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Dnr 83/2018

Markanvisningsavtal Oxeln 2 och 4
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner markanvisningsavtal för Oxeln 2 och 4.
__________
Sammanfattning av ärendet
Sökanden har den 8 februari 2018 inkommit med en förfrågan om markanvisning med syfte att bygga bostäder på de av kommunen ägda fastigheterna Vara
Oxeln 2 och Vara Oxeln 4.
Ett markanvisningsavtal är upprättat för fastigheterna. Kommunen ger genom
avtalet ensamrätt till BSBK Fastigheter Holding AB att under tre års tid förhandla och samarbeta med kommunen angående köp och planläggning av Vara
Oxeln 2 och 4. Avtalets syfte är att säkerställa att kommunens intressen tas tillvara samtidigt som det ger bolaget en säkerhet för sina investeringar.
Beslutsunderlag
- Markanvisningsavtal Oxeln 2 och 4 h-kort 2018.1049
- Tjänsteskrivelse- Markanvisningsavtal Oxeln 2 och 4 h-kort 2018.1049
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-07 § 82
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr

Information från Svenskt Näringsliv
Sammanfattning ärendet
Kristian Johansson från Svenskt Näringsliv, informerar om resultatet årets näringslivsranking. Det sammanfattande omdömet hos kommunens företagare är
att näringslivsklimatet är bra och i förhållande till tidigare år har företagsklimatet inte försämrats. Företagarna i kommunen svarar att det finns en bra attityd
till företagare i kommun.
Vad gäller förbättringsområden önskar företagen bland annat att kommunens
handläggningstider blir snabbare och att företag kan ha ett ökat samarbete med
kommunens skolor.
__________
.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 16/2017

Omdisponering av budgetmedel 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner omdisponering av budgetmedel om 2 635 tkr enligt följande fördelning:
-

Stab (verksamhetsutveckling) + 2635 tkr
Tillväxt- och utvecklingsavdelning – 300 tkr
Ekonomiavdelning – 100 tkr
HR-avdelning – 700 tkr
Stab (exklusive verksamhetsutveckling) – 1 535 tkr

__________
Sammanfattning av ärendet
Omdisponering av budgetmedel grundas på felaktiga fördelningar av budgetbeloppen, då verksamhetsutvecklingens medel felaktigt lagts ut på de olika verksamheterna. Verksamheterna har inte planerat för dessa medel eller använt något av dem.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse Delår april 2018 h-kort 2018.1046
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-07 § 76
_________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-23
KS § 84

5

Dnr 82/2018

Kommunstyrelsens delårsrapport 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer delårsrapport april 2018 för kommunstyrelsen.
____________
Sammanfattning av ärendet
Årsbudget 2018 för kommunstyrelsen uppgår till 128 865 tkr. Riktmärke vad
gäller budgetförbrukning perioden januari till april uppgår till ca 33,3 %, vilket
för nämnden innebär 42 955 tkr.
Under perioden januari till april 2018 har 33 048 tkr av budgeterade medel använts, vilket innebär att 26 % av budgeten är förbrukad. Resultatet för delår
april uppgår därmed till 9 907 tkr, varav förvaltning för utveckling och service,
FUS, redovisar ett överskott om 9 457 tkr och tekniska förvaltningen ett överskott om 450 tkr. Sett till FUS förklaras resultatet av att lönerevisionen ännu
inte är klar, budgeterade medel är därav inte förbrukade. Resultatet hänförs
även till att budget för verksamhetsutveckling, ledarutveckling, allmänna val
samt arbetsmiljö inte nyttjats enligt riktmärket för budgetförbrukning. Gällande
teknisk förvaltning förklaras resultatet av lägre kapitalkostnader än budgeterat.
Årsprognos för kommunstyrelsen visar på ett överskott om 10 482 tkr. Det
hänförs till lägre kapitalkostnader på teknisk förvaltning om ca 4 940 tkr samt
att 3 000 tkr av budgeterade medel för lönerevision inte förväntas förbrukas.
Därutöver prognostiseras ett överskott om ca 2 700 tkr gällande budget för
verksamhetsutveckling samt utvecklingsändamål.
Beslutsunderlag
- Delårsrapport april 2018 h-kort 2018.1047
- Tjänsteskrivelse Delårsrapport april 2018 h-kort 2018.1047
- Delårsredovisning tertial 1, år 2018 Tekniska förvaltningen h-kort
2018.1069
- Information om pågående entreprenader år 2018, tertial 1 h-kort
2018.1069
- Investeringsuppföljning delår 1 TU h-kort 2018.1069
- Tjänsteskrivelse- Delårsbokslut 2018 tertial 1 h-kort 2018.1069
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-07 § 77
- Protokoll från tekniska utskottet 2018-05-08 § 57
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-23
KS § 85

6

Dnr 82/2018

Delårsrapport april 2018
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa
delårsrapporten för april 2018.
__________
Sammanfattning av ärendet
Lagen om kommunal redovisning innehåller krav på att kommuner minst en
gång under räkenskapsåret ska upprätta en särskild redovisning (delårsrapport)
för verksamheten från räkenskapsårets början. Vara kommun har valt att göra
två delårsrapporter, en för perioden januari till april och en för perioden januari
till augusti.
Det finansiella målet: ”Det årliga resultatet i förhållande till skatteintäkter och
generella statsbidrag ska uppgå till 2 % +- 2 %.
Målet uppfylls då prognosen är 1,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Prognosen för helåret uppgår till 9,0 mkr, vilket är 1,7 mkr sämre än budget för
2018.
Avvikelse mot budget, mkr
Prognos 2018
Budgeterat resultat
Nämnderna

10,7
0,8

Finansförvaltning

-6,0

Skatteintäkter, generella statsbidrag

-0,6

Finansnetto

4,1

Prognos helårsresultat

9,0

Avvikelse mot budget

-1,7

Utdragsbestyrkande
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Avvikelse nämnderna mot budget, mkr
Prognos 2018
Vara kommuns revisorer

0,0

Räddningsnämnden

0,3

Kommunstyrelsen

10,5

- varav FUS

6,2

- varav TU

4,3

Miljö- och byggnadsnämnden

0,6

Bildningsnämnden

1,4

Socialnämnden
Avvikelse

-12,0
0,8

Beslutsunderlag
- Delårsrapport april 2018 h-kort 2018.1183
- Tjänsteskrivelse- Delårsbokslut april 2018 h-kort 2018.1183
- Bildningsnämnden delårsrapport april 2018 h-kort 2018.1184
- Bildningsnämndens protokoll 2018-05-16 § 66
- Socialnämndens delårsrapport april 2018 h-kort 2018.1102
___________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 5/2018

Budget 2019, plan 2020-2022
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:
-

att bibehålla vatten- och avloppstaxan oförändrad år 2019.
att bibehålla renhållningstaxan oförändrad år 2019.
att öka timtaxan för animaliska biprodukter till 890 kr/h (från 825
kr/h).
att Socialnämndens budgetram utökas med 5 miljoner kr för år 20192022.
att Socialnämndens och Bildningsnämndens budgetram år 2019-2022
utökas med 500 000 kr vardera för arbetet med en ny familjecentral.
Att överföra 550 000 kronor från investeringsram till driftsram för tätortsvandringar för tekniska utskottet år 2019-2022
att Destination Vara ABs äskande på 1 miljon kr avslås med hänvisning
till den utredning som pågår om bolagets framtid.
Ge ett uppdrag till förvaltningen att utreda förutsättningarna för
praktiklön för vård- och omsorgsprogrammet på Lagmansgymnasiet.
Ge tekniska förvaltningen i uppdrag att utreda inomhushall för bouleföreningen och återkomma i frågan.
att fastställa följande drifts- och investeringsramar.

Nämndernas driftsramar för 2019-2022
(tkr)

2019

2020

2021

2022

966

991

1 017

1 043

Räddningsnämnden

10 767

11 165

11 578

11 810

Kommunstyrelsen

88 222

89 791

91 390

93 015

Central lönepott

34 600

56 060

78 060

101 060

Tekniska utskottet

21 133

21 661

22 706

23 756

143 955

167 512

192 156

217 831

4 143

4 082

4 020

3 957

Bildningsnämnden

404 107

409 790

413 493

416 950

Socialnämnden

360 245

363 008

365 522

367 437

0

-8 000

-16 000

-16 000

924 183

948 548

Vara kommuns revisorer

Totalt kommunstyrelsen

Miljö- och byggnadsnämnden

Digitaliseringseffekt
Summa driftsramar

Utdragsbestyrkande

971 786 1003028
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Nämndernas investeringsramar för 2019-2022
(tkr)

2019

2020

2021

2022

Kommunstyrelsen

3 350

3 350

3 350

3 350

Tekniskt utskott

107 850 152 650

126 850

111 850

Totalt kommunstyrelsen

111 200 156 000

130 200

115 200

Miljö- och byggnadsnämnden

50

50

50

50

Bildningsnämnden

5 800

5 800

5 800

5 800

Socialnämnden

1 150

1 150

1 150

1 150

118 200 163 000

137 200

122 200

Summa investeringsramar
__________

Sammanfattning av ärendet
I inriktningsbeslutet för budget 2019 och plan 2020-2022 antog kommunstyrelsen förutsättningar för nämnderna för att utarbeta budgetförslag till budgetberedningen. Utgångspunkten är de politiska målen för nämnderna och tidigare
beslutad plan som sedan kompletteras med beräkningstekniska justeringar samt
uppdrag till nämnderna att inkomma med till budgetberedningen.
Nämnderna har därefter tagit beslut utifrån sin tilldelade ram. Detta har medfört att vissa nämnder har förändringar gentemot tilldelad ram, både vad gäller
drift och investeringar.
Inriktningsbeslutet var den första delen i styrprocessen, där kommunstyrelsen
antog planeringsförutsättningar för nämnderna och som var utgångspunkten
för nämnderna i arbetet med att ta fram ett budgetförslag till budgetberedningen. Inriktningsbeslutet utgick 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 2019 och
plan 2020-2022. Kommunfullmäktige beslutar om nämndernas drifts- och investeringsbudget på ramnivå i juni månad.
I november görs en uppdatering av skatte- och pensionsprognoser, och skattesatsen fastställs då i kommunfullmäktige. Nämndernas ramar behandlas enbart
i juni i kommunfullmäktige.
Utdragsbestyrkande
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Det finansiella målet: ”Det årliga resultatet i förhållande till skatteintäkter och
generella statsbidrag ska uppgå till 2 % +- 2 %.
Detta mål uppfylls under 2019 och 2020 i detta förslag till budget, men inte under 2021-2022.
Beslutsunderlag
- Budget 2019, plan 2020-2022 h-kort 2018.1181
- Tjänsteskrivelse- Budget 2019, plan 2020-2022 h-kort 2018.1048
- Statistikpaket – Vara – i jämförelse med andra h-kort 2018.1181
- Spaltdokument Nämndernas förändringar h-kort 2018.1048
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-07 § 79
- Protokoll från kommunstyrelsen 2018-04-11 § 46
- Budget kommunstyrelsen 2019.plan 2020-2022 h-kort 2018.694
- Protokoll tekniska utskottet 2018-03-26 § 29
- Budget tekniska utskottet 2019 plan 2020-2022 h-kort 2018.687
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden 2018-04-18 § 48
- Budget miljö- och byggnadsnämnden h-kort 2018.884
- Protokoll från bildningsnämnden 2018-04-10 § 39
- Budget bildningsnämnden h-kort 2018.916
- Protokoll från socialnämnden 2018-04-18 § 57
- Budget från socialnämnden h-kort 2018.915
- Protokoll från Vara koncern 2018-04-18 h-kort 2018.1182
- Protokoll från MBL-förhandling 2018-05-21 h-kort 2018.1175
- Fackliga yrkanden budget 2019 h-kort 2018.1175
Kommunstyrelsens behandling
Yrkanden

Fredrik Nelander (S) yrkar att:
-

Ge tekniska förvaltningen i uppdrag att utreda inomhushall för bouleföreningen och återkomma i frågan.

Fredrik Nelander (S) yrkar att-satsen ”Kommunstyrelsens budgetram utökas
med 200 000 kr år 2019-2022 för att finansiera lärlingsersättningar” styrks och
ersätts med
-

Ge ett uppdrag till förvaltningen att utreda förutsättningarna för
praktiklön för vård- och omsorgsprogrammet på Lagmansgymnasiet.

Gabriela Bosnjakovic (M) yrkar att:
-

Tidigarelägga investeringarna på Tråvad/Larv med start redan 2019,
2020.
Återställa bidraget till Vara konserthus till 2017 års nivå (-2 mkr)
Minska 5 mkr på Kommunstyrelsens ram 2020, 2021, 2022.
Medel för utsmyckning yttre miljöer, prioriteras till Badhusparken.
Investeringsposten för familjecentralen sätts till 3 mkr.
Socialnämndens och Bildningsnämndens budgetram år 2019-2022 utökas med 500 000 kr vardera för arbetet med en ny familjecentral.
Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden får omfördela 5 mkr som tilldelades vid inriktningsbeslutet till de verksamheterna med största behoven.

Beslutsgång

Ordförande Fredrik Nelander (S) ställer arbetsutskottets förslag till beslut tillsammans med Fredrik Nelanders yrkanden mot Gabriela Bosnjakovic (M) yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
till beslut samt Fredrik Nelanders yrkanden
_________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 15/2018

Utdelning stiftelsen ”Vara kommuns samstiftelse för allmänna kommunala intressen”.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att dela ut bidrag till följande organisationer ur
”Vara kommuns samstiftelse för allmänna kommunala intressen”:
Förening
Kvänums intresseförening
Öttums hembygdsförening
Storegårdens samfällighetsförening
Emtungas intresseförening
DHL Vara-Essunga avdelning
Konstrika idéer i Vara
Longs bys intresseförening
Vara filatelistförening
Totalt

Bidrag
35 775 kr
23 000 kr
20 000 kr
15 000 kr
10 800 kr
7 000 kr
5 000 kr
1 500 kr
118 075 kr

Kommunstyrelsen föreslår Larvs FK, Sparbankshallen Vara och Jungs bygdegårdsförening att ansöka om upprustningsstöd i bildningsnämndens regi före 1
november.
__________
Sammanfattning av ärendet
Nu är alla stiftelser klara så att pengarna kan delas ut, såväl bundet som fritt kapital. När en stiftelses tillgångar är förbrukade upplöses den, varpå den kan avregistreras hos Länsstyrelsen. Därmed är den avslutad i sin helhet. Utdelning
måste ske utifrån den ursprungliga intentionen. I stiftelsen ”Vara kommuns
samstiftelser för allmänna kommunala intressen” finns ca 120 000 kr för utdelning. Ansökningar enligt nedan har inkommit:
Larvs FK
Sparbankshallen Vara
Jungs bygdegårdsförening
Kvänums intresseförening
Öttums hembygdsförening
Storegårdens samfällighetsförening
Emtungas intresseförening
DHL Vara-Essunga avdelning
Konstrika idéer i Vara
Longs bys intresseförening
Vara filatelistförening
Totalt

800 000 kr
300 000 kr
65 000 kr
35 775 kr
23 000 kr
20 000 kr
15 000 kr
10 800 kr
7 000 kr
5 000 kr
1 500 kr
1 283 075 kr
Utdragsbestyrkande
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Ytterligare två ansökningar har inkommit efter sista ansökningsdatum, men
dessa har inte behandlats.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse- Utdelning ut Vara kommuns samstiftelse
h-kort 2018.1180
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 15/2017

Kulturplan för Vara kommun 2017-2021
bilaga 7 - Program för friluftsliv
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar förslaget till Program för friluftsliv – bilaga 7 till
Kulturplan för Vara kommun 2017-2021.
__________
Sammanfattning av ärendet
Kulturplan för Vara kommun inklusive fem bilagor antogs 2017-02-27 och förutskickar att ytterligare två bilagor ska fogas till huvuddokumentet senast i september 2018, Gestaltningsprogram (bilaga 6) och Program för friluftsliv (bilaga
7). Kulturplanen revideras vart fjärde år.
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslöt 2018-02-21



remittera Program för friluftsliv – bilaga 7 till kulturplanen till nämnderna
inhämta synpunkter från allmänheten genom utställning.

Program för friluftsliv – bilaga 7 har behandlats i socialnämnden, miljö- och
byggnadsnämnden och bildningsnämnden. Utställning har genomförts på Vara
Folkbibliotek med tillhörande brevlåda i lokalen och via kommunens hemsida.
Respons från allmänheten har kommit skriftligt och via telefon, sammanställts
och varit underlag för revidering av förslaget. Förslaget har också gåtts igenom
med kansliavdelningen och redaktionella ändringar har gjorts.
Beslutsunderlag
- Program för friluftsliv. Kulturplan för Vara kommun 2017-2021. Bilaga
7. h-kort 2018.1050
- Sammanställning av remissvar h-kort 2018.1050
- Utlåtande h-kort 2018.1050
- Tjänsteskrivelse- Kulturplan för Vara 2017-2021 bilaga 7- Program för
friluftsliv h-kort 2018.1050
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-07 § 83
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 15/2017

Kulturplan för Vara kommun 2017-2021
bilaga 6 - Gestaltningsprogram
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar förslaget till Gestaltningsprogram – bilaga 6 till Kulturplan för Vara kommun 2017-2021.
Kommunfullmäktige ersätter Program för gestaltning av det offentliga rummet
i Vara, KF §9-2009-02-23, med Gestaltningsprogram – bilaga 6 till Kulturplan
för Vara kommun 2017-2021.
__________
Sammanfattning av ärendet
Kulturplan för Vara kommun inklusive fem bilagor antogs 27 februari 2017
och förutskickar att ytterligare två bilagor ska fogas till huvuddokumentet senast i september 2018, Gestaltningsprogram (bilaga 6) och Program för friluftsliv (bilaga 7). Kulturplanen revideras vart fjärde år.
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslöt den 21 februari 2018



remittera Gestaltningsprogram – bilaga 6 till kulturplanen till nämnderna
inhämta synpunkter från allmänheten genom utställning.

Gestaltningsprogram – bilaga 6 har behandlats i socialnämnden, miljö- och
byggnadsnämnden och bildningsnämnden. Utställning har genomförts på Vara
Folkbibliotek med tillhörande brevlåda i lokalen och via kommunens hemsida.
Respons från allmänheten har kommit skriftligt via hemsida och sammanställts
tillsammans med nämndernas remissvar till ett underlag för revidering av förslaget. Förslaget har också gåtts igenom med kansliavdelningen och redaktionella ändringar har gjorts.
Beslutsunderlag
- Gestaltningsprogram. Kulturplan för Vara kommun 2017-2021. Bilaga
6. h-kort 2018.1051
- Sammanställning av remissvar h-kort 2018.1051
- Utlåtande h-kort 2018.1051
- Tjänsteskrivelse- Kulturplan för Vara kommun 2017-2021bilaga 6- Gestaltningsprogram h-kort 2018.1051
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-07 § 84
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-23
KS § 90

16

Dnr 147/2017

Antagande av ny förbundsordning för
Tolkförmedling Väst
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst.
__________
Sammanfattning av ärendet
Direktionen för Tolkförmedling Väst har den 9 mars § 307 beslutat att godkänna en ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst. I och med beslutet
översänds också förslaget till respektive medlemskommun för godkännande i
kommunfullmäktige senast den 29 juni 2018.
I förslaget till ny förbundsordning föreslås ett antal förändringar, exempelvis
att::
- 12 nya medlemskommuner läggs till i förbundsordningen.
-

Direktionen ges möjlighet att inrätta organ som behövs för att styra
verksamheten på ett effektivt sätt.

Förslaget till ny förbundsordning har varit ute på samråd under våren 2018. En
majoritet av medlemmarna har antingen varit positiva till den nya förbundsordningen eller inte haft några synpunkter. Vissa förändringar har dock tillkommit
med anledning av de synpunkter som inkommit i samband med samrådet.
Vad gäller förslaget till ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst kan det
anses som motiverat att kommunfullmäktige godkänner förslaget. Kommunstyrelsens arbetsutskott i Vara har den 24 januari § 12 lämnat ett positivt yttrande om förslaget till förbundsordningen. Från samrådsprocessen går det
även att konstatera att förbundets medlemskommuner har ställt sig positiva till
den nya förbundsordningen och att direktionen även har valt att tillmötesgå de
synpunkter som har framförts.
Beslutsunderlag
- Följebrev om ny förbundsordning h-kort 2018.639
- Förslag till ny förbundsordning h-kort 2018.639
- Protokollsutdrag från direktionen 2018-03-09 § 307
- Tjänsteutlåtande h-kort 2018.639
- Tjänsteskrivelse- Antagande av ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst h-kort 2018.1053
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-07 § 86
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-23
KS § 91

17

Dnr 80/2018

Arvodesreglemente för mandatperioden
2019-2022
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar förslag till arvodesreglemente för förtroendevalda,
daterat 2018-05-14, för att gälla under mandatperioden 2019-2022.
__________
Sammanfattning av ärendet
Personalutskottet har 2017-12-08 § 55 gett förvaltningen i uppdrag att göra en
översyn och ett förtydligande av arvodesreglerna för förtroendevalda i samband med en framtida politisk omorganisation för mandatperioden 2019-2022.
Efter presentation av förvaltningens förslag på personalutskottets sammanträde 2018-04-27 § 23 fick förvaltningen i uppdrag att revidera förslaget till arvodesreglemente med ytterligare ändringar.
Enligt kommunallagen (2017:725) 4 kap. 16 § får kommunfullmäktige besluta
om att förtroendevalda ska få ersättning för arvode som är förenat med uppdraget. Arvodet ska bestämmas till lika belopp för lika uppdrag. Fullmäktige får
även besluta om att förtroendevalda ska få pension eller andra ekonomiska förmåner.
Förtroendevalda har även rätt till ersättning för de arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de förlorar när de fullgör sitt kommunala uppdrag. De har
även rätt till ersättning för eventuella resekostnader samt barntillsyn som uppkommer i samband med deras uppdrag. Det är kommunfullmäktige som ska
besluta om riktlinjer för dessa ersättningar enligt kommunallagen 4 kap. 15 §.
För förtroendevald som har ett uppdrag på heltid eller betydande del av heltid,
exempelvis kommunalråd eller oppositionsråd, kan kommunfullmäktige enligt
kommunallagen 4 kap. 18 § besluta om förmåner som svarar mot de löne- och
anställningsvillkor som gäller för de som är anställda hos kommunen, exempelvis föräldraledighet.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från HR-chef h-kort 2018.966
- Förslag från HR-chef h-kort 2018.924
- Protokoll från personalutskottet 2018-05-14 § 28

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-23

18

Kommunstyrelsens behandling
Yrkanden

Per Gunnarsson (M) lämnar följande yrkande:
månadsarvodet för ordförande tekniska nämnden blir oförändrat 12.5%.
-

avslag på yrkande avseende ändrat månadsarvode för valberedningens
ordförande.
månadsarvodet för ordförande i VaraNet blir 5%
månadsarvodet för ordförande i Destination Vara blir 5%

Beslutsgång

Ordförande Fredrik Nelander (S) ställer personalutskottets förslag till beslut
mot Per Gunnarssons (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt personalutskottets förslag till beslut.
___________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-23

19

KS § 92

Information från Skaraborgs kommunalförbund
Sammanfattning av ärendet
Anna Cederqvist, kommundirektör, informerar att det har tagits fram förslag
på förbättringsåtgärder som rör kommunalförbundets organisation. På kommunstyrelsen nästa sammanträde kommer mer information om vilka åtgärder
som föreslås.
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-23
KS § 93

Dnr

Kommundirektören informerar
Sammanfattning av ärendet
Anna Cederqvist, kommundirektör, informerar att arbetet med ett ledarutvecklingsprogram för personalen i Vara kommun fortgår. När programmet
startar kommer cirka 20 personer ingå och det rör sig om olika yrkesgrupper
från kommunens verksamheter.
__________

Utdragsbestyrkande

20

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-23

21

KS § 94

Redovisning av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av nedan förtecknade
delegationsbeslut.
__________
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 2018-05-07 § 74, 85
TU 2018-05-08 § 52, 53

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tekniska utskottet

Övriga delegeringsbeslut
Punkt Diarienummer

Beslutsdatum

Ärende och beslut

Delegat

3. Personalärenden

3.5

Pärm
delegationslista

Beslut om löneplacering RE-chef nr.
400-401

Nina Persson
HR-chef

3.5

Pärm
delegationslista

Beslut om löneplacering – övriga nr.
402-472

Nina Persson
HR-chef

11. Övriga frågor

11.5 2018.1011

2018-05-04 Ersättare för samtliga re-chefer/avdelningschef inom den egna förvaltningen då delegaten är ledig eller
vakans
Under perioden 2018-05-04 till 201805-13 utses biträdande rektor Charlotte Svensson-Dos Santos till rektor
på Alléskolan med ansvar för allt som
tidigare låg på ordinarie rektor.

Utdragsbestyrkande

Yvonne Kjell
Bildningschef

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-23

11.5 2018.1012

2018-05-04 Ersättare för samtliga re-chefer/avdelningschef inom den egna förvaltningen då delegaten är ledig eller
vakans
Under perioden 2018-05-04 till 201805-13 utses biträdande rektor
Suzanne Schiller Harvey till rektor på
Lagmansgymnasiet med ansvar för
allt som tidigare låg på ordinarie rektor.

__________

Utdragsbestyrkande

22
Yvonne Kjell
Bildningschef

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-23

23

KS § 95

Anmälningsärenden
Följande anmälningsärenden meddelas till kommunstyrelsen och läggs därefter
till handlingarna:
Sammanträde
KSAU 2018-05-07 § 75

Ärenderubrik
Ändring i ärendelistan

KSAU § 78

Delårsrapport 2018- Vara kommun

KSAU § 80

Utökning av tekniska utskottets investeringsram

KSAU § 81

Utdelning ur Vara kommuns samstiftelse för allmänna
kommunala intressen

KSAU § 87

Sprinten- information

KSAU § 88

Anmälningsärenden

KSAU § 89

Kurser och konferenser

KSAU § 90

Diskussionsarbetsutskottet

KSAU § 91

Övriga frågor

TU 2018-05-08 § 54

Upphandling av återvinningscentral för Vara kommun

TU § 55

Anläggningsavgifter VA 2016

TU § 56

Information inför tillståndsansökan om Vara
avloppsreningsverk

TU § 58

Investeringsbudget år 2018

TU § 59

Anmälningsärenden

_________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-23

24

KS § 96

Övriga frågor
Kommunstyrelsens sammanträde den 20 juni
Kommunstyrelsen har ett inplanerat sammanträde den 20 juni men bedömningen är att kommunstyrelsen inte behöver sammanträde vid detta tillfälle.
Kommunstyrelsen beslutar att sammanträdet den 20 juni utgår.
Extra kommunstyrelsen sammanträde den 28 maj
Kommunstyrelsen beslutar att ha extra sammanträde den 28 maj klockan
17:40. Sammanträdet äger rum på Vara konserthus.
Synpunkter om Badhusparken
Lars Gezelius (M) har en övrig fråga. Han undrar när synpunkterna från allmänheten beträffande badhusparken kommer presenteras?
Anna Cederqvist, kommundirektör, informerar att synpunkterna kommer presenteras på kommunstyrelsens nästa sammnaträde.
_________

Utdragsbestyrkande

