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Ändring i ärendelistan
Kommunstyrelsens beslut.
Efter första ajourneringen beslutar kommunstyrelsen gemensamt att sammanträdeslokalen ändras till Catarroja i Kommunhuset.
I övrigt protokollförs ärenden i den ordning de behandlas på sammanträdet.
__________
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KS § 76

Information från arbetsmiljöverket
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger densamma till
handlingarna.
__________
Sammanfattning av ärendet
Arbetsmiljöinspektörerna Pia Skoglund och Tommy Fahlander informerar
kommunstyrelsen om arbetsgivarens arbetsmiljöansvar.
Arbetsmiljöverkets inspektörer besöker kommuner i syfte att informera politiker i fullmäktige, styrelse och nämnder om vilket ansvar de har som ytterst ansvarig arbetsgivare i den egna organisationen. Politiker ska få kunskap och förståelse för hur de ska hantera arbetsmiljöfrågor och om hur arbetsmiljölagen
fungerar.
Regeringens arbetsmiljöstrategi är:
•

Ett hållbart arbetsliv

•

Stärka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

•

Nollvision för dödsolyckor

____________
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Dnr 73/2019

Delårsrapport april 2019, kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer delårsrapport april 2019 för kommunstyrelsen.
__________
Sammanfattning
Kommunstyrelsens budget för 2019 uppgår till 106 176 tkr inkl. centralt löneanslag. Löneanslaget uppgår till 16 944 tkr. Kommunstyrelsens budget exklusive löneanslag uppgår därmed till 89 232 tkr.
Löneanslaget avser löneökningsmedel för samtliga verksamheter som fördelas
till nämnderna i enlighet med kollektivavtal och övriga lönepolitiska beslut.
Årsprognosen för kommunstyrelsen visar på ett överskott om 4,2 mkr. Överskottet förklaras dels av att ca 3 mkr av budgeterade medel för centralt löneanslag inte förväntas fördelas ut till nämnderna. Återstående 1,2 mkr i prognostiserat överskott härrör till förvaltningens verksamhet och förklaras huvudsakligen av följande:





Lägre kostnader jämfört med budget avseende: digitaliseringsverksamhet (2 mkr), verksamhetsutveckling (1 mkr), utvecklingsändamål (0,8
mkr) samt personalkostnader p.g.a. vakans, tjänstledighet samt sjukskrivning (0,8 mkr).
Högre kostnader jämfört med budget avseende lämnade bidrag (2,8
mkr) enligt särskilda beslut.
Lägre intäkter jämfört med budget avseende bidrag till Överförmyndarnämnden, 0,6 mkr.

Beslutsunderlag
- Delårsrapport: ”Delårsrapport april 2019” h:kort 2019.850
- Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2019, kommunstyrelsen h:kort 2019.
812
Expediering av beslut
Beslutet ska expedieras till:
-

Förvaltningsekonom kommunstyrelsen
Kommundirektör

___________
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Dnr 53/2019

Angående projekt utbyggnad av omklädningsrum på Vara badhus
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
-

upphäva sitt beslut om att genomföra en utbyggnad av omklädningsrum i markplan vid Vara badhus (Ks 2016-05-04 § 54) samt att ge Tekniska nämnden i uppdrag att avbryta genomförandet.

-

Således stryks 9 625 tkr ur ”Vara Badhus” i investeringsbudgeten 2019.

Reservation

Centerpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för Carl-Uno Olssons (S) avslagsyrkande.
__________
Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden föreslog 2019-02-27 §32 kommunstyrelsen att upphäva sitt
beslut om att genomföra en utbyggnad av omklädningsrum i markplan vid
Vara Badhus samt att ge tekniska nämnden i uppdrag att avbryta genomförandet till förmån för andra projekt.
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet i beslut 2019-03-27
§36 med motiveringen att ärendet inte hade beretts i bildningsnämndens arbetsutskott. Nämnden fick även i uppdrag att se över vad som kunde göras
inom befintliga väggar i syfte att förbättra för besökare med funktionsvariationer.
Bildningsnämnden har i beslut 2019-04-24 §56 åter föreslagit kommunstyrelsen
att upphäva beslutet och ge tekniska nämnden i uppdrag att avbryta genomförandet. Nämnden ger även förvaltningen i uppdrag att skyndsamt ta fram en
behovsbeskrivning som ska ligga till grund för en eventuell förstudie.
Beslutsunderlag
- Protokoll BIN 190227 § 32
- Protokoll BIN 190424 § 56
- Protokoll KSAU 190327 § 36
- Protokoll BINAU 190605 § 73
- Behovsbeskrivning - Brister för besökare med funktionsvariationer –
20190531, Bilaga till BINAU § 73
Kommunstyrelsens behandling
Bildningsförvaltningen har tagit fram en behovsbeskrivning angående brister
för besökare med funktionsvariationer. Bildningsnämndens arbetsutskott har
Utdragsbestyrkande
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behandlat behovsbeskrivningen 2019-06-05 och beslutat att översända densamma till kommunstyrelsen. Ordföranden skickar ut detta underlag till kommunstyrelsens ledamöter i samband med ärendets behandling.
Yrkanden

Per Gunnarsson (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att upphäva sitt beslut
om att genomföra en utbyggnad av omklädningsrum i markplan vid Vara badhus (Ks 2016-05-04 § 54) samt att ge Tekniska nämnden i uppdrag att avbryta
genomförandet. Således stryks 9 625 tkr ur ”Vara Badhus” i investeringsbudgeten 2019.
Carl-Uno Olsson (S), Egon Frid (V) och Irene Karlsson (C) yrkar avslag på Per
Gunnarssons (M) yrkande.
Tommy Åkerstedt (-) och Peter Björk (SD) yrkar bifall till Per Gunnarssons
(M) yrkande.
Beslutsgång

Ordföranden ställer Per Gunnarssons (M) förslag om att kommunstyrelsen beslutar att upphäva sitt beslut om att genomföra en utbyggnad av omklädningsrum i markplan vid Vara badhus (Ks 2016-05-04 § 54) samt att ge Tekniska
nämnden i uppdrag att avbryta genomförandet mot Carl-Uno Olssons (S),
Egon Frid (V) och Irene Karlsson (C) avslagsyrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Per Gunnarssons (M)
förslag.
Carl-Uno Olsson (S) begär votering.
Kommunstyrelsen fastställer följande beslutsgång:
Ja – Röst för Per Gunnarssons (M) förslag.
Nej – Röst för Carl-Uno Olssons (S) avslagsyrkande
Omröstningsresultat:
Med 7 Ja-röster mot 6 Nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Per
Gunnarssons (M) förslag till beslut.
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja

Gabriela Bosnjakovic (M)

X

Lars Gezelius (M)

X

Per Gunnarsson (M)

X

Tommy Åkerstedt (-)

X

Nej

Irene Karlsson (C)

X

Martin Strandholm (C)

X

Carl-Uno Olsson (S)

X
Utdragsbestyrkande
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Fredrik Pettersson (S)

X

Peter Persson (S)

X

Egon Frid (V)

X

Peter Björk (SD)

X

Peter Romlén

X

Mattias Andersson (HVKB)

X

Summa

7

__________
Expediering av beslut
Beslutet ska expedieras till:
-

Bildningsnämnden
Tekniska nämnden
Ekonomichef

__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 74/2019

Delårsrapport april 2019 för Vara kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa delårsrapporten för april 2019.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
-

uppdra till bildningsnämnden och socialnämnden att vidta åtgärder för att
åstadkomma en budget i balans för helåret 2019.

-

uppdra till bildningsnämnden och socialnämnden att redovisa vidtagna åtgärder till kommunstyrelsen vid delårsrapport 2 i samband med uppföljningsberedningen.

-

uttala till övriga nämnder att driva verksamheten med än mer ekonomisk
försiktighet.

__________
Sammanfattning
Prognosen för helåret uppgår till -6 mkr, vilket är -9 mkr sämre än budget för
2019.
Avvikelse mot budget, mkr
Prognos 2019
Budgeterat resultat

2,6

Nämnderna

-4,2

Finansförvaltning

-6,6

Skatteintäkter, generella statsbidrag

-0,2

Finansnetto

1,9

Prognos helårsresultat

-6,5

Avvikelse mot budget

-9,1

Avvikelse nämnderna mot budget, mkr
Prognos 2019
Kommunstyrelsen

4,2

Tekniska nämnden

2,4

Bildningsnämnden

-9,6
Utdragsbestyrkande
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-2,0

Miljö- och byggnadsnämnden

0,5

Räddningsnämnden Västra Skaraborg

0,4

Vara kommuns revisorer
Avvikelse

0
4,2

Till och med april har kommunen investerat för 66 mkr. Prognosen för helåret
är investeringar för 166 mkr, vilket innebär en kvarvarande budget på 101 mkr.
Bakgrund
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.
Beredning
Ärendet har beretts av ekonomichef och redovisningsansvarig ekonom.
Måluppfyllelse
Det finansiella målet: ”Det årliga resultatet i förhållande till skatteintäkter och
generella statsbidrag ska uppgå till 2 % +- 2 %.
Målet uppfylls ej då prognosen är -0,7 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Beslutsunderlag
- Delårsrapport april 2019 h:kort 2019.914
- Tjänsteskrivelse Delårsrapport april 2019 H:kort 2019.814
Expediering av beslut
Beslutet ska expedieras till:
-

Samtliga nämnder
Ekonomichef

__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 52/2019

Budget 2020, plan 2021-2023
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. att fastställa följande drifts- och investeringsramar:
Nämndernas driftsramar för 2020, 2021-2023
(tkr)
Vara kommuns revisorer
Räddningsnämnden V. Skaraborg
Kommunstyrelsen
-varav centralt löneanslag
-varav förvaltning för utveckling
och service
Tekniska nämnden
Miljö- och Byggnadsnämnden
Bildningsnämnden
Socialnämnden
Effektivisering
Summa

2020
-1575
-11 991
-119 105
-32 304

2021
-1601
-12 491
-140 004
-51 604

-86 801
-21 075
-4 119
-419 681
-371 560
0
-949 106

-88 400
-22 120
-4 057
-423 437
-376 424
10000
-970 134

2022
-1627
-12 310
-161 329
-71 304

2023
-1655
-12 546
-182 752
-91 604

-90 025
-91 148
-23 170
-22 887
-3 994
-3 929
-426 553 -428 881
-381 298 -385 434
10000
10000
-1 000 281 -1 028 084

Nämndernas investeringsramar för 2019-2023
(tkr)
Kommunstyrelsen
Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Bildningsnämnden
Socialnämnden
Summa:
-

2019
2020
2021
2022
2023
3 350
3 350
3 350
3 350
3 350
50
50
50
50
50
182 349 176 350 170 850 169 650 111 850
5 800
5 800
5 800
5 800
5 800
1 150
1 150
1 150
1 150
1 150
192 699 186 700 181 200 180 000 122 200

Effektiviseringskrav ökas med 2 mkr ytterligare från 2021 och framåt.
Från 8 mkr till 10 mkr.
Kvänums förskola förläggs 2021 med 15 mkr och 2022 med 10 mkr.

2. att bibehålla vatten- och avloppstaxan oförändrad år 2020.
3. att bibehålla renhållningstaxan oförändrad år 2020.
4. att höja timtaxan för offentlig kontroll av animaliska biprodukter till
1000 kr/h.
Utdragsbestyrkande
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5. att höja timtaxan för miljöbalken och tillhörande lagstiftningar till 1000
kr/h.
6. att höja timtaxan för livsmedelskontroll till 1040 kr/h och för extra offentlig kontroll samt registrering till 1000 kr/h.
7. att besluta att flytt av budgetposter mellan nämnderna kan ske om
nämnderna är överens och så beslutar samt att kommunstyrelsen bemyndigas att överlåta medel mellan nämnderna.
8. att ge tekniska nämnden i uppdrag att göra en översyn av hyresnivån
för alla interna och externa hyresgäster.
9. att öka från 0,4% till 0,6% borgensavgift.
10 a. Ökad driftskostnad för Tråvad och Larv skola för hanteras inom bildningsnämndens budget 2021.
b. Ökad driftskostnad för Alléskolan och Nästegårdsskolan får hanteras
inom bildningsnämnden budget när dessa kostnader uppstår.
11 Ökad driftskostnad för korttidsboende får hanteras inom socialnämndens budget 2021 och framledes.
12 Ge socialnämnden i uppdrag att undersöka möjligheten att finna extern
aktör för byggnation och eller drift av olika former av äldreboenden.
Reservation

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån
för egna förslag.
__________
Sammanfattning
I inriktningsbeslutet för budget 2020 och plan 2021-2023 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.
I inriktningsbeslutet ingick ett effektiviseringskrav om 8 mkr att fördela mellan
nämnderna. Under vårens budgetarbete har förvaltningarna gemensamt arbetat
fram ett förslag till fördelning enligt nedanstående.
(mkr)
Kommunstyrelsen
4
Miljö- och byggnadsnämnden
0,3
Tekniska nämnden
1
Bildningsnämnden
1,7
Socialnämnden
1
Summa:
8
Nämnderna har därefter tagit beslut utifrån sin tilldelade ram.
Utdragsbestyrkande
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Vara kommun har ett finansiellt mål att det årliga resultatet i förhållande till
skatteintäkter och generella statsbidrag ska uppgå till 2 procent +/- 2 procent.
Målet uppfylls år 2020 och 2021 enligt budgetförslaget med tilläggsyrkanden,
men inte under 2022-2023.
Beslutsunderlag
- Budget 2020, plan 2021-2023 h:kort 2019.896
- Tjänsteskrivelse KSAU Budget 19-05-22 h:kort 2019.810
Nämndernas och bolagens budgetdokument
- Kommunstyrelsens budgetbeslut § 53
- Kommunstyrelsens budgetunderlag
- Tekniska utskottets budgetbeslut § 66
- Tekniska utskottets budgetunderlag
- Miljö- och byggnadsnämndens budgetbeslut § 57
- Miljö- och byggnadsnämndens budgetunderlag
- Bildningsnämndens budgetbeslut § 58
- Bildningsnämndens budgetunderlag
- Socialnämndens budgetbeslut § 42
- Socialnämndens budgetunderlag
- Vara Koncern AB budgetbeslut § 28
- Vara Konserthus budgetbeslut §
- Vara Konserthus AB budgetunderlag
- Vara Industrifastigheter AB budgetbeslut § 12
- Vara Industrifastigheter AB budgetunderlag
- VaraNet AB budgetbeslut § 13
- VaraNet AB budgetunderlag
Kommunstyrelsens behandling
Elof Jonsson (C) förtydligar att förslaget inte innefattar revisorernas budgetförslag. Revisorernas budget ska beredas av kommunfullmäktiges presidium inför
budgetbehandlingen i kommunfullmäktige.
Yrkanden

Carl-Uno Olsson (S) lämnar följande avslagsyrkanden:
1. att avslå punkt 7 i förslaget från KSAU om att flytt av budgetposter ska
kunna ske mellan nämnderna.
2. att avslå punkt 8 i förslaget från KSAU om att ge TN i uppdrag att
göra en översyn över hyresnivån för alla interna och externa hyresgäster då det redan ingår i nämndens ansvar.
3. att avslå den föreslagna höjningen av borgensavgiften från 0,4 % till 0,6
%. Kostnaden belastar kommunens totala resultat.
Carl-Uno Olsson (S) lämnar följande ändringsyrkanden:
4. att omklädningsrum till Vara Badhus, enligt tidigare fastställt beslut,
byggs ut och tillgänglighetsanpassas år 2020 och 9,476 mkr avsätts för
detta i investeringsbudgeten. Driftskostnaden hanteras i nämndens
budget.
Utdragsbestyrkande
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5. att förslaget från KSAU om att öka effektiviseringskravet med 2 mkr
ytterligare från 2021 och framåt avslås. Kostnaden belastar kommunens
totala resultat.
6. Vara kommun subventionerar Fritidskortet, för ungdomar inom den
aktuella målgruppen, med 50 %. Kostnaden hanteras inom kommunstyrelsens befintliga budget.
Carl-Uno Olsson (S) lämnar följande tilläggsyrkanden:
7. att ge bildningsnämnden i uppdrag att se över behovet av utbyggnaden
av Kvänums förskola och nuvarande moduler då antalet inskrivna barn
nu kraftigt understiger kapaciteten.
8. att ge bildningsnämnden i uppdrag att utreda konsekvenserna av att
bildningsnämnden får hantera ökad driftskostnad för Tråvad och Larv
skola inom egen budget 2021 och framledes.
9. att ge bildningsnämnden i uppdrag att utreda konsekvenserna av att
bildningsnämnden får hantera ökad driftskostnad för Alléskolan och
Nästegårdsskolan inom egen budget när dessa kostnader uppstår.
10. att ge socialnämnden i uppdrag att utreda konsekvenserna av socialnämnden får hantera ökad driftskostnad för korttidsboende inom egen
budget 2021 och framledes.
11. att ge socialnämnden i uppdrag att undersöka möjligheten att finna extern aktör för byggnation och/eller drift av olika former av äldreboenden. Konsekvenserna för kommunens ekonomi bör särskilt belysas.
Egon Frid (V) yrkar bifall till socialdemokraternas förslag med undantag av
ändringsyrkande punkt 5.
Egon Frid (V) yrkar att förslaget från KSAU om effektiviseringskrav med 10
mkr från 2021 och framåt avslås. Kostnaden belastar kommunens totala resultat.
Egon Frid (V) yrkar att effektiviseringskravet i ramen för 2020, när budget för
2019 antogs återställs med 8 miljoner.
Per Gunnarsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottet
förslag på punkt 2-6 och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Ordföranden fastställer att det finns tre olika förslag till beslutspunkt 1 och 9;
Arbetsutskottets förslag, Socialdemokraternas förslag och Vänsterpartiets förslag.
Ordföranden ställer de tre förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut punkt 7 mot Socialdemokraternas avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut punkt 8 mot Socialdemokraternas avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets
förslag till beslut punkt 10a och finner att kommunstyrelsen gör det.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan bifalla Socialdemokraternas tillläggsyrkande till punkt 10a och finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets
förslag till beslut punkt 10b och finner att kommunstyrelsen gör det.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan bifalla Socialdemokraternas tillläggsyrkande till punkt 10b och finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets
förslag till beslut punkt 11 och finner att kommunstyrelsen gör det.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan bifalla Socialdemokraternas tillläggsyrkande till punkt 11 och finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets
förslag till beslut punkt 12 och finner att kommunstyrelsen gör det.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan bifalla Socialdemokraternas tillläggsyrkande till punkt 12 och finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Socialdemokraternas tilläggsyrkande punkt 7 och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Protokollsanteckning.

Peter Björk (SD) medges lämna följande protokollsanteckning.
Vi återkommer inför KF med budget då vi inte fått ut efterfrågade siffor o underlag från berörd förvaltning.
Expediering av beslut
Beslutet ska expedieras till:
- Samtliga nämnder
- Kommundirektör
- Ekonomichef
- Samtliga nämndsekonomer
___________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-06-05
KS § 81

15

Dnr 71/2019

Prövning av Destination Vara ABs verksamhet under föregående verksamhetsår
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen finner att:
1. verksamheten i bolaget Destination Vara AB under kalenderåret 2018
har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
2. verksamheten i bolaget Destination Vara AB under kalenderåret 2018
endast delvis har varit förenlig med det för bolaget fastställda kommunala ändamålet.
Kommunstyrelsen föreslår inga ytterligare åtgärder med anledning av beslutspunkt två, då bolaget är under avveckling och kommer att fusioneras med moderbolaget Vara Koncern AB.
__________
Sammanfattning av ärendet
I enlighet med bestämmelserna i kommunallagen ska kommunstyrelsen årligen
pröva om den verksamhet kommunens bolag bedrivit skett i enlighet med bolagsordningens fastställda ändamål. Samtidigt ska det prövas om bolagets verksamhet har legat inom de kommunala befogenheterna.
Kommunfullmäktige har utfärdat ägardirektiv till samtliga bolag utom till Destination Vara AB. Enligt § 11 och 12 i Destinations Varas bolagsordning ska
bolagsstämman utse en auktoriserad eller godkänd revisor med ersättare, och
kommunfullmäktige ska utse två lekmannarevisorer med ersättare. Enligt § 8
har moderbolaget Vara Koncern AB, kommunstyrelsen i Vara kommun och
kommunens revisorer rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper
samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.
Enligt både förvaltningsberättelsen, lekmannarevisorernas granskningsrapport
samt revisionsberättelsen har Destination Vara ABs verksamhet legat inom de
kommunala befogenheterna. Enligt lekmannarevisorernas granskningsrapport
har verksamheten delvis legat inom bolagsordningens fastställda ändamål. Bolagets interna kontroll har enligt lekmannarevisorerna varit otillräcklig, då bolagets verkställande direktör har haft en omfattande bisyssla som inte har godkänts av styrelsen på ett korrekt sätt. En överenskommelse om avslut träffades
med den verkställande direktören, och kommunfullmäktige har fattat beslut
om avveckling av bolaget genom fusionering med moderbolaget Vara Koncern
AB. Mot bakgrund av detta föreslås inga ytterligare åtgärder med anledning av
de påtalade bristerna.

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-06-05

16

Beslutsunderlag
- Utredning – Prövning av Destination Vara ABs verksamhet under föregående verksamhetsår, h:kort 2019.803
- Tjänsteskrivelse Prövning av DVABs verksamhet under 2018, h:kort
2019.802
Kommunstyrelsens behandling
Gabriela Bosnjakovic (M) anmäler jäv och deltar inte i behandling eller beslut i
ärendet. Irene Karlsson (C) träder in som ordförande och Elof Jonsson (C) träder in som tjänstgörande ersättare för Irene Karlsson (C).
Expediering av beslut
Beslutet ska expedieras till:
- Destination Vara AB
__________
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Dnr 71/2019

Prövning av Vara Koncern AB, Vara Bostäder
AB, Vara Industrifastigheter AB, VaraNet AB
och Vara Konserthus ABs verksamhet under
föregående verksamhetsår
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen finner att verksamheten i bolagen Vara Koncern AB, Vara
Bostäder AB, Vara Industrifastigheter AB, VaraNet AB och Vara Konserthus
AB under kalenderåret 2018 har varit förenlig med det för respektive bolag
fastställda kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
__________
Sammanfattning av ärendet
I enlighet med bestämmelserna i kommunallagen ska kommunstyrelsen årligen
pröva om den verksamhet kommunens bolag bedrivit skett i enlighet med bolagsordningens fastställda ändamål. Samtidigt ska det prövas om bolagets verksamhet har legat inom de kommunala befogenheterna.
Kommunfullmäktige har utfärdat ägardirektiv till samtliga bolag utom till Destination Vara AB. I ägardirektiven framgår av punkt 8 och 9 att styrelsen i förvaltningsberättelsen ska redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats
mot bakgrund av det i bolagsordningen och i ägardirektiven angivna syftet,
samt ramarna för densamma. Om så är påkallat ska kommunens revisorer lyfta
fram detta i sin granskningsrapport.
Enligt både förvaltningsberättelser, lekmannarevisorernas granskningsrapporter
samt revisionsberättelser har Vara Koncern AB, Vara Bostäder AB, Vara Industrifastigheter AB, Vara Konserthus AB och VaraNet ABs verksamheter legat
inom respektive bolagsordnings fastställda ändamål och inom de kommunala
befogenheterna.
Beslutsunderlag
- Utredning – Prövning av de kommunala bolagens verksamhet under
föregående verksamhetsår, h:kort 2019, h:kort 2019.801
- Tjänsteskrivelse Prövning av Vara Koncern AB, Vara Bostäder AB,
Vara Industrifastigheter AB, Vara Konserthus AB och VaraNet ABs
verksamheter under föregående verksamhetsår, h:kort 2019.800
Kommunstyrelsens behandling
Lars Gezelius (M), Irene Karlsson (C) och Carl-Uno Olsson (S) anmäler jäv
och deltar inte i behandling eller beslut i ärendet.
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Carl Hellqvist (HVKB) träder in som tjänstgörande ersättare för Lars Gezelius
(M), Elof Jonsson (C) träder in som tjänstgörande ersättare för Irene Karlsson
(C) och Håkan Andersen (SD) träder in som tjänstgörande ersättare för CarlUno Olsson (S).
Expediering av beslut
Beslutet ska expedieras till:
- Vara Koncern AB
- Vara Bostäder AB
- Vara Industrifastigheter AB
- Vara Konserthus AB
- VaraNet AB
__________
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Dnr 72/2019

Reviderat arkivreglemente samt förändrad
struktur för dokumenthanteringsplaner
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Revidera arkivreglementet § 6 så att det framkommer att varje myndighet ska meddela föreskrifter om gallring, samt upprätta en plan som beskriver samtliga myndigheters handlingar och hur dessa hanteras (dokumenthanteringsplan).
2. Varje nämnd och bolag får i uppdrag att upprätta och anta egna dokumenthanteringsplaner med utgångspunkt i den nya klassificeringsstrukturen.
3. Den av kommunfullmäktige antagna dokumenthanteringsplanen (201510-26 § 86, reviderad 2017-11-27 § 108) ska fortsätta att gälla i aktuella
delar till dess att den ersatts av respektive nämnds eller bolags beslut.
__________
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 2016-10-31 § 70 antagit ett arkivreglemente för
Vara kommun. Arkivreglementet är ett komplement till Arkivlagen (SFS
1900:782) och Arkivförordningen (SFS 1991:446) och gäller för alla myndigheter i Vara kommun. Med myndigheter avses kommunfullmäktige och dess
revisorer, nämnder och styrelser med förvaltningar, andra styrelseformer med
självständig ställning, juridiska personer som exempelvis aktiebolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommunen utöver eget rättsligt bestämmande, samt de samägda företag för vilka kommunen har arkivansvar enligt
särskild överenskommelse.
Det framgår av arkivreglementet, § 6, att kommunfullmäktige ska meddela föreskrifter om gallring samt upprätta en plan som beskriver samtliga myndigheters handlingar och hur dessa hanteras (dokumenthanteringsplan).
En dokumenthanteringsplan styr hanteringen av allmänna handlingar hos en
myndighet. Planen är myndighetens redskap för att skapa enhetliga rutiner och
en förutsättning för att myndigheten ska kunna leva upp till lagens krav på hantering av allmänna handlingar och arkiv. I dokumenthanteringsplanen finns anvisningar för hur handlingarna ska hanteras, om de ska bevaras eller gallras, när
de ska överlämnas till centralarkivet osv.
Arkivreglementet föreskriver även att varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt Arkivlagen och enligt arkivreglementet (§ 3).
Kommunfullmäktige antog 2015-10-26 § 86 en gemensam dokumenthanteringsplan för kommunens samtliga nämnder. Syftet med en gemensam plan var
att skapa samordningsvinster i ett gemensamt regelverk för dokumenthantering
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och gallring. Det har dock uppdagats att en gemensam dokumenthanteringsplan är svår att förstå samt att den blir mer omständlig att revidera och ajourhålla. Detta försvårar myndigheternas möjligheter att ansvara för att arkivet
och dess handlingar vårdas på mest effektivt och korrekt sätt.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tillsammans med Riksarkivet bildat ett samverkansorgan; Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor (SKA).
ÅR 2012 tillsatte Samrådsgruppen ett projekt (projekt Klassa) i syfte att ta fram
en gemensam struktur för alla kommuner för att klassificera kommunala verksamheter. Klassificeringsstrukturen bygger på verksamheterna och dess processer. Det finns en stor samordningsvinst att bygga upp dokumenthanteringsplaner utifrån denna klassificeringsstruktur, då planen redogör för de handlingar
som finns inom respektive verksamhetsprocess och blir därmed ett större stöd
för verksamheten i det dagliga arbetet.
Arbetet med att ta fram dokumenthanteringsplaner utifrån den nya klassificeringsstrukturen är ett samarbete mellan V6 kommunerna och blir ett led i implementeringen av det gemensamt upphandlande e-arkivet.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att varje
nämnd ska upprätta egna dokumenthanteringsplaner utifrån den nya klassificeringsstrukturen samt att revidera arkivreglementet § 6 så att varje myndighet får
mandat att anta sina egna dokumenthanteringsplaner.
Om förslaget går igenom innebär det att nämnderna kommer att anta egna dokumenthanteringsplaner vid olika tidpunkter. Därav föreslås att den övergripande dokumenthanteringsplanen fortsätter att gälla i aktuella delar fram till
dess att den ersatts av respektive nämnds beslut.
Beslutsunderlag
- Förslag till reviderat arkivreglemente h:kort 2019.805
- Tjänsteskrivelse Dokumenthanteringsplan för Vara kommun h:kort
2019.804
Expediering av beslut
Beslutet ska expedieras till:
- Samtliga nämnder
- Kommunarkivet
__________
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Dnr 8/2019

Yttrande på motion om att etablera tankningsanläggning för biogas
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att kommunen fortsatt aktivt ska arbeta med de
åtgärder som beskrivs i nedanstående yttrande och att motionen därmed är besvarad.
__________
Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet har lämnat en motion till kommunfullmäktige. Motionen framför fördelarna med att etablera en tankstation för biogas i Vara kommun samt
hänvisar till Västra Götalands klimatstrategi. I motionen föreslår Vänsterpartiet
att kommunfullmäktige beslutar verka för en tankningsanläggning för biogas,
för bilar och tunga fordon, etableras i kommunen.
Förvaltningens bedömning är att förvaltningen redan arbetar aktivt med frågan. Mot bakgrund av detta föreslås kommunfullmäktige besluta att motionen
anses besvarad.
Ärendebeskrivning
Vara kommun har undertecknat Västra Götalandsregionens kraftsamling, Klimat 2030, där ett fokusområde är ”Hållbara Transporter”. En kommun kan
främja användningen av förnybara drivmedel på olika sätt och biogas är ett av
de förnybara bränslen som pekas ut som viktiga för att uppnå en fossiloberoende region.
Samverkan kring strategi för förnybara drivmedel, däribland biogas, ses även
som en viktig fråga på regional nivå. Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att ta fram regionala planer för infrastruktur för elfordon och förnybara
drivmedel. Länsstyrelsen arbetar förnärvarande med att ta fram den regionala
planen.
I underlaget för den regionala planen lyfts olika sätt för hur en kommun kan
skapa förutsättningar för en etablering. Det som lyfts är:


Ställa krav i upphandlingsförfarandet när det kommer till renhållning,
skolskjutsar och egen fordonspark kan en kommun öka efterfrågan av
biogas.



Fordonspolicy för den egna fordonsparken.



Erbjuda tillgång till planlagd mark i strategiskt läge för en tankstation.



Tillsammans med biogasaktör samverka för en etablering.
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Främjande av förnybara drivmedel ingår som del i Varas kommuns tillväxtoch utvecklingsarbete. Näringslivsstrateg, Mark- och exploateringsstrateg och
Hållbarhetsstrateg har under 2018 identifierat lämpliga platser för placering av
tankstation av biogas samt undersökt hur Vara kommun kan verka för en etablering. FordonsGas Sverige har uttryckt att det skulle kunna vara intressant att
i samarbete med kommunen undersöka förutsättningar för fordonsgas i Vara.
En station förutsätter att kommunen förbinder sig att tanka en viss volym
Koppling mål och vision
Kommunfullmäktige har i översiktsplanen (KF §28/2013) samt i sektorsprogram Miljö (KF §58/2015) uttryckt att det ska vara möjligt att tanka biogas i
kommunen.
Förvaltningens bedömning
Näringslivsstrateg, Mark- och exploateringsstrateg och Hållbarhetsstrateg har
identifierat lämpliga platser för placering av tankstation av biogas samt undersökt hur Vara kommun kan verka för en etablering och därigenom varit i kontakt med Fordonsgas Sverige. Förvaltningen bedömer med utgångspunkt i det
pågående arbetet att Tillväxt- och utvecklingsavdelningen redan arbetar i linje
med motionen. Motionen bör därmed anses vara besvarad.
Beslutsunderlag
- Motion- tankningsanläggning för biogas, h:kort 2019.41
- Tjänsteskrivelse Yttrande på motion om att etablera tankningsanläggning för biogas, h:kort 2019.806
Kommunstyrelsens behandling
Yrkanden

Egon Frid (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets
förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen så gör.
Expediering av beslut
Beslutet ska expedieras till:
-

Tillväxt- och utvecklingsavdelningen
Motionären

__________
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Dnr 78/2019

Förslag till övergripande mål och framgångsfaktorer
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Anta följande övergripande mål, inkluderad Agenda 2030, för åren
2020-2023:
Attraktivt Vara med livskvalitet för alla
Verksamhet med god kvalitet
Välmående arbetsplats
Hållbar ekonomi
2. Anta följande framgångsfaktorer för åren 2020-2023:
Folkhälsa
Samverkan
Dialog
Kultur
Digitalisering
Innovation
Utbildning
3. Gå över från mål- och visionsstyrning till mål- och resultatstyrning.
Sammanfattning av ärendet
Under våren 2019 har en omvärldsanalys genomförts och vid en workshop för
politiker och ledningsgrupp har underlag till grund för övergripande mål och
framgångsfaktorer tagits fram. Under hösten 2019 ska de övergripande målen
brytas ner till mer konkreta nämndsmål och fastställas av respektive nämnd.
Bolagen kommer även att bryta ner de övergripande målen i sina verksamhetsplaner. Indikatorer för mätning och uppföljning ska tas fram.
Utifrån den reviderade styrmodellen, antagen av KF 2019-02-25 § 5 och de
övergripande målen är en övergång till mål- och resultatstyrning rekommenderad. Mål- och resultatstyrning syftar till att förflytta perspektivet till vilket resultat som uppnås i verksamheternas service till brukare och invånare.
Under mars – april 2019 genomfördes en omvärldsanalys om viktiga utmaningar, trender och förändringar som sker i samhället på såväl internationell,
nationell som lokal nivå. Utifrån omvärldsanalysen framkom följande aktuella
områden; demografisk utveckling, globalisering, urbanisering, miljö och klimatutmaningar, digitalisering, sociala utmaningar och folkhälsa, förutsättningar för
sysselsättning och arbetsmarknad, boende, kommunikationer och infrastruktur
samt ekonomiska utmaningar.
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Omvärldsanalysen ligger till grund för framtagande av övergripande mål och
framgångsfaktorer för Vara kommun gällande perioden 2020-2023.
Omvärldsanalysen har tagits fram av en arbetsgrupp med specifika kompetenser från de olika förvaltningarna. Arbetet har letts av konsult Nils Nordung
från Lyhra kommunikation och förändring.
En workshop genomfördes den 2 maj 2019 under ledning av konsult Nils Nordung. Syftet med dagen var att forma de områden som ska ligga till grund för
övergripande mål och framgångsfaktorer i Vara kommun. Vid denna workshop
deltog politiker från kommunfullmäktige, nämndernas presidium, bolagens
presidium. Även representanter från kommunens ledningsgrupp och VDar
närvarade.
Utifrån resultatet av workshopen har förslag till övergripande mål och framgångsfaktorer tagits fram av kommunens ledningsgrupp. En dialog om förslaget har förts med kommunstyrelsens arbetsutskott.
Förslag till övergripande mål:
1.
2.
3.
4.

Attraktivt Vara med livskvalitet för alla
Verksamhet med god kvalitet
Välmående arbetsplats
Hållbar ekonomi

Inkluderad Agenda 2030
Vara kommuns övergripande mål ska ha en tydlig koppling till de globala målen. En beskrivning som visar på kopplingen har tagits fram. Detta ska grafiskt
sättas ihop på ett pedagogiskt och översiktligt sätt under hösten 2019.
Förslag till framgångsfaktorer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Folkhälsa
Samverkan
Dialog
Kultur
Digitalisering
Innovation

Mål- och resultatstyrning
Under perioden 2016-2019 har Vara kommun haft mål- och visionsstyrning.
En reviderad styrmodell har antagits av kommunfullmäktige att gälla från och
med 1 januari 2020. Sveriges kommuner och landsting (SKL) rekommenderar
att kommunerna arbetar med mål- och resultatstyrning. Resultatstyrning syftar
till att förflytta perspektivet i målstyrningen från resurser och aktiviteter till
vilka resultat som uppnås i verksamheternas service till brukare och invånare.
Kortfattat - vad invånarna får för kvalitet och service för sina skattepengar.
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Beslutsunderlag
- Rapport – Förslag till övergripande mål och framgångsfaktorer h:kort
2019.825
- Omvärldsanalys version 1.2
- Sammanställning av workshop från 2 maj. Underlag till övergripande
mål och framgångsfaktorer h:kort 2019.827
- Inkluderad Agenda 2030 beskrivning h:kort 2019.826
- Tjänsteskrivelse Övergripande mål och framgångsfaktorer h:kort
2019.824
Kommunstyrelsens behandling
Yrkanden

Mattias Andersson (HVKB) yrkar att utbildning ska läggas till som en av framgångsfaktorerna.
Tommy Åkerstedt (-) och Per Gunnarsson (M) yrkar bifall till Mattias Anderssons (HVKB) förslag.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan godkänna arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen gör det.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan bifalla Mattias Anderssons
(HVKB) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen gör det.
Expediering av beslut
Beslutet ska expedieras till:
-

Samtliga nämnder
Samtliga förvaltningschefer

___________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-06-05
KS § 86
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Dnr 70/2019

Årsredovisning för Stiftelsen Torsgårdshallen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beviljar styrelsen för Stiftelsen Torsgårdshallen ansvarsfrihet
för räkenskapsåret 2018.
__________
Sammanfattning av ärendet
Stiftelsen för Torsgårdshallen har upprättat en årsredovisning för räkenskapsåret 2017. Vara kommun ska enligt stiftelsens stadga besluta om ansvarsfrihet
för styrelsen och kommunen är en av grundarna av stiftelsen.
Enligt årsredovisningen redovisar stiftelsen ett resultat med plus 148 000 kronor för år 2018.
I revisionsberättelsen anges att årsredovisning har upprättats i enligt med årsredovisningslagen och att den ger en rättvisande bild av stiftelsens finansiella
ställning. Styrelsen har inte heller handlat i strid med stiftelselag, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
Villkoren för ansvarsfrihet anses därmed uppfyllda.
Beslutsunderlag
- Årsredovisning Stiftelsen för Torsgårdshallen h:kort 2019:774
- Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Stiftelsen Torsgårdshallen, h:kort
2019.819
Kommunstyrelsens behandling
Irene Karlsson (C) anmäler jäv och deltar inte i behandling eller beslut i ärendet. Carl Hellqvist (HVKB) träder in som tjänstgörande ersättare.
Expediering av beslut
Beslutet ska expedieras till:
-

Ingvar Eriksson, ordförande för Stiftelsen Torsgårdshallen
Jonas Bredenberg, ekonomichef

___________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-06-05
KS § 87

Sprinten-information
Kommundirektör Anna Cederqvist har inte någon information att lämna.
__________

Utdragsbestyrkande

27

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-06-05

28

KS § 88

Information från Skaraborgs kommunalförbund
Ordföranden informerar kommunstyrelsen om aktuellt från Skaraborgs kommunalförbund. På senaste sammanträdet beslutades att 2018 års prislista för
gymnasieskolan skall fortsätta att gälla. Det fastställdes inte några nya prislistor
för kommande år.
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-06-05
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KS § 89

Information från kommundirektören
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger densamma till handlingarna.
__________
Sammanfattning

Kommundirektör Anna Cederqvist, informerar kommunstyrelsen om:
-

Medborgardialog. Vara kommun är med i ett nätverk för kommunerna
vad gäller förbättrat arbete med medborgardialog, inom ramen för
SKL. Syftet med kommunens deltagande är att komma vidare i arbetet
med att systematiskt arbeta för ökad medborgardialog i kommunen, för
att skapa transparens och delaktighet för invånare och näringsliv.

-

Rekryteringen av verksamhetschefer vid bildningsförvaltningen är klar.
Två stycken har anställts och börjar sin tjänstgöring i augusti.

-

Sunt arbetsliv Vara kommun har beviljats ett samarbete med resursteamet för Sunt arbetsliv. Sunt arbetsliv bildades 2012 av arbetsgivar- och
arbetstagarorganisationer med uppdraget att bidra till friska arbetsplatser inom kommun- och regionsektorn. De hjälper arbetsplatser att
jobba för en god arbetsmiljö. Arbetet utgår ifrån 8 olika friskfaktorer:
ett närvarande och engagerat ledarskap, delaktighet och möjlighet att
påverka beslut, kommunikation och feedback, ett bra systematiska arbetsmiljöarbete, ett genomtänkt system för rehabilitering, rättvisa och
transparens, kompetensutveckling och prioritering av arbetsuppgifter
vid hög arbetsbelastning. Målet med samarbetet är att förbättra arbetsmiljön, sänka sjuktalen och bli en än mer attraktiv arbetsgivare. Alla
förvaltningar kommer att vara med i samarbetet.

__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-06-05
KS § 90
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Dnr 213/2018

Redovisning av förstudie om omföring av
löneadministration till Lidköpings kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Överföra Vara kommuns löneadministration till Lidköpings kommun.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att teckna avtal med Lidköpings kommun om överföring av löneadministration.
3. Ovanstående beslut gäller under förutsättning att Lidköpings kommun
godkänner överföringen.
__________

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2014-05-26 § 32 antagit en avsiktsförklaring att tillsammans med fem andra kommuner i Skaraborg samverka inom ett antal prioriterade områden. Ett av de utpekade områdena i avsiktsförklaringen är lönekontor. Med anledning av avsiktsförklaringen har kommunstyrelsen 2018-1219 § 175 gett förvaltningen i uppdrag att utreda eventuellt köp av lönetjänst av
Lidköpings kommun.
En förstudie genomförts där organisatoriska, verksamhetsmässiga samt ekonomiska effekter av köp av lönetjänst har belysts. I förstudien jämförs två nödvändiga alternativ, antingen att flytta löneadministrationen till Lidköpings kommun eller att Vara kommun i egen regi upphandlar nytt lönesystem samt bemannings- och schemahanteringssystem.
Förstudien visar på för- och nackdelar för båda alternativen men faktum är att
Vara kommuns löneadministration idag är sårbar utifrån ett resurs- och kompetensperspektiv samt brist på långsiktigt systemförvaltaransvar. En övergång
till Lidköpings kommun skulle innebära en ökad kostnadseffektivitet genom att
kostnaderna för hårdvara, drift, systemförvaltning och support kan fördelas på
fler användare. Framtida gemensamma utvecklingsinsatser kan göras gemensamt.
Utifrån den i förstudien beskrivna situationen och de fördelar och nackdelar
som presenteras där, är slutsatsen att besluta att Vara kommun ska överföra sin
löneadministration till Lidköpings kommun. Överföringen kan i såna fall ske
tidigast hösten 2020.
Beslutsunderlag
- Protokoll från PU 190529, h:kort 2019. 933
- Förstudie av projektledare, 2019-05-23, h:kort 2019.934
- Riskanalys av projektledare, 2019-05-23, h:kort 2019.935
Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-06-05
Expediering av beslut
- Kommunstyrelsen och samtliga nämnder
- Ledningsgrupp
__________

Utdragsbestyrkande
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VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-06-05
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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 2019-05-22 § 57,61,68,69,76
PU 2019-05-29 § 21, 22

Arbetsutskottet
Personalutskottet

Övriga delegeringsbeslut
Punkt Diarie-

Besluts-

Ärende och beslut

Delegat

nummer datum
1.0

Allmänna ärenden

1.8

2019.772 2019-05-09

1.9

2019.750

Utseende av personer som
har rätt att inom respektive
respektive ansvarsområde
Kontrasignera avtal, andra
handlingar och skrivelser
som beslutas av
kommunstyrelsen

2019-05-13 Teckna personuppgiftsavtal

Utdragsbestyrkande

Kommundirektör
Anna Cederqvist

Kommundirektör
Anna Cederqvist

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-06-05
2.0

2.4

Ekonomiska ärenden

2019.718
2019.719
2019.720

2.5

33

2019.771

2019-04-30 Avskrivning fordringar
(Socialförvaltningen)
2019-04-30 Avskrivning fordringar
(Bildningsförvaltningen)
2019-04-30 Avskrivning fordringar

Ekonomichef
Jonas Bredenberg
Ekonomichef
Jonas Bredenberg
Ekonomichef
Jonas Bredenberg

2019-05-20 Utseende av personer som
Kommundirektör
ska ha rätt att teckna
Anna Cederqvist
kommunens bankkonto och
dess stiftelser, rätt att
underteckna momsdeklaration
och arbetsgivaravgift och motsvarande samt öppna kommunens bankfack

3.0

Personalärenden

3.5.2 Pärm

Beslut om löneplanering –
RE-chef nr 1739-1749.

HR-chef
Nina Persson

3.5.3

Beslut om löneplanering övriga nr 1750-1839.

HR-chef
Nina Persson

5.0

Upphandling

5.2

2019.858

7.0

7.2

Varor och tjänster som skall
upphandlas kommunöverGripande
Planärenden

2019.723

Grannhörande innan bygglov.
Fastighet Måsen 11

7.2

Kommundirektör
Anna Cederqvist

2019.796

Grannhörande innan bygglov.
Fastighet Levene 1:123

Utdragsbestyrkande

Kommunalråd
Gabriela Bosnjakovic
Kommundirektör
Anna Cederqvist
Kommunalråd
Gabriela Bosnjakovic
Kommundirektör
Anna Cederqvist

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-06-05
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Anmälningsärenden
Följande anmälningsärenden meddelas till kommunstyrelsen och läggs därefter
till handlingarna:
-

Arbetsutskottets protokoll 2019-05-22 § 55-75

-

Arbetsutskottets protokoll 2019-05-28 § 76

-

Personalutskottets protokoll 2019-05-29 §20-26

-

Svar på skrivelse skickad till kommunstyrelsen angående Vara Badhus.

__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-06-05

35

KS § 93

Övriga frågor
Arbetsmiljöarbete

Carl-Uno Olsson (S) initierar frågan om hur kommunen fortsättningsvis ska arbeta med uppföljning av arbetsmiljöarbetet. Han belyser vikten av att politiken
involveras i processen och får del av uppföljningar utifrån arbetsmiljöansvaret.
Kommunstyrelsen får information om att HR-avdelningen arbetar med frågan
samt att Sunt Arbetsliv kan bli ett sätt att arbeta vidare.
Barnkalaset

Carl Hellqvist (HVKB) frågar varför Vara kommun inte står med som sponsor
till det årliga Barnkalaset den 6 juni. Ordföranden informerar kommunstyrelsen
om att hon haft kontaktat med föreningen i denna fråga och att föreningen
missat detta inför utskicket som gjordes till alla barn men att det nu åtgärdats
på deras hemsida och övrigt material.
Utbildning 4 december

Ordföranden uppmanar kommunstyrelsen ledamöter att boka in den 4 december i kalendern. Kommunstyrelsen kommer att bli inbjuda till en heldag i Göteborg med fokus på hållbarhet och totalförsvar. Ytterligare information kommer att skickas ut längre fram.
__________

Utdragsbestyrkande

