns en tydlig kommunikationsplan för projektet.
Avslutningsvis är även utvärdering en viktig del i alla projekt och det som ökar
chansen för att ett projekt lyckas är bland mätbara mål och en accepterad projektplan.
__________
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Dnr 11/2016

Investeringsbudget för tekniska förvaltningen, ändringar år 2017
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar om följande ändringar av investeringsbudget för
år 2017 i enlighet med budgetförslaget för 2018:
1. flytta budget för ombyggnad av Alléhallen på 15 000 000 kr från år
2017 till år 2018.
2. flytta budget för Bildnings- och kulturkluster på 30 000 000 kr från år
2017 till år 2018.
3. flytta budget om 8 500 000 kr från ”Avloppsledningar i Kvänum” år
2017 till ”Vatten och avlopp, renovering av befintliga anläggningar”, år
2017. Av de 8 500 000 kr som flyttas, planeras cirka 2 000 000 att användas för inköp av en entreprenadmaskin för VA-enhetens kommande arbete på VA-ledningsnätet.
__________
Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen lämnar ett förslag till ändringar av investeringsbudget
för år 2017 som berör fastighets- och VA-enheternas projekt år 2017 och 2018.
Ändringarna är redovisade i budgetförslaget för år 2018-2021, där de sätts in i
ett större sammanhang.
VA-enheten har redovisat sina planerade investeringar för åren 2017-2019 för
tekniska utskottet under hösten 2016, vilket godkändes av utskottet. De ändringar som behövde göras i kommunens investeringsbudget missades tyvärr vid
beslut om budget 2017. VA har bl.a. ett krav från Miljö- och byggnadsförvaltningen på att förbättra avloppsreningen i Norra Vånga, vilket kräver en omdisponering av årets investeringsbudget.
Beslutsunderlag
- Budgetförslag 2018, h-kort 2017.602
- VA Investeringsbudget 2017, h-kort 2017.604
- Tjänsteskrivelse, h-kort 2017.604
- Protokoll från tekniska utskottet 2017-03-27 § 30
_________
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Dnr 16/2017

Budget 2018, plan 2019-2021 kommunstyrelsens budget inklusive tekniska förvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner budgetförslaget för Förvaltningen för utveckling och service i enlighet med tilldelad budgetram 135 385 tkr
2018, 158 268 tkr 2019, 181 237 2020 samt 204 836 tkr 2021, och överlämnar det till budgetberedning.
2. Att utöka kommunstyrelsens investeringsram 2018 med 2 000 tkr avseende inköp av nytt HR-system.
3. Att utöka kommunstyrelsens investeringsram med 2 000 tkr årligen
från och med 2018 avseende markinköp.
4. Kommunstyrelsen godkänner driftsbudgeten för tekniska förvaltningen
för år 2018.
5. Kommunstyrelsen bibehåller vatten- och avloppstaxan oförändrad år
2018.
6. Kommunstyrelsen bibehåller renhållningstaxan oförändrad år 2018 avseende sophämtning, samt att avgifter för slamtömning höjs med index
i enlighet med kommunens ramavtal. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om investeringsbudget till en ny
återvinningsstation.
7. Kommunstyrelsen beviljar ett ökat anslag till gatu- och parkenheterna
på grund av ökade kapital- och verksamhetskostnader med 260 000 –
840 000 kronor för åren 2019 – 2021.
8. Kommunstyrelsen fattar inget beslut gällande investeringsbudget för
2018 och överlämnar därför förvaltningens nedanstående förslag till
budgetberedning:
Listade förändringar inom investeringsbudget godkänns, vilket sammantaget innebär
- en minskad investeringsbudget år 2017 med 45 000 000 kronor,
- en ökning år 2018 med 73 797 000 kronor,
- en ökning år 2019 med 34 921 000 kronor,
- en ökning år 2020 med 15 720 000 kronor,
- en ökning år 2021 med 40 000 000 kronor.
Detta innebär följande förändringar per objekt:
a) Att utöka investeringsbudgeten för Alléhallen med 10 000 000 kronor, till att totalt omfatta 35 000 000 kronor.
b) Att utöka investeringsbudgeten för ”Renovering fastigheter BIN”
med 5 000 000 kronor årligen år 2020 och 2021 till att totalt omfatta
25 000 000 kronor årligen.

Utdragsbestyrkande
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c) Att flytta investeringsbudget för Bildnings- och kulturkluster så att
budgetbeloppet för 2018 uppgår till 60 000 + 39 136 tkr, vilket består av 60 000 tkr i budget år 2018 samt 30 000 tkr i flyttat belopp
från år 2017 till 2018, samt 9 136 tkr i ombudgetering från år 2016.
d) Att utöka investeringsbudgeten för ”Renovering fastigheter SOC”
med 5 000 000 kronor årligen år 2020 och 2021 till att totalt omfatta
15 000 000 kronor årligen.
e) Att utöka investeringsbudgeten för ”underhåll av övriga fastigheter”
ökas med 3 000 000 kronor årligen, till 6 000 000 kronor årligen för
samtliga år 2018-2021.
f) Att lägga till 25 000 000 kronor i investeringsbudget för Kvänums
förskola år 2021.
g) Att minska investeringsbudget för ”ordinarie ram tekniska
utskottet” med 2 400 000 kronor år 2018, och minska med
2 000 000 kronor årligen år 2019-2021.
h) Att utöka investeringsbudgeten för ”Tomtområde exploatering” till
att omfatta 3 000 000 kronor årligen i planperioden. Detta är en
utökning från att årligen ha 1 000 000 kronor respektive 0 kronor i
planperioden.
i) Att minska investeringsbudget för ”Ny- och ombyggnad av gator
och vägar” med 3 000 000 kronor år 2019 och 1 000 000 kronor
vardera åren 2020 och 2021.
j) Att utöka investeringsbudgeten för ”Omläggning av Torggatan,
Storgatan” med 5 000 000 kronor år 2021, så att det uppgår till totalt
20 000 000 kronor i perioden, samt att flytta fram projektet i tid så
att 4 800 000 kronor flyttas från år 2018 till 2020.
k) Att flytta och minska investeringsbudgeten för VA, från ”avloppsledningar i Kvänum” till ”Vatten och avlopp, renovering av befintliga anläggningar”, så att anslaget för ”avloppsledningar i Kvänum”
är 3 000 000 kronor år 2018 och 2019 och därefter 0 kronor år
2020-2021, samt att budget för ”VA, renovering av befintliga anläggningar” utgör 9 500 000 kronor år 2018, 7 000 000 kronor år
2019 (oförändrat) och 11 000 000 kronor vardera år 2020 och 2021.
Minskningen är på 1 000 000 kronor – 3 079 000 kronor årligen under planperioden.
l) Att utöka investeringsbudgeten för anläggande av en ny återvinningscentral i Vara, vilken med en grov uppskattning kan kosta 40
000 000 kronor åren 2018-2019.
Reservation

Moderaterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.
__________
Sammanfattning av ärendet
I inriktningsbeslutet för budget 2018 och plan 2019-2021 antar kommunstyrelsen förutsättningar för nämnderna för att utarbeta budgetförslag till budgetberedningen. Utgångspunkten är de politiska målen för nämnderna och tidigare
Utdragsbestyrkande
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beslutad plan som sedan kompletteras med beräkningstekniska justeringar samt
uppdrag till nämnderna att inkomma med till budgetberedningen.
Kommunstyrelsen avger här ett budgetförslag som är i enlighet med tilldelad
ram. I underlaget framgår hur effektiviseringen om 1 % samt övriga förändringar ska genomföras.
Förslaget till beslut innebär att överlämna budgetförslaget till budgetberedningen för vidare beredning.
Inriktningsbeslutet är den första delen i styrprocessen, där kommunstyrelsen
antar planeringsförutsättningar för nämnderna och som är utgångspunkten för
nämnderna i arbetet med att ta fram ett budgetförslag till budgetberedningen.
Inriktningsbeslutet utgår från tidigare beslutad plan och omfattar de politiska
målen för nämnderna, beräkningstekniska justeringar samt frågeställningar/
uppdrag till nämnderna att inkomma med till budgetberedningen.
Efter det att nämndernas budgetförslag beretts av budgetberedningen lämnar
kommunstyrelsen ett förslag till kommunfullmäktige om budget för 2018 och
plan 2019-2021. Kommunfullmäktige beslutar om nämndernas drifts- och investeringsbudget på ramnivå i juni månad.
Tekniska förvaltningen lämnar ett förslag till budget för år 2018 för enheternas
verksamheter och ekonomiska styrning för år 2018.
Förvaltningens intäkter år 2018 är beräknade till 202 957 000 kronor och kostnaderna är beräknade till 223 845 000 kronor.
Beslutsunderlag
- Förslag till budget år 2018, reviderad 2017-03-30, h-kort 2017.673
- Tjänsteskrivelse, h-kort 2017.673
- VA Investeringsbudget 2018-2019, h-kort 2017.602
- Tjänsteskrivelse- Budget 2018, plan 2019-2021 kommunstyrelsens budget- h-kort 2017.654
- Budgetdokument Budget 2018, plan 2019-2021 underlag för budgetberedningen h-kort 2017.655
- Protokoll från tekniska utskottet 2017-03-27 § 29
- Protokoll från tekniska utskottet 2017-04-05 § 42
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott §47
__________
Kommunstyrelsens behandling
Teresa Kalisky, teknisk chef, föredrar tekniska förvaltningens förslag till budget. Hon informerar om vissa redaktionella ändringar i förslaget till budget som
kommunstyrelsen ställer bakom.
Anna Cederqvist, kommundirektör, informerar om förslaget till budget för förvaltningen för utveckling och service.
Gabriela Bosnjakovic (M) frågar majoriteten om den avser att fortgå med investeringsplanerna för Allébadet och får som svar att de besluten ligger fast.
Utdragsbestyrkande
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Yrkanden

Gabriela Bosnjakovic (M) lämnar följande ändringsyrkande till förslaget till
budget för förvaltningen för utveckling och service:
-

Kommunstyrelsen får minskad ram med 2 miljoner kronor.
Undersöka möjligheten för ett gemensamt inköp av nytt HR-system
med V6-kommunerna.

Gabriela Bosnjakovic (M) yrkar på följande investeringsbudget för tekniska
förvaltningens avseende följande poster:
År 2017

År 2018

År 2019

Sprinten

50 mkr

15 mkr

60 mkr

BIN Renovering

6 mkr

50 mkr

50 mkr

ÅVC

0 mkr

0 mkr

0 mkr

Alléhallen

0 mkr

25 mkr

0 mkr

Beslutsgång

Ordförande Elof Jonsson (C) frågar kommunstyrelsen och finner att kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till budget för förvaltningen för utveckling och service.
Ordförande Elof Jonsson (C) ställer Gabriela Bosnjakovics (M) ändringsyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandena.
Ordförande Elof Jonsson (C) frågar kommunstyrelsen och finner att kommunstyrelsen godkänner tekniska utskottet förslag till budget för tekniska förvaltningen.
Ordförande Elof Jonsson (C) ställer tekniska utskottets förslag till investeringsbudget mot Gabriela Bosnjakovic (M) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag.
____________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 48/2017

Prövning av de kommunala bolagens verksamhet under föregående verksamhetsår
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen finner att verksamheten i bolagen Vara Koncern AB, Vara
Bostäder AB, Vara Industrifastigheter AB, Vara Konserthus AB, VaraNet AB
och Destination Vara AB under kalenderåret 2016 har varit förenlig med det
för respektive bolag fastställda kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
__________
Sammanfattning av ärendet
I enlighet med bestämmelserna i kommunallagen ska kommunstyrelsen årligen
pröva om den verksamhet kommunens bolag bedrivit skett enligt bolagsordning och det där fastställda ändamålet. Samtidigt ska prövas om den verksamhet som bolagen bedrivit har legat inom de kommunala befogenheterna.
Kommunfullmäktige i Vara kommun har utfärdat ägardirektiv till samtliga bolag utom till Destination Vara AB. I ägardirektiven framgår av punkt 8 och 9
att styrelsen i förvaltningsberättelsen ska redovisa hur verksamheten bedrivits
och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och i ägardirektiven angivna syftet, samt ramarna för densamma. Om så är påkallat ska kommunens
revisorer lyfta fram detta i sin granskningsrapport.
Enligt både förvaltningsberättelser och lekmannarevisorernas granskningsrapporter har Vara Koncern AB, Vara Bostäder AB, Vara Industrifastigheter AB,
Vara Konserthus AB, VaraNet AB och Destination Vara ABs verksamheter legat inom respektive bolagsordnings fastställda ändamål och inom de kommunala befogenheterna.
Beslutsunderlag
- Underlag för kommunstyrelsens årliga prövning av verksamheten i de
kommunala bolagen. h-kort 2017.662
-

Utredning – Prövning av de kommunala bolagens verksamhet under
föregående verksamhetsår. h-kort 2017.662

-

Tjänsteskrivelse- Prövning av de kommunala bolagens verksamhet under föregående verksamhetsår. h-kort 2017.661

-

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-29 § 52

___________
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Dnr 53/2017

Avsiktsförklaring Besöksnäringen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Vara kommun ställer sig bakom ”Avsiktsförklaring Besöksnäring – 8 kommuner i en del av Västsverige. ”
__________
Sammanfattning av ärendet
Kommunerna inom V8 samarbetet, Götene, Lidköping, Skara, Vara, Essunga
Grästorp, Vänersborg och Trollhättan har som ambition att öka antalet privatresenärer och gästnätter inom det gemensamma geografiska området.
Ett förslag på avsiktsförklaring gällande besöksnäringen har tagits fram mellan
kommunerna inom V8. Syftet med avsiktsförklaringen är bland annat att gemensamt arbeta för att förlänga en gästs totala vistelse i alla kommuner och att
effektivisera marknadsföring. Vidare är målen med avsiktsförklaringen att
bland annat öka omsättningen för besöksnäringen i V8 området och öka antalet gästnätter.
Bakgrunden till att en avsiktsförklaring har tagits fram bottnar i ett uppdrag
som har givets till kommundirektörerna inom V8-samarbetet.
Beslutsunderlag
- Avsiktsförklaring Besöksnäringen V8 h-kort 2017.665
- Bilaga avsiktsförklaring h-kort 2017.665
- Tjänsteskrivelse- Avsiktsförklaring Besöksnäringen h-kort 2017.665
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-29 § 55
__________
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Dnr 40/2017

Utredning Badhusparken
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner informationen och lägger den till handlingarna.
__________
Sammanfattning av ärendet
Rapport beskriver orsaker till att investeringsobjektet badhusparken inte har
hållit budget och orsakerna till detta. Åtgärder är vidtagna för att en dylik situation inte ska uppkomma igen.
Uppdraget om utredningen gavs till kommundirektör igenom beslut i kommunstyrelsen 8 februari 2017 (KS § 24), och skulle omfatta ”en skriftlig redovisning där beslutsgången framgår med en detaljerad redovisning av kostnaderna”. Då det inte har funnits någon dokumentation av ärendet, har arbetsgången inneburit att intervjuer har gjorts med berörda tjänstemän som varit involverade i ärendet för att få fram fakta. Beställare av rapporten har varit kommundirektör, utförare Gata-Parkchef. Kvalitetsstrateg har varit behjälplig med
insamling och sammanställning av information.
Projekt Lyskraft startade som ett Leaderprojekt 2011. Ett behov av att fortsätta
utveckla centrum banade vägen för en fortsättning av Lyskraft. En förstudie
genomfördes och 2014 beviljades projektet 25 mkr av kommunfullmäktige för
centrumutveckling. Under hösten 2016 fattade kommunfullmäktige beslut om
att reducera budgeten, till att omfatta totalt 10 mnkr.
Hösten 2016 uppdagades att projektbudgeten överskreds. En utredning gjordes
som visade på att badhusparkens färdigställande uppskattades till 12-13 mnkr
inklusive tornet. Den delen av projektet som avsåg badhusparken hade vid årsskiftet trasserat budgeten med 1,2 mnkr (budget 5 mnkr). Mot denna bakgrund
tog KS beslutet att utreda beslutsgången och en detaljerad redovisning av kostnaderna. Rapporten visar att kalkylen för projektering och grävarbeten för el
var alldeles för lågt satt. Därför har projektet blivit 1 457 457 kr dyrare än beräknat.
Beslutsgången har varit svår att följa, då i princip ingen dokumentation har
funnits att tillgå. Det fanns vid besluts- och projektstart ingen kalkyl över ingående delar. Det fanns heller ingen tydlig projektorganisation där roller och ansvar var definierat. Det har varit en personalomsättning under perioden, vilket
har försvårat processen. Ansvariga chefer har inte nyttjat sina fullständiga mandat till att budgetera, följa upp och styra investeringsprojekt i enlighet med de
styrdokument som finns, på grund av att det har funnits en kultur som inneburit att spelreglerna och ansvarsfördelningen enligt styrdokumentet sattes ur
spel.
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Följande åtgärder är vidtagna för att liknande situation inte ska uppkomma
igen:
-

En kommungemensam projektmodell där roller och ansvar
tydligt framgår, liksom de olika stegen och beslutsgången i
projekt har tagits fram. Projektmodellen håller på att implementeras genom utbildningar i de olika förvaltningarna.

-

En riktlinje för investeringsprojekt där de olika stegens innehåll framgår, samt roller och ansvar för olika aktörer i processens gång.

-

Ny rutin för investeringskalkylering är framtagen.

Invigning av badhusparken kommer att ske under maj månad 2017.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse- Utredning Badhusparken h-kort 2017.772
- Rapport Badhusparken- h-kort 2017.773
Kommunstyrelsens behandling
Anna Cederqvist, kommundirektör, och Fredrik Heder, gatuchef, föredrar
ärendet.
Kommunstyrelsen ges möjlighet att ställa frågor till Anna Cederqvist och Fredrik Heder om ärendet.
___________
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KS § 55

Information från Skaraborgs kommunalförbund
Sammanfattning av ärendet
Anna Cederqvist, kommundirektör, informerar från Skaraborgs kommunalförbund. Kommunalförbundets förbundsdirektör har fått i uppdrag att göra en
översyn av kommunalförbundets organisation och det är politiker från Vara
kommun som är initiativtagare till organisationsöversynen.
Kommunalförbundet arbetar även med ett nytt folkhälsoavtal mellan Västra
Götalands regionen och kommunerna i Skaraborg. Det nya folkhälsoavtal
kommer innebära förändringar för hur folkhälsoplanerarna i kommunerna arbetar.
Gabriela Bosnjakovic (M) informerar även att kommunalförbundets styrelse
nyligen har haft ett endagssammanträde för att diskutera framtidsarbete.
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-04-12
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KS § 56

Kommundirektören informerar
Sammanfattning av ärendet
Anna Cederqvist, kommundirektör, informerar om arbetet med att rekrytera en
ny teknisk chef. Fyra kandidater har valts ut och tekniska utskottet och kommunstyrelsens arbetsutskott kommer få träffa kandidaterna. De utvalda kandidaterna kommer även få genomgå tester och djupintervjuer och tanken är att
den nya tekniska chefen ska tillträda efter sommaren.
Anna Cederqvist, informerar vidare att ett ledningsutvecklingsprogram har arbetats fram av förvaltningen. Deltagare i utvecklingsprogrammet kommer träffas vid 5 tillfällen under ett år.
Vad gäller upphandlingen i projektet Sprinten avges information om att upphandlingen har avbrutits eftersom inga anbud har inkommit och Anna Cederqvist informerar även hur arbetet inom projektet ska fortskrida. En projektledare för projektet har anställts och han heter Roger Filipsson.
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-04-12
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KS § 57

Redovisning av delegationsbeslut
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 2017-03-29 § 49-51
TU 2017-03-27 § 31,32,34,35,38,39

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tekniska utskottet

TU 2017-04-05 § 41,43

Tekniska utskottet

PU 2017-03-03 § 12,13,18

Personalutskottet

Övriga delegeringsbeslut
Punkt Diarienummer

Beslutsdatum

Ärende och beslut

Delegat

3. Personalärende

3.5

Pärm delegationslista

3.2.7

2017.692

Beslut om löneplacering- övriga
nr. 335-420

Nina Persson
HR-chef

2016-04-04 Inrättande av övriga tjänster inom re- Teresa Kalisky
sultatenheten- Tjänst som VA-utreTeknisk chef
dare
5. Upphandling

5.4

2017.692

2017-03-15 Antagande av entreprenör efter princip- och/eller budgetbeslut i KFProjektledare för Sprinten

Utdragsbestyrkande

Teresa Kalisky
Teknisk chef

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-04-12
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5.4

2017.692

2017-03-15 Antagande av entreprenör efter prin- Teresa Kalisky
cip- och/eller budgetbeslut i KF - Ra- Teknisk chef
mavtal gällande kylservice till storkök
och kontrollbesiktning av köldmedieagreggat inom Vara kommun

5.4

2017.692

2017-03-24 Antagande av entreprenör efter princip- och/eller budgetbeslut i KF Avtal gällande moduler, förskolan i
Kvänum

Teresa Kalisky
Teknisk chef

5.4

2017.692

2017-03-24 Antagande av entreprenör efter princip- och/eller budgetbeslut i KF Avtal gällande moduleter, fler klassrum till Park- och Alléskolan

Teresa Kalisky
Teknisk chef

5.4

2017.692

2017-02-01 Antagande av entreprenör efter princip- och/eller budgetbeslut i KF Hyresavtal kopiator Sharp

Teresa Kalisky
Teknisk chef

5.4

2017.692

2017-02-13 Antagande av entreprenör efter princip- och/eller budgetbeslut i KF - Direktupphandlingar inom projektet
Lyskrafts/Badhusparken
- Lekskulpturer
- Staket till badhusparken

Teresa Kalisky
Teknisk chef
Fredrik Heder
Gatuchef

6. Köp/Försäljning av fastigheter

6.1

2017.693

Januarimars
2017

Försäljning av mark till egnahemsbebyggelse mm- Sammanställning av
försålda småhustomter

Ing-Gun Odin
Förvaltningsekonom

8. Yttranden

8.8

2017.214

2017-02-14 Yttrande av likartad typ som 8.1-8.7 Anna Cederqvist
Yttrande över ansökan om Kameraö- Kommundirektör
vervakning med drönare till Länsstyrelsen. Ansökan från Derry Philip
9. Teknisk verksamhet

9.3.1

2017.694

Januari-sep- Lantmäteriförrättningar- ansökta lant- Ing-Gun Odin
tember
mäteriförrättningar
Förvaltningsekonom
2017
11. Övriga frågor

11.5

2017.692

2017-02-03 Utseende av resultatsenhetschef då
Teresa Kalisky
denna är ledig- Håkan Svensson ersät- Teknisk chef
ter Åke Lindström mellan 2017-0302-2017-03-20
Anmälan av tecknade avtal

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-04-12
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2017.692

2017-02-24 Tecknat skötselavtal av Kullagatan
med CIKAB

Teresa Kalisky
Teknisk chef

2017.692

2017-03-06 Tecknat samverkansavtal med Förpackning och tidningsinsamlingen

Teresa Kalisky
Teknisk Chef

__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-04-12

18

KS § 58

Anmälningsärenden
Följande anmälningsärenden meddelas till kommunstyrelsen och läggs därefter
till handlingarna:
Sammanträde
KSAU 2017-03-29 § 46

Ärenderubrik
Ändringar i ärendelistan

KSAU § 48

Uppföljning handlingsplan till drogpolitiska programmet

KSAU § 56

Kommundirektören informerar

KSAU § 57

Information från kommunalförbundet

KSAU § 58

Sprinten

KSAU § 59

Anmälningsärenden

KSAU § 60

Kurser och konferenser

KSAU § 61

Diskussionsarbetsutskott

KSAU § 62

Övriga frågor

TU 2017-03-27 § 28

Ändring i ärendelistan

TU § 33

Information om pågående projekt avseende gång- och
cykelvägar i kommunen

TU § 37

Information från kostenheten gällande ny livsmedelsupphandling

TU § 39

Datum för extra tekniskt utskott

TU 2017-04-05 § 40

Ändringar i ärendelistan

PU 2017-03-03 § 9

Ändringar i ärendelistan

PU § 10

Enhetsbesök på Västra Parkskolan

PU § 11

Uppföljning av personal- och arbetsmiljösituationen
inom bildningsnämnden

PU § 14

Uppföljning av feriearbete 2016

PU § 15

Information från förvaltningen

PU § 16

Sammanställning av avslutningsblanketter

PU § 17

Övriga frågor

________

Utdragsbestyrkande

