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  Utdragsbestyrkande  

KS § 15 

Utbildning i god förvaltning, nämndens an-

svarsområden och personuppgiftsansvar 

samt verktyg för nämndarbetet 
 

Kommunjurist Christoffer Jensen, kanslichef Emelia Larsson och utredare 
Carl-Magnus Träff håller utbildning för kommunstyrelsens ledamöter inom 
bland annat följande områden:  

- Politiker och tjänstemannarollen 
- Legalitets-, objektivitets- och proportionalitetsprincipen 
- Regler och hantering av jäv 
- Verktyg för förtroendevaldas arbete i nämnd/politiska organ 
- Kommunstyrelsens ansvarsområde genom delegation från  

kommunfullmäktige 
- Kommunstyrelsens vidaredelegation och förhållande till förvaltningen 
- Kommunstyrelsens personuppgiftsansvar utifrån  

dataskyddsförordningen.  

___________ 
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KS § 16   Dnr 4/2019 

Investeringsbeslut Brinkeskogen 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Vara Bostäders projekt gällande byggnation 
av bostäder i Brinkeskogen ska fortsätta enligt plan. 
____________ 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen i Vara Bostäder AB har den 9 januari § 3 beslutat att lyfta frågan kring 
byggnation av bostäder i Brinkeskogen till ägaren och fullmäktige för ställ-
ningstagande. Detta med anledning av risken för uteblivit investeringsstöd från 
Boverket. 
 
Vara Bostäder har tidigare beslutat att upphandla projektering och byggnation 
av hyresbostäder om 64 lägenheter i Brinkeskogen. Bland villkoren för bygg-
nation återfinns krav på att statligt investeringsstöd söks och beviljas. Detta för 
att kunna nå ekonomisk hållbarhet i projektet. 
 
Bolaget har sökt statligt investeringsstöd om 26,9 mkr vilket också godkänts av 
Länsstyrelsen men dock ej ännu beviljats av Boverket då 2018 års tilldelade 
medel tagit slut. Eftersom det råder osäkerhet gällande medelstilldelning till 
Boverket för 2019 och det därför finns risk att bolagets sökta stöd uteblir har 
styrelsen i Vara Bostäder AB sett två möjligheter: 
 
1. Att avbryta projektet varvid bostadsbristen i kommunen kommer att 
kvarstå för lång tid framöver samtidigt som såväl bolaget som entreprenören 
förlorar hittills upparbetade kostnader, eller 
 
2. Att fortsätta projektering och planering och därmed förutsätta att de 
sökta medlen kommer att erhållas. 
 
Styrelsen i Vara Bostäder AB anser att byggnationen i Brinkeskogen är nödvän-
dig för att till del råda bot på rådande bostadsbrist i kommunen, och ser därför 
att projektet ej bör avbrytas. Att fortsätta projektering innebär dock en icke 
oväsentlig ekonomisk risk för bolaget så länge Boverket ej lämnat något posi-
tivt besked om ansökan. Med anledning av detta och i enlighet med Vara Bo-
städers bolagsordning lyfts ärendet till både ägare och kommunfullmäktige för 
ställningstagande. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från Vara koncern AB § 3, h:kort 2019:165 
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Kommunstyrelsens behandling 

Lars Gezelius (M) och Heidi Hansen (S) anmäler jäv och deltar inte i behand-
ling eller beslut i ärendet.  

Elof Jonsson (C) går in som ledamot i Lars Gezelius (M) ställe och Carl 
Hellqvist (HVKB) går in som ledamot i Heidi Hansen (S) ställe.   

Som justerare till denna punkt väljer kommunstyrelsen Fredrik Nelander (S). 

 

____________ 
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KS § 17   

Information Bonden 1 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger densamma till handling-
arna.  

_________ 

Sammanfattning 

Jan Erik Wallin, VD för Vara Bostäder AB, lämnar information kring Bonden 
1 samt hur beslutsprocessen sett ut gällande den överenskommelse som tecknats 
mellan bostadsbolaget och tekniska nämnden. 

Kommunen har via tekniska nämnden löst sig från nuvarande hyresavtal i för-
tid vilket ger kommunen en lägre totalkostnad och ger Vara Bostäder AB möj-
ligheter att använda lokalerna till studentbostäder. Projektet beräknas inrymma 
23 nya studentbostäder och kan vara klart till den 15 augusti 2019.  

___________ 
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KS § 18   Dnr 16/2019 

Policy för resursfördelning 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Anta den nya policyn för resursfördelning i Vara kommun. 
2. Att den nya policyn börjar gälla från och med budgetåret 2020.  

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

En översyn av Vara kommuns centrala resursfördelningsmodell har genom-
förts. Modellen har haft ett antal svagheter som analyserats och där förslag till 
förbättringar framförts i en ny policy för central resursfördelning i Vara kom-
mun. Till denna policy hör riktlinjer för resursfördelning som är mer detalje-
rade i sin karaktär och fastställs av kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

- Policy för resursfördelning, h:kort 2019.78 
- Tjänsteskrivelse Policy för resursfördelning, h:kort 2019.76 

___________ 
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KS § 19   Dnr 17/2019 

Riktlinjer för central resursfördelning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Anta riktlinjer inom ramen för den nya policyn för resursfördelning i 
Vara kommun. 

2. riktlinjerna börjar gälla budgetåret 2020.  
3. riktlinjerna gäller under förutsättning att kommunfullmäktige fattar be-

slut om att godkänna den nya policyn för resursfördelning i Vara kom-
mun.  

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

En översyn av Vara kommuns centrala resursfördelningsmodell har genom-
förts. Den nya modellen utgår från en av kommunfullmäktige antagen policy 
med tillhörande riktlinjer, som är mer detaljerade i sin utformning och beslutas 
av kommunstyrelsen. Detta ärende avser dessa riktlinjer, som arbetats fram av 
förvaltningen, och avser att ge ett beräkningstekniskt underlag till budgetarbe-
tet.  

Beslutsunderlag 

- Riktlinjer för central resursfördelning, h:kort 2019.79 
- Tjänsteskrivelse Riktlinjer för central resursfördelning, h:kort 2019.77 

__________ 
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KS § 20   Dnr 15/2019 

Inriktningsbeslut budget 2020, plan 2021-

2023 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar; 

1. om ett inriktningsbeslut när det gäller drift- och investeringsramar för 
2020 och plan 2021-2023. Styrelsen uppdrar till nämnderna att utarbeta 
förslag till budget för 2020 och plan 2021-2023 utifrån detta beslut 
samt ge kommundirektören i uppdrag att; 
- utreda hur digitaliseringseffekten ska fördelas  
- i samband med beredning av räntepåslag analysera effekter av en 

höjning av räntepåslaget från 0,4% till 0,6 %. 
 

2. att det centrala anslaget för lönekostnadsökningar ökar med 2.7 % för 
2020-2023.  

3. att inflationskompensation utgår till nämnderna med 2 % för övriga 
kostnader för 2020-2023.  

4. att investeringsbudget för Larv Tråvad ändras från 100 miljoner till 65 
miljoner kronor. 

Reservation 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutspunkt 4 till förmån för eget för-
slag. 

 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

En översyn av Vara kommuns centrala resursfördelningsmodell har genom-
förts. Den nya modellen utgår från en av kommunfullmäktige antagen policy 
med tillhörande riktlinjer, som är mer detaljerade i sin utformning och beslutas 
av kommunstyrelsen. Detta ärende avser dessa riktlinjer, som arbetats fram av 
förvaltningen, och avser att ge ett beräkningstekniskt underlag till budgetarbe-
tet.  

En central fördelningsmodell är ett sätt att matematiskt beräkna ett förslag till 
driftsramar till nämnderna i det inledande budgetarbetet. Detta är utgångsläget 
för budgetarbetet och därefter kan politiska prioriteringar göras i nämndernas 
verksamheter.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kommundirektören i uppdrag att 
göra en översyn av kommunens centrala resursfördelningsmodell och denna 
översyn har sammanfattats i en policy för resursfördelningen enligt bilaga.  
Policyn ska kompletteras med riktlinjer, vilka beslutas av kommunstyrelsen. I 
bilaga finns dessa riktlinjer beskrivna.  
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Beslutsunderlag 

- Inriktningsbeslut budget 2020, plan 2021-2023, h:kort 2019.151 
- Tjänsteskrivelse Inriktningsbeslut budget 2020, plan 2021-2023, h:kort 

2019.74 

Kommunstyrelsens behandling 

Fredrik Nelander (S) informerar att socialdemokraterna återkommer med för-
slag till budget i budgetprocessen.  

Fredrik Nelander (S) medges lägga nedan anteckning till protokollet: 

 Protokollsanteckning 

Vi tycker att det är anmärkningsvärt att minska investeringsbud-
geten för Tråvad/Larv med -35% -35 miljoner innan resultatet 
av utredningsuppdrag redovisats. 

Fredrik Nelander, Socialdemokraterna 

Yrkanden 

Peter Björk (SD) yrkar på att investeringsbudgeten för Larv-Tråvad ska kvarstå 
på 100 miljoner kronor.  

Lars Gezelius (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att investeringsbudget 
för Larv-Tråvad sänks till 65 miljoner kronor.  

Beslutsgång 

Ordförande Gabriela Bosnjakovic (M) ställer frågan om kommunstyrelsen kan 
fatta beslut enligt arbetsutskottets förslag på punkterna 1-3 och finner att kom-
munstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Ordförande Gabriela Bosnjakovic (M) ställer arbetsutskottets förslag på punkt 
4 om investering Tråvad-Larv mot Peter Björks (SD) yrkande om investerings-
budget Tråvad Larv och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsut-
skottets förslag.   

_________ 
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KS § 21   Dnr 20/2019 

Reviderad styrmodell för Vara kommun 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen revidering av styrmodellen för 
Vara kommun att gälla från och med 1 januari 2020.  
_________ 

Sammanfattning av ärendet  

KSAU uppdrog 180124 åt förvaltningen att göra en översyn av kommunens 
styrmodell. Nuvarande modell upplevs som svårförståelig och uppföljningen 
ger inte den bredd och djup över de kommunala verksamheternas resultat som 
önskas. Förvaltningen överlämnar ett förslag till reviderad styrmodell. Under 
2019 kommer nya mål att arbetas fram och som slutligen beslutas av kommun-
fullmäktige.  

Beslutsunderlag 

- Styrmodell Vara kommun, h:kort 2019.104 
- Tjänsteskrivelse Reviderad styrmodell för Vara kommun, h:kort 

2019.84 

__________ 
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KS § 22   Dnr 26/2019 

Renhållningstaxa  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till ny taxa Renhållningsavgifter i 
Vara kommun 2019”, att gälla från och med 2019-04-01. 

____________ 

Sammanfattning av ärendet 

Renhållningsavgifter 2019 behandlades av kommunfullmäktige 2018-11-26      
§ 90. Ärendet återremitterades för ytterligare utredning. Tekniska förvaltningen 
har arbetat igenom förslaget. 

Hushållsavfall: 
I slutet av år 2017 sänktes renhållningsavgifterna för hushållsavfall i Vara kom-
mun. 

Från och med 2019-04-01 föreslås en avgiftshöjning för hushållsavfall. Avgif-
terna är beräknade utifrån kommunens ramavtalspriser med leverantören 
Ragn-Sells för hämtning av avfall och kostnad för återvinningscentral samt 
kommunens egna kostnader för avfallsverksamheten. Ökningen beror till 
största delen på en ökad kostnad (+2 200 000 kr/år) för återvinningscentralen i 
Vara. Efter föreslagen höjning förväntas resultatet för avfallskollektivet vara 
nära noll år 2019. 

För de vanligaste avgiftstyperna (140, 190 och 240 l kärl) innebär taxeänd-
ringen en höjning om 429 - 547 kr per år inkl. moms. Dessa tre avgiftstyper har 
sammanlagt 5 477 abonnenter.  

De större kärlen om 660 liter, med 520 abonnenter, får en höjning med 569 – 
780 kr per år.  

Fritidshus, med 185 abonnenter, får en höjning med 711 kr per år. 

Slamhämtning: 
Från och med 2019-04-01 föreslås avgiftsjusteringar för slamhämtning. 

Avgifterna är beräknade utifrån kommunens nya ramavtalspriser med leveran-
tören Ragn-Sells. För slamhämtning för behållare (upp till 3 m3, 3,1-5 m3) inne-
bär taxeändringen en ökning med 24-31 kr/år. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll TN §5 Renhållningsavgifter, h:kort 2019.148 
- Tjänsteanteckning Kompletterade information om renhållningsavgifter 

2019, h:kort 2019.149 
- Renhållningstaxa 2019, h:kort 2019.150 

___________ 
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KS § 23    

Sprinten-information 
Åke Lindström, teknisk chef, informerar kommunstyrelsen om det senaste i 
Sprinten-projektet. Planerna med Lagmansgymnasiet och byggnationerna av 
Blackboxen fortsätter. Åke Lindström, teknisk chef redogör för hur de nya de-
larna av skolan tas i bruk under våren och sommaren. 

 

Erik Lindström (M) ställer frågan om projektet följer tidsplanen och budget 
och Åke Lindström svarar att projektet följer både tidsplan och budget så här 
långt. 

__________ 
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KS § 24   Dnr 18/2019 

Arbetsordning kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar den nya arbetsordningen för kommunfullmäktige.  

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Arbetsordningens förslag utgår i stora delar från det förslag som Sveriges kom-
muner och landsting (SKL) tagit fram. Därutöver har några ytterligare förtydli-
ganden och ändringar gjorts bland annat beträffande yttranderätt för andra än 
kommunfullmäktiges ledamöter, talarordning, interpellation,  beredning av re-
visorernas budget samt hantering av ledamot och ersättare som valt att lämna 
eller uteslutits ur ett parti.  

Förslaget har beretts av kommunfullmäktiges presidium. 

Arbetsutskottets behandling 2019-01-25 
Irene Karlsson (C) föreslår en redaktionell ändring av punkten nr 11. Lokal för 
sammanträden som inte längre kommer att vara Vara konserthus. Förvalt-
ningen ges i uppdrag att göra en redaktionell ändring av punkt 11. 

 

Förslag till arbetsordning har reviderats inför kommunstyrelsens sammanträde 
2019-02-06 i enlighet med arbetsutskottets beslut om ändring av § 11. 

Ny lydelse är:  
§ 11. Ordföranden bestämmer, efter samråd med vice ordförandena, lokal re-
spektive plats för sammanträdena. 

Beslutsunderlag 

- Kommunfullmäktiges arbetsordning (reviderad 2019-01-30), h:kort 
2019.152 

_________   
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KS § 25    

Val av ordförande till folkhälsorådet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Irene Karlsson (C) till ordförande i folkhälsorådet för 
tiden 2019-2022. 

__________ 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har sedan 1996 haft ett lokalt folkhälsoråd. 

Folkhälsorådet lyder under kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har att välja 
representanter jämte ersättare. Sedan 2007 har rådet haft en representant från 
varje nämnd. 

Kommunstyrelsen valde ledamöter till folkhälsorådet 2019-01-09, men kom-
pletterar nu valet med val av ordförande.  

Kommunstyrelsens behandling 

Förslag 

Erik Lindström (M) föreslår Irene Karlsson (C) som ordförande i folkhälsorå-
det. 

Beslutsgång 

Ordföranden Gabriela Bosnjakovic (M) frågar om förslaget till ordförande kan 
bifallas och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

__________ 
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KS § 26 

Val av ordförande till det lokala brottsföre-

byggande rådet. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen väljer Gabriela Bosnjakovic (M) till ordförande och Fredrik 
Nelander (S) till vice ordförande i det lokala brottsförebyggande rådet för tiden 
2019-2022. 

__________ 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade den 4 februari 2004, § 7, tillsätta ett brottsföre-
byggande råd. Rådet ligger organisatoriskt under kommunstyrelsen. Som sekre-
terare fungerar folkhälsoplaneraren. 

Kommunstyrelsen valde 2019-01-09 ledamöter till rådet men ordförande och 
vice ordförande valdes inte. 

Förslag 

Erik Lindström (M) föreslår Gabriela Bosnjakovic (M) som ordförande i det 
lokala brottförebyggande rådet. 

Fredrik Nelander (S) föreslår sig själv, Fredrik Nelander (S) till vice ordförande 
i det lokala brottförebyggande rådet. 

Beslutsgång 

Ordförande Gabriela Bosnjakovic (M) frågar om förslaget till ordförande kan 
bifallas och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Ordförande Gabriela Bosnjakovic (M) frågar om förslaget till vice ordförande 
kan bifallas och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

__________ 
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KS § 27 

Val av representant till Fairtrade 
Kommunstyrelsen väljer Irene Karlsson (C) som representant till Fairtrade. 

__________ 

Bakgrund 

Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis 
handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp 
till kriterier som rör rättvis handel. 

Arbetet leds av en lokal styrgrupp som sätts samman av representanter från 
hela lokalsamhället som näringsliv, handeln, frivilligorganisationer, Fairtrades 
medlemsorganisationer samt politiker och tjänsteman från kommunen. Tre 
personer utses till styrgruppens ordförande, styrgruppens kontaktperson gente-
mot Fairtrade Sverige samt kontaktperson för lokalt ambassadörsnätverk. 

Representanten i styrgruppen ansvarar tillsammans med tjänstemän för att sä-
kerställa kommunens målsättning och handlingsplan för hur man löpande ska 
öka sin konsumtion av produkter som både följer principerna för rättvis handel 
och ILO:s kärnkonventioner i den offentliga upphandlingen. Representanten 
är närvarande vid styrgruppens möten som sker 3-4 gånger per år och är poli-
tisk talesperson för Vara kommun i Fairtrade City arbetet. 

Kommunstyrelsens behandling 

Förslag 

Erik Lindström (M) föreslår Irene Karlsson (C) som representant till Fairtrade. 

Beslutsgång 

Ordförande Gabriela Bosnjakovic (M) frågar om förslaget till representant kan 
bifallas och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
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  Utdragsbestyrkande  

KS § 28 

Val av ägarrepresentant till Samordningsför-

bundet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens utser Gabriela Bosnjakovic (M) som ägarrepresentant till 
samordningsförbundet. 

__________ 

Bakgrund 

Samordningsförbunden i Skaraborg har varit verksamma sedan 2006. Förbun-
dens verksamhet vilar på lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabili-
teringsinsatser.  

Den 15 juli inkom information avseende ett ägarsamråd som kommer äga rum 
den 17 november 2015. Kommunstyrelsen har getts i uppdrag att utse ägarre-
presentanten till detta tillfälle. Ägarrepresentant skall under mötet representera 
kommunen som ägare till förbundet, varför det inte skall utses en representant 
som sitter med i samordningsförbundets styrelse.  

Kommunstyrelsens behandling 

Förslag 

Erik Lindström (M) föreslår Gabriela Bosnjakovic (M) som ägarrepresentant 
till samordningsförbundet 

Beslutsgång 

Ordförande Gabriela Bosnjakovic (M) frågar om förslaget till ägarrepresentant 
till samordningsförbundet kan bifallas och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt förslaget. 

 

__________ 
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Kommunstyrelsen 2019-02-06 18 

  Utdragsbestyrkande  

KS § 29   Dnr 117/2018 

Fastställande av tid för kommunstyrelsens 

sammanträden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Godkänna sammanträdesdagar och starttid enligt förslag för kommun-
styrelsen 2019. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till sammanträdesdagar har tagits fram för kommunstyrelsens ar-
betsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Föreslagna samman-
trädesdagar är anpassade efter kommunen budget- och uppföljningsprocess 
samt regionfullmäktiges fastställda datum. 

Beslut om sammanträdesdagarna fattades 2018-10-03. Då fastställdes inte tid-
punkt för när sammanträdena skall starta.  

Förslag till beslut är att fastställa starttidpunkt för kommunstyrelsens samman-
träden till klockan 14.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Fastställande av tid för kommunstyrelsens sammanträden 
2019, h:kort 2019.167  

Kommunstyrelsens sammanträdesdatum 

9 januari 

6 februari 

6 mars 

10 april 

8 maj 

5 juni 

7 augusti (reserv) 

4 september 

2 oktober 

30 oktober 

27 november 

18 december (reserv) 
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KS § 30    

Information från Skaraborgs 

kommunalförbund 
 

Kommundirektör Anna Cederqvist har inte någon information att delge. 

 

__________ 
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  Utdragsbestyrkande  

KS § 31    

Förvaltningen informerar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna. 

___________ 

Sammanfattning av ärendet 

Kommundirektör Anna Cederqvist informerar om att en utvärdering av Dia-
logdagen som hölls den 12 december 2018 har gjorts och att betyget för loka-
lerna och organisationen kring dialogdagen gav betyget 3,4 på en 4-gradig skala. 
De närvarande har bland annat lämnat önskemål om mer tid för dialoger fram-
gent.  

 

Förvaltningen märker att flera kommuner är intresserade av att komma på be-
sök till Vara kommun, mycket med anledning av Sprinten och hur kommunen 
jobbar med kultur som metod för tillväxt och utveckling.  

 

Till hösten skall Sprinten-området invigas. Diskussioner pågår kring en gemen-
sam invigning av bildnings- och kulturklustret Lagmansgymnasiet, AMB och 
Sparbanken Blackbox. En bred förankring är viktig för invigningen. 

 

Som en uppstart på det målarbete som kvalitetstrateg Maria Carlsson Torp har 
påbörjat och som skall resultera i en styrmodell med syftet att förenkla, förtyd-
liga och förbättra nuvarande modell för målstyrning skall en omvärldsanalys 
genomföras. En extern konsult kommer att processleda en arbetsgrupp bestå-
ende av olika kompetenser på förvaltningen. 

 

Kommunstyrelsen har gett HR-avdelningen uppdrag att utreda köp av löne-
tjänst från annan kommun. Planeringen är att kommunfullmäktige ska ta ställ-
ning till frågan i mars efter central samverkan i februari. 

 

Inom ramen för Göliska ITs informationssäkerhetsarbete pågår ett projekt 
med att ta fram förslag på gemensamma styrdokument i hela V6. Dataskydds-
ombudet Ulrika Helgesson från Göliska IT och utvecklingsledare Monika An-
desson från Lidköpings kommun arbetar med projektet. 

 

__________ 
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  Utdragsbestyrkande  

KS § 32 

Redovisning av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av nedan förtecknade delegerings-
beslut. 

__________ 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen har genom sin delegeringsordning, antagen av kommunsty-
relsen, överlåtit viss av sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänste-
män. Samtliga beslut som fattats med stöd av delegering – även vidaredelege-
ring – skall anmälas till kommunstyrelsen.  

Nedanstående beslut anmäls:  

Utskottens delegeringsbeslut (finns i utskottens protokoll) 

Sammanträde Utskott 

KSAU 2019-01-25 § 5, 7 Arbetsutskottet 
TU 2018-12-17 § 148 Tekniska utskottet 

 

 

Övriga delegeringsbeslut 

 

Punkt  

 

Diarie-

nummer 

Besluts- 

datum 

Ärende och beslut Delegat 

 

2.0   Ekonomiska ärenden  

2.4 2019.153 2018-12-31 Avskrivningar av fordringar,  
maxbelopp 20 000 kr per faktura. 

Bokföringsmässig avskrivning på 
13 096 kr inom socialförvaltningens 
verksamhet. 

Camilla Verngren  
Dåvarande eko-
nomichef 

2.4 2019.154 2018-12-31 Avskrivningar av fordringar,  
maxbelopp 20 000 kr per faktura. 

Bokföringsmässig avskrivning på  
37 164 kr inom bildningsförvalt-
ningens verksamhet 

 

Camilla Verngren  
Dåvarande eko-
nomichef. 
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  Utdragsbestyrkande  

 

 

2.0 
  

Ekonomiska ärenden 
 

2.4 2019.155 2018-12-17 Avskrivningar av fordringar,  
maxbelopp 20 000 kr per faktura. 

Bokföringsmässig avskrivning på  
31 586 kr gällande VA-avgifter, tek-
niska förvaltningen 

 

Camilla Verngren  
Dåvarande eko-
nomichef. 

3.0   Personal ärenden  

3.5 Pärm dele-
gationslista 

 Beslut om löneplacering RE-chef nr. 
1290-1291 

Nina Persson 
HR-chef 

3.5 Pärm dele-
gationslista 

 Beslut om löneplanering – övriga nr 
1292-1386 

Nina Persson 
HR-chef 
 
 

 

7.0 
  

Planärenden   
 

7.2 2018.2952 2018-12.17 Yttrande gällande tidsbegränsat 
bygglov – Räfsan 1. 

 

 

 

Fredrik Nelander 
Kommunalråd 
 
Anna Cederqvist 
Kommundirektör 
 
 

7.2 2019.60 2019-01-28 Grannehörande gällande bygglov 
för tillbyggnad av bostadshus – 
 Levene 1:48 

Gabriela Bosnja-
kovic 
Kommunalråd 
 
Anna Cederqvist, 
Kommundirektör 
 
 

 

9.0 
  

Teknisk verksamhet   
 

9.2.2   Upplåtelse av allmän platsmark mm 
till annat än trafik. Nr. 1-45. 

Stellan Gedell,  
Gatuingenjör 
 
 

 

10 
  

Trafikfrågor   
 

10.2   Tillfälliga lokala (trafik-) föreskrifter. 
Nr 1-32 

Stellan Gedell, 
Gatuingenjör 
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  Utdragsbestyrkande  

 

 

__________ 

  

 

10.5 
  

Transporttillstånd för bred last.  
Nr 1-5. 

 
Stellan Gedell,  
Gatuingenjör 

10.7   
Rätt att utfärda parkeringstillstånd 
för rörelsehindrad. Nr 1-6. 

 
Stellan Gedell,  
Gatuingenjör 
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KS § 33 

Anmälningsärenden 
 

Följande anmälningsärenden meddelas till kommunstyrelsen och läggs därefter 
till handlingarna:  

- Arbetsutskottets protokoll 2019-01-25 § 1-13 

- Tekniska utskottets protokoll 2018-12-17 § 133 

- Sammanställning av Bättre Vara-synpunkter kvartal 4 2018. 

- Revisionsrapport gällande kommunstyrelsen uppsynsplikt 

__________ 
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  Utdragsbestyrkande  

KS § 34 

Övriga frågor 
Peter Björk (SD) anser att det vore bra om placeringen av elutag i nya kom-
munfullmäktigesalen kan ses över. Synpunkten lämnas till Elof Jonsson att ta 
med till kommunfullmäktiges presidium. 

 
___________ 


