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KS § 115

Information om projekt Sprinten
Teknisk chef Åke Lindström deltar på dagens sammanträde för att informera
kommunstyrelsen om den fortsatta tidplanen för projektet Sprinten.
I samtliga av projektets delar har projektering påbörjats. AMB har sedan terminsstart flyttat in i sina lokaler och blackboxen beräknas att färdigställas under
hösten 2019.
I början på december 2018 kommer en mer detaljerad tidplan att arbetas fram.
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 82/2018

Delårsbokslut augusti 2018 för kommunstyrelsens verksamheter
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer delårsrapport per den 31 augusti 2018 för kommunstyrelsens verksamheter.
__________
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens budget 2018 uppgår till 122 855 tkr där förvaltning för utveckling och service (FUS) är tilldelad 102 728 tkr och teknisk förvaltning
20 127 tkr.
Teknisk förvaltning redovisar vid delår augusti ett överskott om 5 355 tkr. Årsprognosen visar på ett överskott om 3 516 tkr. Överskottet för såväl delårsresultatet som prognosen förklaras av lägre kostnader för markförvaltning, fastighetsdrift samt kapitalkostnader än budgeterat.
FUS redovisar vid delår augusti ett överskott om 14 014 tkr. Årsprognosen visar på ett överskott om 10 456 tkr. Överskottet för såväl delårsresultatet som
årsprognosen förklaras av lägre IT-kostnader samt kostnader för verksamhetsutveckling än budgeterat samt att central pott för löneökning inte förväntas
fördelas fullt ut till nämnderna.
Sammantaget innebär detta att under perioden januari till augusti 2018 har
62 534 tkr av budgeterade medel på kommunstyrelsen använts, vilket innebär
att 51 % av budgeten är förbrukad. Riktmärke för budgetförbrukning är
ca 66,7 %. Resultatet för delår augusti uppgår således till 19 369 tkr för kommunstyrelsen. Årsprognosen visar på ett överskott om 13 972 tkr, där
10 456 tkr hänförs till FUS och 3 516 tkr till teknisk förvaltning.
Beslutsunderlag
- Delårsrapport kommunstyrelsen, h:kort 2018.2152
- Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott § 114
___________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 82/2018

Delårsrapport per den 31 augusti 2018 för
Vara kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer delårsrapporten för augusti 2018.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt socialnämnden att fortsätta med resultatförbättrande åtgärder.
__________
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.
Kommunens prognos för helåret uppgår till 24 mkr, vilket är 13 mkr bättre än
budget för 2018.
Avvikelse mot budget, mkr
Prognos 2018
Budgeterat resultat

10,7

Nämnderna

9,7

Finansförvaltning

3,5

Skatteintäkter, generella statsbidrag
Finansnetto

-1,3
1,4

Prognos helårsresultat

24,0

Avvikelse mot budget

13,3

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

0,0

Räddningsnämnden

0,3

Kommunstyrelsen

14,0

-varav FUS

10,5

- varav TU

3,5

Miljö- och byggnadsnämnden

0,3

Bildningsnämnden

0,0

Socialnämnden

-4,9

Avvikelse

9,7

Till och med augusti har kommunen investerat för 109 mkr. Prognosen för
helåret är investeringar för 200 mkr, vilket innebär en kvarvarande budget på
114 mkr.
Måluppfyllelse

Det finansiella målet: ”Det årliga resultatet i förhållande till skatteintäkter och
generella statsbidrag ska uppgå till 2 % +- 2 %.
Målet uppfylls då prognosen är 2,7 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Beslutsunderlag
- Delårsrapport för Vara kommun - augusti 2018, h:kort: 2018.2336
___________
Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen önskar en förtydligande kommentar i delårsrapporten om
att kommunens lägre soliditet beror på att kommunen övertagit bolagens lån
genom bildandet av en koncernbank.
Ekonomichef tar med sig detta inför utskick till kommunfullmäktige.
___________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 147/2018

Åtagande- utmaningar för ett hållbart Västra
Götaland
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att översända åtaganden för Vara kommun enligt
föreslaget formulär.
__________
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har i samverkan med Västra Götalandsregionen beslutat om ett Åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020.
Vara kommun lämnade synpunkter på förslaget under hösten 2017.
Nu har en förfrågan om vilka åtgärder Vara kommun avser arbeta med inkommit från Länsstyrelsen. Senast den 15 oktober ska Vara kommun ha fyllt i formuläret.
Förvaltning för utveckling och service, genom tillväxt- och utvecklingsavdelningen, har berett ärendet i samverkan med miljö- och byggnadsförvaltningen.
Åtgärderna beskrivs inom fyra utmaningar vilket konkretiserar själva utförandet. Vara kommun har valt att arbeta med 20 av de 46 åtgärderna där vi anses
beröras som huvudaktör eller medaktör. Flera av åtgärderna utförs redan idag i
ordinarie verksamhet och programmet kommer att vara ett stöd i arbetet framöver. Val av åtgärder är inte bindande utan är ett led i att kraftsamla och stimulera till ökad samverkan i miljöarbetet.
Beslutsunderlag
- Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020, h:kort 2018.2154
-

Formulär- utmaningar för ett hållbart VG, h:kort 2018.2154

-

Brev till kommunchefer, h:kort 2018.2154

-

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott § 116

____________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 148/2018

Uppdrag gällande bolagsstruktur för Vara
kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda en avveckling av Destination Vara AB samt att utreda vad som ska hända med bolagets
verksamhet.
___________
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 2 maj 2018 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomlysa kommunens bolagsstruktur i sin helhet och återkomma till
kommunfullmäktige med eventuella förändringsförslag.
Det är kommunen som bestämmer, med de begränsningar som framgår av lag,
hur dess verksamhet ska organiseras, och om skötseln av kommunala angelägenheter ska utföras av exempelvis nämnder, kommunala bolag, stiftelser, föreningar eller privata utförare.
Den nuvarande bolagsstrukturen är strukturerad genom att Vara Koncern AB
är moderbolag, och övriga fem bolag; Vara Konserthus AB, Vara Bostäder AB,
Vara Industrifastigheter AB, VaraNet AB, Destination Vara AB, är dotterbolag.
Den verksamhet som bedrivs i alla kommunens bolag är viktig, och bolagen bedöms fungera väl i dagsläget.
Att bedriva verksamhet i bolagsform innebär dock att aktiebolagslagens regler
måste följas. Dessa regler är i huvudsak samma för små aktiebolag som för stora
börsnoterade bolag. Det måste t.ex. hållas stämma, det måste finnas en bolagsstyrelse som ska ha regelbundna styrelsemöten och det måste upprättas budget
och årsredovisning med mera. Detta innebär att det finns en hel del kostnader
förenat med den form i vilken verksamheten bedrivs, oavsett dess storlek.
Genom en förändring av formen för verksamheten genom avveckling av ett bolag eller sammanslagning av två bolag bör verksamheterna effektiviseras så att
kommunens kostnader kan minskas.
För att dessa positiva effekter ska kunna uppnås behöver den befintliga verksamheten dock kunna integreras i en annan verksamhet utan att det uppstår problem eller ytterligare administration.
Beslutsunderlag
- Ärendebeskrivning, bolagsstruktur Vara kommun, h:kort 2018.2167
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott § 117

Utdragsbestyrkande
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2018-10-03
Arbetsutskottets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar ärendet och är eniga i att föreslå
kommunstyrelsen att:
Ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att avveckla
Destination Vara AB samt att utreda möjligheten till att dess
verksamhet ska kunna fortsätta bedrivas även om bolaget avvecklas.
___________
Kommunstyrelsens behandling
Yrkanden

Carl-Uno Olsson yrkar på följande formulering av beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda en avveckling av Destination Vara AB samt att utreda vad
som ska hända med bolagets verksamhet.
Beslutsgång

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Carl-Uno Olssons
(S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enighet med Carl-Uno
Olssons (S) yrkande.
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 114/2018

Komplettering av överenskommelse avseende personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till komplettering av ”Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i
Västra Götaland avseende personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk”.
__________
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Skaraborg kommunalförbund ,2018-06-08 § 53, föreslår att Vara
kommun ställer sig bakom en komplettering av överenskommelse mellan
Västra Götalandsregionen och kommunerna Västra Götaland avseende personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk.
Sedan den 1 januari 2018 har det skett förändringar i hälso- och sjukvårdslagen
samt socialtjänstlagen där missbruk om spel av pengar jämställs med missbruk
av alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel, läkemedel och
dopningsmedel. För kommunerna innebär den nya lagstiftningen att man även
ska förebygga och motverka spelmissbruk på samma sätt som andra missbruk.
Med anledning av den nya lagstiftning som har trätt i kraft behöver överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna kompletteras
för att den även ska gälla personer med spelmissbruk.
Yttrande från Socialnämnden

Socialnämnden ,2018-08-29 § 98, har yttrat sig över förslaget om komplettering
av överenskommelsen och föreslår att kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget.
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från Skaraborgs kommunalförbund 2018-06-08 § 53
-

Komplettering av överenskommelse, h:kort 2018.1634

-

Yttrande från socialnämnden 2018-08-29 § 98

-

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott § 118

___________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 115/2018

Överenskommelse mellan Västra Götalands
kommuner och Västra Götalandsregionen om
samverkan vid in- och utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård samt tillhörande riktlinjer
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner överenskommelsen mellan Västra Götalands
kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och därtill hörande riktlinjer.
__________
Sammanfattning av ärendet
Den 8 juni § 55 beslöt styrelsen för Skaraborgs kommunalförbund att föreslå
sina medlemskommuner däribland Vara kommun att anta en överenskommelse med Västra Götalandsregionen. I överenskommelsen regleras samverkan
vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna.
Överenskommelsen utgår ifrån lagen om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård som började gälla den 1 januari 2018. Syftet med lagen är
att göra patientens övergång till öppenvården trygg och säker och i lagen regleras bland annat kommunens betalningsansvar för vissa utskrivningsklara patienter.
I förslaget till överenskommelse beskrivs mer detaljerat en kommuns betalningsansvar vid utskrivning från somatisk och psykiatrisk vård. Överenskommelsen gäller mellan 2018-09-25 till 2020-11-30 och överenskommelsen kommer att utvärderas innan en ny tecknas.
Yttrande från Socialnämnden

Socialnämnden, 2019-08-29 § 102, har yttrat sig över förslaget och föreslår att
kommunstyrelsen ställer sig bakom överenskommelsen mellan Västra Götalands kommun och VGR om samverkan vid in- och utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård därtill hörande riktlinjer.
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från Skaraborgs kommunalförbund 2018-06-08 § 55
- Yttrande från socialnämnden 2018-08-29 § 102
- Förslag till överenskommelse om riktlinjer, h:kort 2018.1633
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott § 119
___________
Utdragsbestyrkande
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Dnr 87/2018

Svar på motion angående Sjuksköterskemottagning i Kvänum, Vara kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Med anledning av inkommen motion beslutar kommunfullmäktige att skicka
nedanstående anförande till Västra Götalandsregionen:
Vara kommunen ser positivt på att ytterligare sjuksköterskemottagningar kan öppna på flera tätorter i kommunen. Beträffande
huvudmannaskap för mottagningsverksamhet åvilar det dock
Västra Götalandsregionen.
Om regionen ser möjligheter i att kunna utöka sin verksamhet
och bedriva den på ytterligare orter i Vara kommun kommer
kommunen att stötta det arbetet så långt det är möjligt.
I övrigt är motionen besvarad och därmed färdigbehandlad.
____________
Sammanfattning av ärendet
En motion har inkommit till kommunfullmäktige där motionären framför fördelarna med att kommunen öppnar en sjuksköterskemottagning i Kvänum.


Vara kommun ska se över möjligheterna att gemensamt med Närhälsan
tillhandahålla en sjuksköterskemottagning i Kvänum samt se över möjligheter/behov för andra tätorter i kommunen, dit allmänheten kan gå
för att få hjälp med provtagning, lättare såromläggningar och andra
sjuksköterskeuppgifter.

Kommunfullmäktige beslutade den 2018-05-28, § 51 att remittera motionen
för beredning i kommunstyrelsen. I kommunstyrelsens beredning har motionen skickats för yttrande till socialnämnden. Socialnämnden beslutade den
2018-08-29, § 99 att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen samt att
kommunstyrelsen ska få i uppdrag att föra dialog med Närhälsan utifrån aktuell
motion.
En sjuksköterskemottagning i såväl Kvänum som övriga tätorter skulle vara
positivt för Vara kommun. Beträffande huvudmannaskap för mottagningsverksamhet åvilar det dock Västra Götalandsregionen.
All hälso-och sjukvård regleras i Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). I enighet
med lagstiftningen finns ett Hälso- och sjukvårdsavtal tecknat mellan Västragötalandsregionen och kommunerna i regionen. Detta avtal gäller från och med
2017-04-01 till och med 2020-12-31.
Vare sig gällande lagstiftning eller tecknat Hälso- och sjukvårdavtal ger kommunerna befogenheter att öppna och bedriva sjusköterskemottagningar.
Utdragsbestyrkande
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Mot bakgrund av ovanstående föreslås att kommunfullmäktige översänder ett
yttrande till Västra Götalandsregionen innebärande att kommunen ställer sig
positiv till utökade sjuksköterskemottagningar i andra tätorter i kommunen
samt att, om Västra Götalandsregionen ser möjligheter i att utöka sin verksamhet, kommunen kommer att stötta deras arbete så långt det är möjligt.
Beslutsunderlag
- Inkommen motion, h:kort 2018.1016
-

Hälso- och sjukvårdsavtal 2017-2020, h:kort 2017.28

-

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott § 121

Arbetsutskottets behandling
Yrkanden

Gabriela Bosnjakovic (M) yrkar bifall till motionen.
Elof Jonsson (C) och Carl-Uno Olsson (S) yrkar bifall till förvaltningens
förslag till beslut.
Beslutsgång

Ordförande ställer sitt eget och Carl-Uno Olssons (S) yrkande mot Gabriela
Bosnjakovics (M) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enighet med sitt eget och Carl-Uno Olssons (S) yrkande.
____________
Kommunstyrelsens behandling
Yrkanden

Fredrik Nelander (S) yrkar på följande förslag till beslut:
Med anledning av inkommen motion beslutar kommunfullmäktige att skicka
nedanstående anförande till Västra Götalandsregionen:
Vara kommunen ser positivt på att ytterligare sjuksköterskemottagningar kan öppna på flera tätorter i kommunen. Beträffande
huvudmannaskap för mottagningsverksamhet åvilar det dock
Västra Götalandsregionen.
Om regionen ser möjligheter i att kunna utöka sin verksamhet
och bedriva den på ytterligare orter i Vara kommun kommer
kommunen att stötta det arbetet så långt det är möjligt.
I övrigt är motionen besvarad och därmed färdigbehandlad.
Lars Gezelius (M) ställer sig bakom Fredrik Nelanders (S) yrkande.

Utdragsbestyrkande
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Peter Björk (SD) yrkar bifall till motionen med följande motivering:
Eftersom kommunen inom ramen för ”vårdval vårdcentral kan
ansöka om att drifta en egen mottagning anser vi att om/när
kommunen har en sjuksköterska över som kan bemanna mottagningen ser vi det som en bra lösning.
Beslutsgång

Ordförande ställer arbetsutskottets avslagsförslag mot sitt eget förslag om att
motionen är besvarad samt Peter Björk (SD)s bifallsyrkande mot varandra och
finner att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
motionen är besvarad.
____________
.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 86/2018

Svar på motion gällande att uppmuntra kommuninvånare som visat civilkurage
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen som därmed är färdigbehandlad.
Reservation

Peter Björk (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
___________
Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna har den 2 maj 2018 genom Peter Björk lämnat in en motion innebärande att genom ett civilkuragepris uppmuntra kommuninvånare
som visat civilkurage. Motionären yrkar att kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att årligen inrätta och dela ut ett civilkuragepris till värdiga
mottagare.
Med utgångspunkt i att kommunen redan idag delar ut många priser utifrån
dels miljö, kultur och fritidsperspektiv dels utifrån bygdens utveckling och
goda medborgerliga insatser anses nuvarande priser täcka en bred målgrupp
varför motionen föreslås att avslås.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 28 maj 2018 att remittera nedanstående
motion från Sverigedemokraterna till kommunstyrelsen för beredning.
Att visa civilkurage kan innebära mycket, det kan vara en person
lyfter upp och stöttar någon utsatt på en arbetsplats, det kan vara
någon som bryter in när det pågår ett brott, det kan vara någon
som hjälper till vid en olycka, någon som vittnar vid en rättegång,
det kan vara någon som stoppar mobbing, eller någon som ser
den utsatta.
Listan kan göras lång, men en sak är säker att de människor som
visar civilkurage förändrar många gånger livet för den utsatta.
Men offrar ibland väldigt mycket för sin egen del.
Att lyfta, hylla och ära dessa personer är för oss Sverigedemokraterna en självklarhet.
Därför föreslås Sverigedemokraterna Vara att kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att årligen inrätta och dela ut
ett civilkuragepris till värdiga mottagare.
Motionens inriktning är mycket positivt utifrån syftet goda gärningar ska uppmärksammas. Idag delar Vara kommun årligen ut olika typer av priser. Bland
annat utser miljö- och byggnadsnämnden varje år en vinnare till miljö- och
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byggpriset och bildningsnämnden utser varje år en vinnare till kulturpriset samt
stipendiater till fritidsstipendium och kulturstipendium. Kulturpriset delas ut
efter nominering som belöning till en eller flera person som utfört en betydelsefull insats inom kulturlivet (inbegripet idrott och friluftsliv).
Kulturstipendierna delas ut efter ansökan/nominering för att möjliggöra utveckling och vidareutbildning inom idrott/friluftsliv respektive konstnärskap
eller för att uppmuntra ungdomar till fortsatt engagemang och verksamhet.
Därutöver delas även pris ut för årets nytänkare, som syftar till att uppmärksamma en lokal utvecklingsgrupp eller intresseförening som arbetar innovativt
med bygdens utveckling.
Inför jordgubbens dag 2018 beslutades det dessutom att inrätta nomineringen
till årets jordgubbshjälte. Denna nominering riktar sig till yngre personer som
har gjort en hjälteinsats eller en god gärning för någon i samhället, vilket i
mångt och mycket ligger i linje med motionärens syfte. Denna nominering har
efter jordgubbens dag blivit beslutad att vara årligen återkommande.
Med utgångspunkt i att kommunen redan idag delar ut många priser utifrån
dels miljö, kultur och fritidsperspektiv dels utifrån bygdens utveckling och
goda medborgerliga insatser anses nuvarande priser täcka en bred inriktning
och målgrupp.
Beslutsunderlag
- Inkommen motion, h:kort 2018.1015
-

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott § 122

____________
Kommunstyrelsens behandling
Yrkanden

Peter Björk (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Peter Björks (SD)
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
till beslut.
____________
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Dnr 117/2018

Sammanträdesdagar 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Godkänna sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 2019.
2. Föreslå kommunfullmäktige att godkänna sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige 2019.
_____________
Ärendebeskrivning
Ett förslag till sammanträdesdagar har tagits fram för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Föreslagna sammanträdesdagar är anpassade efter kommunen budget- och uppföljningsprocess
samt regionfullmäktiges fastställda datum.
Arbetsutskott

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

9 januari
23 januari

Anmärkning
konstituerande

6 februari

25 februari

6 mars

25 mars

6 februari (disk)
20 februari

*bokslutsberedning
(förmiddag)

6 mars (disk) *
27 mars

10 april

29 april

8 maj

27 maj

10 april (disk)
24 april
25 april (heldag) *

*budgetberedning

8 maj (dis)
22 maj

5 juni

17 juni

19 juni

7 augusti (reserv)

26 augusti (reserv)

21 augusti

4 september

23 september

2 oktober

28 oktober

5 juni (disk)

4 september (disk)
18 september
1 oktober *

*uppföljningsbered.
(förmiddag)
Utdragsbestyrkande
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2 oktober (disk)
16 oktober

30 oktober

25 november

27 november

16 december

30 oktober (disk)
13 november
27 november (disk)
10 december *

18 december (reserv)

*10/12 tisdag

11 december (heldag) *

*Dialogdag

____________
Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen finner att ett ytterligare sammanträde behöver läggas in i januari 2018 för att kommunstyrelsen ska fatta beslut om utseende av arbetsutskott respektive personalutskott.
Kommunstyrelsen beslutar därför att det konstituerande sammanträdet
planeras till den 9 januari 2018.
Det inplanerade diskussionsarbetsutskottet den 16 januari beslutas att utgå.
____________
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Dnr 49/2016

Slutredovisning - exploatering cykelväg
Arentorps IP (projekt 33112)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av utbyggnad av
GC-väg Arentorps IP, projekt 33112.
__________
Sammanfattning av ärendet
Byggnation av GC- väg mellan skolan och idrottsplatsen i Arentorp.
Budget

I investeringsbudgeten 2014 avsattes totalt 2426 tkr. Projektet avslutades 2017
och återlämnade ett överskott på 86 tkr till budget 2017.
Men då projektet avslutades för tidigt öppnades det igen 2018 med en investeringsbudget 2340 tkr. Alla kostnader var ej bokförda så istället för ett överskott
på 86 tkr blev det ett underskott på 312 tkr.
Investeringsbudgetens totala kostnad slutade på 2652 tkr.
Genomförande

Projektet har genomförts under åren 2014 – 2018.
Arbetet har genomförts av entreprenörer.
Kostnader

Markinköp 42 tkr, Elarbeten 181 tkr, Konsultarvoden 75 tkr, Trafikledkonsulter 205 tkr, Gatu- och VA-arbeten 2110 tkr. Övriga kostnader 39 tkr.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse - slutredovisning exploatering cykelväg Arentorps IP, projekt 33112, h-kort 2018.2186
- Protokoll från tekniska utskottet § 93
__________
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Dnr 107/2013

Slutredovisning - exploatering Elisgården
(projekt 33121)
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna slutredovisningen av entreprenad
utbyggnad av Gata VA Elisgården Vara, projekt 33121.
Överskott 406 tkr är återlämnade i bokslut 2017.
__________
Sammanfattning av ärendet
Projekt avser nyanläggning av gator, gatubelysning mm för Elisgården etapp
1 – 3.
Budget

I investeringsbudgeten avsattes totalt 9000 tkr för byggnation av gator, VA
mm.
Genomförande

Projektet har genomförts under åren 2008 – 2017. Arbetet har genomförts av
entreprenörer.
Kostnader

Byggnationen av VA slutredovisades i KF § 86/13.
Av anslagna medel för gatubyggnationen har ca 3100 tkr används för genomförande av projektet.
Resterande 406 tkr har återlämnats i bokslut 2017.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse - slutredovisning exploatering Elisgården, h-kort 2018.2185
- Protokoll från tekniska utskottet § 94
__________
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Dnr 73/2014

Slutredovisning - renovering och modernisering av NO-salar på Lagmansgymnasiet (projekt 32287)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av renovering och
modernisering av NO-salar på Lagmansgymnasiet.
__________
Sammanfattning av ärendet
Projektet avser renovering och modernisering av NO-salar på Lagmansgymnasiet. Salarna var omoderna och slitna och inte ändamålsenliga avseende undervisningssituationen.
Budget

I fastighetsenhetens investeringsbudget avsattes 3 000 tkr år 2016
enligt KF §39/16
Upphandling och genomförandetid

Arbetena avropades av kommunens ramavtalsentreprenör, Vara Entreprenad.
Arbetet utfördes i huvudsak under år 2016 och 2017.
Kostnader

Totalkostnaden för projektet, inklusive projektering, byggnation och fasta inventarier uppgår till 2 770 tkr. Projektet uppvisar ett överskott på 230 tkr.
Överskottet återlämnades i bokslutet 2017.
Övrigt

Håkan Svensson på fastighetsenheten var projektledare.
Projektet slutredovisas i kommunstyrelsen i enlighet med kommunens rutin för
investeringsredovisning.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse - slutredovisning av renovering och modernisering av NOsalar på Lagmansgymnasiet, h-kort 2018.2184
- Protokoll från tekniska utskottet § 95
__________
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Dnr 73/2014

Slutredovisning - iordningsställande av lokaler i vårdcentrum för dagverksamhetens
samt Ebbagruppens verksamhet (projekt
32421, 32422 och 32423)
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna slutredovisningen av
iordningsställande av lokaler i vårdcentrum för dagverksamhetens verksamhet.
__________
Sammanfattning av ärendet
Dagverksamheten bedrev verksamhet i och omoderna lokaler både i ett källarutrymme i fastigheten Bonden 9, Torggatan 39 och i vårdcentrum. Verksamheten var i stort behov av nya fräscha och moderna lokaler att bedriva sin verksamhet i.
Budget

I fastighetsenhetens investeringsbudget avsattes 5 000 tkr år för projekten fördelade på 3 000 tkr år 2015 och 2 000 tkr år 2016.
Upphandling och genomförandetid

Arbetena avropades av kommunens ramavtalsentreprenör, Vara Entreprenad.
Arbetet utfördes i huvudsak under år 2017.
Kostnader

Totalkostnaden för projektet, inklusive projektering, byggnation och fasta inventarier uppgår till 3 702 tkr. Projektet uppvisar ett överskott på 1 298 tkr.
Överskottet återlämnades i bokslut 2017.
Övrigt

Ingemar Johansson på fastighetsenheten var projektledare.
Projektet slutredovisas i kommunfullmäktige i enlighet med kommunens rutin
för investeringsredovisning.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse-slutredovisning av iordningsställande av lokaler i vårdcentrum för dagverksamhetens samt Ebbagruppens verksamhet, h-id 2018.2183
- Protokoll från tekniska utskottet § 96
___________
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Information från Skaraborgs
kommunalförbund
Fredrik Nelander informerar om aktuellt inom Skaraborgs kommunalförbund.
Kommunalförbundet har valt en valberedning där Per Gunnarsson (M) valts in
som ordinarie representant för Vara, Essunga och Grästorps kommuner.
__________
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Kommundirektören informerar
Ledarutvecklingsprogram
Kommundirektör Anna Cederqvist informerar kommunstyrelsen om det upphandlade ledarutvecklingsprogrammet. Programmet riktar sig till chefer i Vara
kommun samt övergripande stab/strateg och stödfunktioner.
Programmets uppstart är planerad till den 6-7 december 2018. Totalt är det
fem block om två dagar. Några av blocken är gemensamma mellan ledare och
stödfunktioner medan några av blocken är uppdelade.
INDEA AB kommer att genomföra utvecklingsprogrammet.
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-03

24

KS § 131

Redovisning av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av nedan förtecknade delegeringsbeslut.
__________
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har genom sin delegeringsordning, antagen av kommunstyrelsen, överlåtit viss av 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 2018-09-19 § 120, 126

Kommunstyrelsens arbetsutskott

PU 2018-09-14 § 34

Personalutskottet

TU 2018-09-17 § 101

Tekniska utskottet

Övriga delegeringsbeslut
Punkt Diarienummer

Beslutsdatum

Ärende och beslut

Delegat

2. Ekonomiska ärenden
2.4

2018.2113

2018-08-22 Avskrivning av fordringar, max
belopp 20 000 kr per faktura-

Camilla Verngren
Ekonomichef

Bokföringsmässig avskrivning på
totalt 24 903 kr gällande VA-avgifter
3. Personal ärenden

3.5

Pärm delegationslista

Beslut om löneplacering – RE-chef nr Nina Persson
902-907
HR-chef

3.5

Pärm delegationslista

Beslut om löneplanering – övriga nr
908-1068

__________
Utdragsbestyrkande
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Anmälningsärenden
Följande anmälningsärenden meddelas till kommunstyrelsen och läggs därefter
till handlingarna:
-

Arbetsutskottets protokoll 2018-09-19 § 114-128

-

Personalutskottets protokoll 2018-09-14 § 34-38

-

Tekniska utskottets protokoll 2018-09-17 § 92-103

-

Beslut om fastställd vägplan för E20, h:kort 2018.2227

-

Revisionsrapport intern kontroll i löneprocessen, h:kort 2018.2055

___________
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Övriga frågor
Ärenden från Skaraborgs kommunalförbund
Kommunstyrelsen anser att ärenden från Skaraborgs kommunalförbund inte
ska skickas på remiss till nämnderna. Detta utifrån att berörda nämnders synpunkter ska inhämtas redan i kommunalförbundets beredning och inte efter att
ett färdigt förslag arbetats fram.
Vindkraftsverk
Peter Björk (SD) initierar frågan om vad som kommer att hända med det vindkraftverket som brann för cirka ett år sedan, men som fortfarande står kvar.
Frågan grundar sig främst ur miljöfarlighetsaspekten av att det står kvar.
Om vindkraftverket avses att rivas krävs ett rivningslov och då hanteras
miljöaspekten i samband med det.
Lägenheter Södergatan
Peter Björk (SD) frågar hur arbetet går med de lägenheter som skulle byggas på
Södergatan men som inte verkar ha blivit påbörjade.
Fredrik Nelander (S) informerar om varför ärendet har tappat fart och har fått
information från byggherren att markarbetet snart kommer att starta igång.
Dialogdagen
Peter Björk (SD) initierar möjligheten att låta nya nämndsledamöter att delta på
dialogdagen den 12 december. Förvaltningen tar med sig frågan och återkommer.
__________
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