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Tid och plats

Klockan 14.00-15:45, Huangshan, Kommunhuset

Beslutande

Fredrik Nelander (S) Ordf.
Bengt Åke-Svensson (S)
Alexandra Gustafsson (S)
Carl-Uno Olsson (S) tjg ers.
Fredrik Pettersson (S) tjg ers.
Helene Bäck (S)
Elof Jonsson (C)
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
Hendeltagit
ex.
Ann
Palmnäsi. Position
Väst § 141
Lotta Borglund, projektledare § 142
Lars Gezelius (M) ej tjg ersättare
Egon Frid (V) ej tjg ersättare

Johanna Forslund-Kullander
Näringslivschef § 141

Justerare

Erik Lindström

Justeringens tid och plats

2016-11-23 klockan 16.30, Kommunhuset

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

140-147

Henrik Yrlid
Ordförande

Fredrik Nelander
Justerare

Erik Lindström
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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Sammanträdesdatum

2016-11-23

Datum för när anslaget ska
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Ändringar i ärendelistan
Kommunstyrelsens beslut
Ärendelistan ändras på följande sätt:
-

Lars Gezelius, Erik Lindström och Fredrik Nelander informerar att de
har varsin övrig fråga.

__________
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Information från Position Väst
Johann Forslund-Kullander, näringslivschef i Vara kommun börjar med att informera om bakgrunden till samarbetet mellan Vara kommun och Position
Väst.
Ann Palmnäs, verksamhetsledare, informerar om Position Västs verksamhet.
Position Väst arbetar med att attrahera företag till Fyrbodalsregionen och vissa
kommuner i Skaraborg: Fyrbodals kommunalförbund är huvudman för organisationen. Ann Palmnäs berättar om de lyckade exempel som finns från då Position Väst har lyckats få till företagsetableringar. Position Väst arbetssätt är
bland annat att vara ute på företagsmässor för att skapa kontakter med företag.
En viktig del för att få till företagsetableringar handlar om att få ut fördelarna
med att etablera företag i Fyrbodal och Skaraborgsregionen. En stor fördel
som finns med att etablera företag i Vara är just närheten till Norge och Göteborg.
Position Väst har också ett samarbete med Business Sweden som är en viktig
del för att få företagsetableringar.
__________

Utdragsbestyrkande
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Information om sjukfrånvaroprojektet
Lotta Borglund informerar om sjukfrånvaroprojektet som har bedrivits i Vara
kommun. Hon kom in i projektet efter att projektet hade pågått ett år.
I projektet tittade man på att minska sjukskrivningen hos de anställda som
hade en hög andel korta sjukfall. I projektet ingick 77 personer och alla som
deltog i projektet fick genomgå en hälsoundersökning och man upprättade en
handlingsplan. Det som kunde konstateras om de som ingick i gruppen vara att
de var i behov av livsstilsförändringar och det fanns en problematik med exempelvis rökning, övervikt och migrän.
De som ingick i projektet blev erbjudna olika gruppaktiviteter exempelvis nikotinavvägning Från slutredovisning av projektet kan nämnas att 36% fick en
sänkt sjukfrånvaro från 8 till 5 korta sjukfall men för vissa som deltog innebar
projektet ingen förändring i sjukfrånvaron.
Projektet har lett till vissa förändringar bland att hur chefer ska jobba för att
förebygga sjukfrånvaron.
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-11-23
KS § 143

5

Dnr 235/2016

Fastighetsregleringsavtal- Vara Vedum 18:1
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättat fastighetsregleringsavtal för överlåtelse
av del av fastigheten Vara Vedum 18:1.
Köparen ska betala en handpenning när avtalet undertecknas.
__________
Sammanfattning av ärendet
Ett Fastighetsregleringsavtal har upprättats mellan Vara kommun och Thomas
Wedelin (köparen). Enligt avtalet överlåter kommunen cirka 21 775 kvm av
fastigheten Vara Vedum 18:1 till köparen. Området ska sedan fastighetsregleras
till köparens fastighet Vara Vedum 18:20. Avtalet föreskriver att området överlåtes i befintligt skick och tillträde sker när lantmäteriförrättningen har vunnit
laga kraft. Ägaren äger dock rätt att disponera området från det att kommunstyrelsens beslut vunnit laga kraft. Köpeskillingen som ska utgå är 10 kronor
per kvm. Den betalas kontant så snart exakt areal är känd och innan lantmäteriförrättningen avslutas.
Fastighetsregleringsavtalet gäller under förutsättning att det godkänns av kommunstyrelsen samt att styrelsens beslut vinner laga kraft.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse Fastighetsregleringsavtal Vara Vedum 18:1 H-kort
2016.2511
- Fastighetsregleringsavtal H-kort 2016.2630
- Kartor H-kort 2016.2512
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 193/2016

Permutation av stiftelser
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ansöka om permutation hos kammarkollegiet/länsstyrelsen för följande stiftelser:
Lars Andersgårdens donationsstiftelse
Skolstyrelsens donationsstiftelse
Karl O Paulssons hjälpfond
Fredrik och Emma Carlssons donationsfond
Alma Svenssons donationsstiftelse
Syskonen Alfred och Ida Larssons donationsfond
Anna Johanssons stiftelse
Alexanders Gustavssons donationsstiftelse
Svante Jonssons donationsstiftelse
Matilda Larsdotters stiftelse
August Jonssons donationsstiftelse
Oskar Anderssons stiftelse
Carl Alfred S Johanssons stipendiestiftelse
Hästförsäkringsbolagsstiftelsen
John och Mia Johanssons stiftelse
Folke Gillis Gustavssons fond för Vidhemsgården
Folke Gillis Gustavssons fond för park och planteringsfond
Anna Anderssons donationsstiftelse
Carl J Strandmans från Jung och USA fond för bidrag till polioskadades och samt till polio- och cancerforskning
Makarna August Wilssons sjukstiftelse
Ebba Rudoffs minnesstiftelse
Anders Svenssons stiftelse
Klara o Alma Jonssons stiftelse
Clara Ahlins stiftelse
Carl Otto Landins stiftelse
Gustav Albin Johanssons stiftelse
Skolstyrelsens Alléskolans samstiftlse
Sofia Carlssons donationsstiftelse
Wilhelmina Skarsteds donationsstiftelse
Gustav Georg Anderssons stiftelse
Vara kommuns sociala samstiftelse
Anna Petterssons Kedumsgårdens avsättning
Sven Henrik Littorins museistiftelse
Vara kommuns samstiftelse för allmänna kommunala intressen
Förvaltaren önskar ändra i föreskrifterna som begränsar användningen av kapitalet, så att såväl avkastning som kapital får användas för ändamålet.

Utdragsbestyrkande
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I stiftelserna Clara Ahlins stiftelse, Carl Otto Landins stiftelse, Johan och Mia
Johanssons stiftelse utvidgas området då angivna ålderdomshem inte längre
finns kvar, till att gälla alla kommunens ålderdomshem.
Ebba Rudoffs sjukhusstiftelse och Hästförsäkringsbolagsstiftelsen utgår ur beslutet då annan handläggning sker.
I övriga ändringar som kan behövas under processen, så är det delegerat till
Carin Lysell Ekonomitjänst att ansöka om sådana ändringar efter samråd med
Vara kommuns ekonomichef Camilla Verngren.
__________
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2016-09-26 i §55 beslutat att permutera de stiftelser
kommunen förvaltar. Här är ett förtydliganden om exakt vad respektive stiftelse heter, då det är viktigt när man skickar in ansökan till kammarkollegiet/länsstyrelsen. Beslutet innehåller också några små tillägg.
Kommunen har sammanlagt 35 stiftelser som kräver en stor insats av ekonomiavdelningens personal i form av annonsering, arbete i samband med utdelning, medelsplacering, bokföring, bokslut, årsredovisningar, deklarationer, registrering, kontakter med länsstyrelse och kommarkollegiet m.m. Stiftelserna har
aldrig debiterats för detta arbete. Totalt finns ca 3,5 mkr i stiftelserna. Det är, i
dagsläget, enbart fritt kapital som får delas ut, vilket är ca 10 % av totala kapitalet. Flera av stiftelserna har inte gjort någon utdelning på flera år. Under 2015
delades sammanlagt 63 000 kr ut. Sökande kan vara externa, men stora delar av
medlen kan sökas av kommunens verksamheter.
Permutation är en juridisk term som innebär beslut av myndighet (kammarkollegiet) om att en bestämmelse eller föreskrift i ett gåvobrev, testamente eller
stiftelseförordnande eller liknande handling får ändras eller upphävas eller åsidosättas i ett särskilt fall.
Att permutera stiftelserna är förenat med en hel del arbete och kostnader. Arbetet föreslås läggas ut på Ekonomitjänst Carin Lysell AB till en offererad kostnad på 110 000 kr + moms, vilket bekostas av stiftelserna. Ekonomitjänst ska
reda ut vilka stiftelser som kan permuteras. Även kostnaden till kammarkollegiet för permutation får stiftelserna bekosta. Att permutera en större stiftelse
kostar 8 500 kr medan en mindre stiftelse kostar 2 300 kr att permutera. Då
cirka 15 av stiftelserna är större och ca 20 är mindre kan en eventuell permutationskostnad maximalt uppgå till 173 500 kr. Små stiftelser kan man i vissa fall
få avsluta genom att dela ut tillgångarna.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse permutation av stiftelser H-kort 2016.2631
__________
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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 2016-11-09 § 206, 209,211-214

Kommunstyrelsens arbetsutskott

PU 2016-11-10 § 64

Personalutskottet

TU 2016-11-14 § 147-149,151-156

Tekniska utskottet

Övriga delegeringsbeslut
Punkt Diarienummer

Beslutsdatum

Ärende och beslut
1.

Delegat

Allmänna ärenden

1.2

2016.2227

2016-09-26 Brådskande ärende- Anställning av
Fredrik Nelander
tillförordnad förvaltningschef inom
Kommunalråd
socialförvaltningen mellan den 30
september till och med den 5 oktober

1.2

2016.2234

2016-09-28 Brådskande ärende- Lämnat yttrande
till Polisen om Internationell kattutställning 2016-10-13-2016-10-16 i
Kvänum

Fredrik Nelander
Kommunalråd

2. Ekonomiska ärenden

2.8

2016.2570

2016-11-15 Utdelning av donationsstiftelser- Utdelning från stiftelser 2016

Utdragsbestyrkande

Emelia Larsson
Kanslichef
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3. Personalärenden

3.5

Pärm delegationslista

Beslut om löneplacering – RE-chef nr Nina Persson
HR-chef
1362-1363

3.5

Pärm delegationslista

Beslut om löneplanering – övriga nr
1364-1416

3.7.1

2016.2563

Nina Persson

HR-chef

2016-08-19 Arbetsmiljöansvar- Delegering av an- Anna Cederqvist
svaret för att utföra uppgifterna inom Kommundirektör
arbetsmiljöområdet.
10. Trafikfrågor

10.2

2016.2566

2016-11-15 Tillfälliga lokala trafikföreskrifterFörbud mot trafik med fordon på
Elisgatan i Vara 2016-11-15 till och
med 2016-11-18

Stellan Gedell
Gatuingenjör

10.2

2016.2567

2016-11-15 Tillfälliga lokala trafikföreskrifterFörbud mot trafik med fordon på
Karlagatan och Torsgatan i Vara
2016-11-15 till och med 2016-11-17

Stellan Gedell
Gatuingenjör

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-11-23

10

KS § 146

Anmälningsärenden
Följande anmälningsärenden meddelas till kommunstyrelsen och läggs därefter
till handlingarna:
Sammanträde
KSAU 2016-11-09 § 207

Ärenderubrik
Ändring i ärendelistan

KSAU § 208

Rätt att delta på sammanträdet

KSAU § 215

Informationsärende- Överklagande av beslutet om tillstyrkan av vindkraftsverksamhet i Badene 2:1

KSAU § 216

Anmälningsärenden

KSAU § 217

Kurser och konferenser

KSAU § 218

Diskussionsarbetsutskott

KSAU § 219

Övriga frågor

KSAU § 220

Informationsärende- Redovisning Torsbo ut och in

PU 2016-11-10 § 62

Ändringar i ärendelistan

PU § 63

Information om verksamhetsutveckling 2017

PU § 65

Inkommen skrivelse efter omorganisationen av Smedjan

PU § 66

Information om löneöversyn 2016 för Kommunal

PU § 67

Personalutskottets sammanträdesdagar 2017

PU § 68

Information om översyn av organisationsstruktur och
ledarförutsättningar

PU § 69

Rekryteringsprocessen för högre tjänster

PU § 70

Information om årsarbetstidsavtalet

PU § 71

Uppstart av löneöversyn 2017

PU § 72

Information från förvaltningen

PU § 73

Uppföljning av blanketter i samband med avslutningssamtal

TU 2016-11-14 § 144

Ändring i ärendelistan

TU § 145

Diskussion avseende avfallsplan

TU § 146

Presentation om slamhantering och uppströmsarbete

TU § 150

Justering av sammanträdesdagar 2017 inklusive tätortsvandringar

TU § 157

Informationsärenden
Utdragsbestyrkande
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Kurser och konferenser

TU § 159

Övriga frågor

_________
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Övriga frågor
Datum för Kommunstyrelsen
Fredrik Nelander (S) informerar att det kommer vara ett extra kommunstyrelsesammanträde den 14 december för att besluta om att anställa ny socialchef
och miljö- och byggchef. Kommunstyrelsen kommer även ha en dialogdag den
18 januari. Till den 19 januari bjuds kommunstyrelsen ledamöter även in till ett
sammanträde.
Hur reservationer ska hanteras
Erik Lindström (M) informerar om hur reservationer ska hanteras utifrån en
diskussion som har varit efter tidigare sammanträden. Enligt kommunallagen
finns det inga inskränkningar vad gäller förtroendevalda politikers reservationsrätt.
Motion om gamla detaljplaner
Lars Gezelius (M) frågar vad som har hänt med motionen att ta bort gamla detaljplaner. Motionen har blivit godkänd av kommunfullmäktige. Lars Gezelius
ställer frågan om KFs beslut enligt intentionen från motionen blivit liggande.
Anna Cederqvist, kommundirektör, ger som svar att frågan har varit svår att
hantera därför att kommunen har haft svårt att rekrytera planarkitekteter och
att det krävs en stor arbetsinsats för att hantera frågan.
Arbetsklimatundersökning
Per Gunnarsson (M) frågor om kommunstyrelsen kommer få ta del av den arbetsmiljöundersökning som kommunen genomför. Alexandra Gustafsson (S)
nämner att ärendet ska först upp i Personalutskottet innan det kommer till
kommunstyrelsen.
_________

Utdragsbestyrkande

