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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-10-02

Justerare Utdragsbestyrkande

Tid och plats onsdagen den 2 oktober 2019, kl. 14:00 till 18:47 i Huangshan.
(Ajournering 15:43-15:55)

Beslutande
Ledamöter Gabriela Bosnjakovic (M)                   

Erik Lindström (M)                             
Tommy Åkerstedt (-)                           
Irene Karlsson (C)                               
Martin Strandholm (C)                        
Fredrik Nelander (S)
Malin Andersson (S)
Åsa Olsson (S)
Peter Björk (SD)
Peter Romlén (SD)
Mattias Andersson (HVKB)

Tjänstgörande ersättare Lars Gezelius (M)
Carl-Uno Olsson (S)

Övriga närvarande
Ersättare Herman Bynke (M)                             

Elof Jonsson (M)                                 
Fredrik Pettersson (S) § 112-119        
Egon Frid (V)
Franz Wellbrant (SD)
Håkan Andersen (SD)
Carl Hellqvist (HVKB)

Övriga Anna Cederqvist, kommundirektör
Linda Samuelsson Winbo, nämndsekreterare
Håkan Olsson, chef för arbete och sysselsättning § 112
Johanna F Kullander, chef för avdelningen för tillväxt och 
utveckling & näringslivschef § 113-114
Cecilia Fogelberg Persson, controller § 115-116
Jonas Bredenberg, ekonomichef § 117-119
Charlotte Strandbrink, bemanningschef § 120
Emelia Runeberg, kanslichef § 128

Utses att justera Tommy Åkerstedt
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-10-02

Justerare Utdragsbestyrkande

Justeringens plats och tid  Kansliet 10 oktober, kl. 10:00

Justerade paragrafer §§ 112-128

Underskrifter
Sekreterare

________________________
Linda Samuelsson Winbo

Ordförande
________________________
Gabriela Bosnjakovic

Justerare
________________________
Tommy Åkerstedt
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-10-02

Justerare Utdragsbestyrkande

Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll

Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

Beslutsinstans Kommunstyrelsen

Protokoll från sammanträde 2019-10-02

Datum då protokollet justerades 10 oktober

Datum då tillkännagivandet 
publicerades

10 oktober

Datum då publiceringen av 
tillkännagivandet upphör

1 november

Förvaringsplats för protokollet Kansliavdelningen

Underskrift
________________________
Linda Samuelsson Winbo
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Ärendelista

§ 112 Information om arbetsförmedlingen 5

§ 113 Information från avdelningen för tillväxt och 
utveckling

6

§ 114 Tillväxt och tillsyn - Förenkla Skaraborg KS 2019/75 7 - 8

§ 115 Intern kontrollplan 2019. KS 2019/112 9

§ 116 Delårsrapport 2019 (Kommunstyrelsen) KS 2019/73 10 - 11

§ 117 Delårsrapport 2019 - Kommunen KS 2019/74 12 - 13

§ 118 Förlängning av borgensförbindelse till 
kommuninvest ekonomisk förening

KS 2019/110 14 - 15

§ 119 Borgensåtagande för koncernens vagnpark. KS 2019/111 16

§ 120 Heltidsresan KS 2019/127 17

§ 121 Köpeavtal Trafikverket KS 2019/109 18

§ 122 Taxa för ansökan och tillsyn av tobakstillstånd, 
serveringstillstånd och receptfria läkemedel.

KS 2019/76 19 - 20

§ 123 Information från samarbetsorgan 21

§ 124 Information från kommundirektören 22

§ 125 Redovisning av delegationsbeslut 23 - 25

§ 126 Anmälningsärenden 26

§ 127 Övriga frågor 27

§ 128 Antagande av ny delegationsordning KS 2019/113 28
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§ 112

Information om arbetsförmedlingen

Håkan Olsson, chef för arbete och försörjning, redogör för hur utvecklingen inom 
arbetsförmedlingen har sett ut hittills och vad det hittills har inneburit för Arbetsförmedlingen 
och för Vara kommun. 2021 ska omorganisationen inom Arbetsförmedlingen vara klar. 
Kvarvarande kontor inom Varas närområde blir Skövde och Lidköping. Resterade av nuvarande 
kontor skall ersättas av digitala kontor där medborgare ska kunna sköta sin kontakt med 
arbetsförmedlingen via hemsidan.

Håkan Olsson informerar om vad omorganisationen inom Arbetsförmedlingen innebär för Vara 
kommun och vad Vara kommun kan göra. Det kan handla om att kommunen tar över en del av 
Arbetsförmedlingens uppdrag, kompletterar de funktioner som inte levereras av 
arbetsförmedlingen idag, samverkar med andra kommuner och använder Kommunalförbund och 
Sveriges kommuner och landsting.
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§ 113

Information från avdelningen för tillväxt och utveckling

Johanna Forslund Kullander, näringslivschef och chef för avdelningen för tillväxt och utveckling  
(TUA) informerar kommunstyrelsen om avdelningens uppdrag och sammansättning. TUA är en 
stödfunktion åt andra av kommunstyrelsens avdelningar men även åt andra förvaltningar som ger 
stöd för projektutveckling med analyser, workshops och processledning och som bidrar med 
specialistkompetens till ledningsgrupper, nämnder och medborgare.

Johanna Forslund Kullander informerar kommunstyrelsen om årets viktigaste händelser och om 
vad TUA arbetar med idag.

Johanna Forslund Kullander fortsätter med att uppdatera om vidareutvecklingen av Kvarteret 
Sprinten och utgår från det markanvisningsavtal och intentionsavtal som kommunfullmäktige har 
fattat beslut om. Johanna redogör för hur planerna ser ut för kommande projekt med byggnation 
och verksamheter inom området. En tänkbar verksamhet är Culinary Camp. Detta är en 
verksamhet som är ett sätt att möta den stora efterfrågan på kockar och som fokuserar på att 
arbeta med mat ur en hållbarhetsaspekt.
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Justerare Utdragsbestyrkande

§ 114 Dnr KS 2019/75

Tillväxt och tillsyn - Förenkla Skaraborg

Kommunstyrelsens beslut

Vara kommun inte ska gå med i Rättviksmodellen, utan istället fullfölja arbetet med Förenkla 
Skaraborg som pågår under perioden 2019 – 2020, vilket ligger i linje med Rättviksmodellens 
intentioner.

Sammanfattning av ärendet

Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att hemställa till kommunstyrelsen att bereda ärendet 
”Tillväxt och tillsyn – Rättviksmodellen” och besluta att anamma ett arbetssätt kallad ”Tillväxt 
och Tillsyn” enligt Rättviksmodellen (MBN § 56).

Rättviksmodellen handlar om en dialogbaserad tillstånds- och tillsynshandläggning, ett initiativ 
och en modell som arbetats fram av hållbarhetschefen och miljö- och byggnadschefen i Rättviks 
kommun för snart ett decennium sedan. Den primära anledningen till initiativet i Rättvik var att 
aktivt arbeta för att förbättra Rättvik kommuns placering i Svenskt Näringslivs årliga ranking 
över det lokala företagsklimatet. 

Förvaltningens bedömning är att ett införande av Rättviksmodellen skulle innebära en kostsam 
”kaka-på-kaka-insats” till det pågående och för Skaraborgskommunerna gemensamma 
satsningen på Förenkla Skaraborg som pågår under perioden 2018 – 2020. Förenkla Skaraborg 
utgår från SKL:s utbildning ”Förenkla helt enkelt” fast anpassat till de behov som en förstudie 
visat på finns i just Skaraborg. Syftet med hela satsningen är att förbättra företagsklimatet i hela 
Skaraborg. Totalt omfattar projektet 3 miljoner kronor varav hälften kommer från regionen och 
hälften från Skaraborgs kommunalförbund.  

Projektets övergripande mål är att alla Skaraborgs kommuner ska komma inom topp 100 i 
Svenskt Näringslivs företagsklimatsranking när projektet är genomfört. Idag är 15 av de 15 
kommunerna inom topp 100, varav Vara är en av dem.

Beslutsunderlag

- Inbjudan till Förenkla Skaraborg, h:kort 2019.1017

- Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-19 § 77, h:kort 2019.1068

- Beslut från miljö och byggnadsnämnden, h:kort 2019.816
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Beslutet ska skickas till

- Kommundirektör

- Näringslivschef

- Miljö och byggnadschef
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Justerare Utdragsbestyrkande

§ 115 Dnr KS 2019/112

Intern kontrollplan 2019.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagen internkontrollplan 2019 för kommunstyrelsens 
verksamheter. 

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret vad gäller intern kontroll inom kommunen. 
Nämnderna har det yttersta ansvaret att utforma en god intern kontroll inom respektive 
verksamhetsområde. Ett led i nämndens ansvar är att varje verksamhetsår besluta kring en 
särskild plan för intern kontroll. 

En internkontrollplan ska omfatta följande punkter: 

 Vilka rutiner/kontrollmoment ska följas upp.

 Vem ansvarar för att uppföljningen blir gjord.

 Omfattningen på uppföljningen.

 Till vem/vilka uppföljningen rapporteras.

 Riskvärde 
Kommunstyrelsens internkontrollplan 2019 har tagits fram av ledningsgruppen för förvaltningen 
utveckling och service genom att riskanalys gjorts för samtliga verksamheter inom förvaltningen 
och prioriterade områden däri sedan valts ut. 

Beslutsunderlag

- Internkontrollplan 2019, kommunstyrelsen, h:kort 2019.1359

- Tjänsteskrivelse intern kontrollplan 2019, h:kort 2019.1358

Beslutet ska skickas till

- Anna Cederqvist, Kommundirektör 

- Cecilia Fogelberg Persson, Controller 
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§ 116 Dnr KS 2019/73

Delårsrapport 2019 (Kommunstyrelsen)

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen fastställer delårsrapport till och med augusti 2019 för kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomisk analys och prognos
Kommunstyrelsens budget för 2019 uppgår till 95 213 tkr inkl. budgeterade medel för centralt 
löneanslag. Löneanslaget har under året fördelats till nämnderna efter fastställda kollektivavtal 
och övriga politiska beslut, med undantag för vårdförbundet där förhandlingar inte slutförts. 
Kvarstående budgeterat belopp efter genomförda fördelningar är 4 912 tkr. Kommunstyrelsens 
budget exklusive löneanslag uppgår därmed till 90 301 tkr.

Årsprognosen för kommunstyrelsen visar på ett överskott om 4 360 tkr. Överskottet förklaras 
dels av att 2 912 tkr av budgeterade medel för centralt löneanslag inte förväntas fördelas ut till 
nämnderna. Återstående 1 448 tkr i prognostiserat överskott härrör till förvaltningens verksamhet 
och förklaras huvudsakligen av följande:

 Lägre kostnader jämfört med budget avseende: digitaliseringsverksamhet (1,8 mkr), 
verksamhetsutveckling (1 mkr), utvecklingsändamål (0,8 mkr) samt personalkostnader 
p.g.a. vakans, tjänstledighet samt sjukskrivning (0,5 mkr).

 Högre kostnader jämfört med budget avseende lämnade investeringsbidrag (2,8 mkr) 
enligt särskilda beslut.

 Lägre intäkter jämfört med budget avseende bidrag, Överförmyndarnämnden, 0,6 mkr.
 Högre intäkter jämfört med budget avseende försäljning av mark, 1 mkr.

Måluppfyllelse
Kommunstyrelsen har ett inriktningsmål, åtta effektmål och 21 stycken indikatorer. Av de åtta 
effektmålen bedöms tre ej kunna komma nås 2019. För resterande fem mål kommer bedömning 
om måluppfyllelse göras i samband med årsredovisningen då de baseras på uppgifter från 
medborgarundersökningen, vilken genomförs under hösten. 

10



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-10-02

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

- Delårsrapport: ”Delårsrapport augusti 2019”, h:kort 2019.1464

- Tjänsteskrivelse Delårsrapport Augusti 2019, h:kort 2019.1361

Beslutet ska skickas till

- Cecilia Fogelberg Persson, ekonom 
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§ 117 Dnr KS 2019/74

Delårsrapport 2019 - Kommunen

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att fastställa delårsrapporten till och med augusti 2019 

Sammanfattning av ärendet

Avvikelse mot budget, mkr 2019

Nämnderna 4,7

Finansförvaltning -4,8

Skatteintäkter, generella statsbidrag 2,0

Finansnetto 3,4

Summa avvikelse mot budget 5,3

Budgeterat resultat 2,6

Resultat enligt prognos 7,8

Nämndernas avvikelse mot budget, mkr 2019

Kommunstyrelsen 4,4

Tekniska nämnden 4,3

Bildningsnämnden -4,6

Socialnämnden -0,5

Miljö- och byggnadsnämnden 0,5
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Räddningsnämnden Västra Skaraborg 0,6

Revisionen 0,0

Summa avvikelse mot budget 4,7

Till och med augusti har kommunen investerat för 120 mkr. Prognosen för helåret är 
investeringar för 163 mkr, vilket innebär en kvarvarande budget på 35 mkr. 

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Delårsrapport Augusti 2019 – Kommunen, h:kort 2019.1363

- Delårsrapport augusti 2019 KF 2019-10-02, h:kort 2019.1463

Beslutet ska skickas till

- Ekonomichef
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§ 118 Dnr KS 2019/110

Förlängning av borgensförbindelse till kommuninvest ekonomisk 
förening

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunstyrelsen förordar att Fullmäktige beslutar 

1. Att Vara kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 20 augusti 2010 
(”Borgensförbindelsen”), vari Vara kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom 
för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, 
alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Vara kommun genom att företa 
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande 
borgenärer.

2. Att Vara kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Vara kommun den 17 
oktober 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för 
det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några 
av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.

3. Att Vara kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Vara kommun den 17 
oktober 2011, vari Vara kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar 
avseende derivat regleras, alltjämt gäller.

4. Att utse Gabriela Bosnjakovic och Anna Cederqvist att för kommunens räkning 
underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Sammanfattning av ärendet

De avtal som reglerar Vara kommuns ansvar som medlem i Kommuninvest ekonomisk förening 
behöver förnyas då avtalstiden är på väg att löpa ut. En förnyelse krävs för ett fortsatt 
medlemskap i föreningen och därmed möjligheten att låna pengar till förmånliga villkor.

Förnyelsen sker på samma sätt för samtliga medlemmar genom ett förfarande där 
borgensförbindelse, regressavtal och garantiavtal förnyas samtidigt i ett och samma 
bekräftelsebeslut. 

Beslutsunderlag

- Borgensförbindelse, regress- och garantiavtal, h:kort 2019.1365
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- Tjänsteskrivelse Borgen kommuninvest Ekonomisk förening, h:kort 2019.1366

Beslutet ska skickas till

- Ekonomichef
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§ 119 Dnr KS 2019/111

Borgensåtagande för koncernens vagnpark.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunstyrelsen förordar att fullmäktige beslutar att Vara kommun åtar sig borgensansvar 
såsom för egen skuld för  

1. Vara Bostäder AB:s förpliktelser gentemot kreditgivare avseende kommunkoncernens 
vagnpark till ett belopp om maximalt 2 000 tkr.

2. Vara Konserthus AB:s förpliktelser gentemot kreditgivare avseende kommunkoncernens 
vagnpark till ett belopp om maximalt 500 tkr.

Sammanfattning av ärendet

I samband med förnyad upphandling av kommunens vagnpark föreslås att kommunen går i 
borgen för Vara Bostäder AB:s och Vara Konserthus AB:s del av den totala vagnparkskrediten 
så att kreditgivaren kan erbjuda ett lägre pris. Kreditbeloppen för respektive bolag ingår i den av 
fullmäktige beslutade låneramen.

Beslutsunderlag

- Borgensförbindelser för Vara Bostäder AB och Vara Konserthus AB, h:kort 2019.1368, 
2019.1369

- Tjänsteskrivelse Borgen Vagnpark 2019-09-10, h:kort 2019.1370

Beslutet ska skickas till

- Styrelser för Vara Konserthus AB, Vara Bostäder AB och Vara Koncern AB

- Ekonomichef
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§ 120 Dnr KS 2019/127

Heltidsresan

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen och ställer sig bakom den presenterade 
arbetsgången kring Heltidsresan i Vara kommun

Sammanfattning av ärendet

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och fackförbundet Kommunal arbetar gemensamt i ett 
femårigt projekt för att heltidsarbete ska bli norm i kommuner och landsting. Detta projekt kallas 
för Heltidsresan. På rikstäckande plan har SKL och Kommunal 2016 tecknat avtal kring 
projektet och under 2017 togs en handlingsplan fram kring hur heltidsarbete ska öka. Tanken är 
att heltid ska vara en norm i kommunerna under 2021.

Det bedöms att heltid är en viktig fråga för kommuner i framtiden. Skolan, vården och omsorgen 
behöver rekrytera hundratusentals nya medarbetare de närmsta åren, både för att ersätta 
pensionsavgångar och för att möta ett ökat behov av välfärdstjänster.

I Vara kommun fanns en styrgrupp för att arbeta med projektet bestående av delar av 
kommunens ledningsgrupp. Sedan finns även en projektgrupp där socialförvaltningen initialt 
finns med tillsammans med representanter från HR-avdelningen. Förutom detta finns en 
projektgrupp i Skaraborg där erfarenheter kan delas.

Just nu ska ett pilotprojekt starta på socialförvaltningen med ett gemensamt schema för flera 
enheter där medarbetare kan verka på samtliga dessa enheter vid behov för att kunna få heltid. 
Majoriteten av arbetspassen kommer att ske på den ”egna” enheten. Efter att pilotprojektet är 
genomfört kommer det att utvärderas och anpassas till fler enheter i kommunen.

Beslutsunderlag

- Presentation från bemanningschef, 2019-09-10, h:kort 2019.1457

- Presentation från bemanningschef, 2019-09-05, h:kort 2019.1458

- Protokollsutdrag PU 190910 § 27, h:kort 2019.1457
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§ 121 Dnr KS 2019/109

Köpeavtal Trafikverket

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner köpeavtal för Skatåsa 1:2, Småbergen 1:3, Enekulla 1:8 och 
Enekulla 1:11. 

Sammanfattning av ärendet

Trafikverket vill inte ge kommunen upplåtelseavtal för ledningar inom här berörda 
markområden. För att säkra rätten till våra ledningar tvingas kommunen att köpa in fastigheterna. 
Köpet genomförs med det avtal som trafikverkets representant utformat. Undertecknad föreslår 
att kommunstyrelsen godkänner föreslaget köpeavtal.

Beslutsunderlag

- Köpeavtal Trafikverket, h:kort 2019.1379

- Tjänsteskrivelse Köpeavtal Trafikverket, h:kort 2019.1380

Beslutet ska skickas till

- Mark- och exploateringsstrateg
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§ 122 Dnr KS 2019/76

Taxa för ansökan och tillsyn av tobakstillstånd, serveringstillstånd 
och receptfria läkemedel.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer tillägg och revidering av taxan: Ansöknings- och tillsynsavgifter 
för alkohol, tobak och receptfria läkemedel enligt upprättat förslag.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2019-05-22 § 69 återremitterat ärende gällande avgifter för 
ansökan om tobakstillstånd och avgifter för tillsyn med anledning av en ny lag som träder i kraft 
1 juli 2019, då arbetsutskottet önskade ett förtydligande om kostnadsberäkningen för ansökning 
och tillsyn gällande tobakstillstånd, serveringstillstånd och receptfria läkemedel.

Den nya lagen innebär att det införs en tillståndsplikt för både detalj- och partihandel med 
kommunen som tillståndgivande myndighet.

Kommunerna har inte tidigare arbetat mot partihandlarna förutom i de fall partihandlarna också 
sålt tobak direkt till konsument.

Alkohollagens taxor för ansökningsärenden bör enligt regeringen kunna tjäna som riktmärke för 
avgiftsnivån i tobakslagen.

Tillståndsprövningen för försäljning av tobak är, såvitt länsstyrelsen bedöm inte lika omfattande 
som prövningen av serveringstillstånd och därmed blir inte utredningarna lika omfattande och 
tidskrävande.

Ansökningsavgiften för alkoholtillstånd är idag 8 000 kr (10 timmar) och förslag et för 
ansökningar av tobaksförsäljning är 7 200 kr (9 timmar) vilket stämmer väl överens med 
ovanstående bedömning att alkohollagens taxor för ansökningsavgift bör tjäna som riktmärke för 
avgiftsnivån i tobakslagen. 

Den nya lagen innebär också förändrad tillsyn till att bli mer omfattande.
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-10-02

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

- Protokoll från miljö och byggnadsnämnden 2019-08-29 § 112, h:kort 2019.1279

- Protokoll från miljö och byggnadsnämnden 2019-04-18 § 52, h:kort 2019.818

Beslutet ska skickas till

- Miljö och byggnadsnämnden.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-10-02

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 123

Information från samarbetsorgan

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och Polisen

Gabriela Bosnjakovic (M) lämnar information från BRÅ om användningen av badhusparken 
under kvällar och helger detta sedan uppgifter har lämnats om att det är stökigt i och kring 
badhusparken under kvällar och helger. Här arbetar kommunen med polisen i enlighet med 
medborgarlöftet. Vaktbolag finns på plats i badhusparken när polisen inte har möjlighet att själva 
vara på plats.

Gabriela Bosnjakovic (M) återkopplar till kommunstyrelsen om sitt telefonmöte med 
säkerhetspolisen. 

Trafikverket

En workshop har hållits med Trafikverket om utveckling av bl.a. ringleden. Trafikverket 
lämnade flera förslag för hur korsningen av ringleden ut mot Long kan ändras. Förslagen 
diskuterades och en cirkulationsplats var det förslag som det beslutades att arbetet fortsätter med. 
Även järnvägskorsningar, korsningen väg 47 och ringleden diskuterades med Trafikverket.

Kommunalförbund

Gabriela Bosnjakovic (M) informerar om det senaste sammanträdet där det även gavs en 
föreläsning av Lars Stiernqvist som utreder gymnasie- och vuxenutbildningar. Mer information 
kommer när det finns mer aktuella uppgifter om vad detta innebär för Vara kommun.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-10-02

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 124

Information från kommundirektören

Kommundirektör Anna Cederqvist informerar kommunstyrelsen om bland annat: 

 Framtidens vårdinformationsmiljö. Ett samarbete mellan Västragötalandsregionen och 49 
kommuner med målet att tillhandahålla en hållbar och modern vårdinformationsmiljö 
som ska möta behov och krav från såväl invånare som verksamhet i nutid och framtid. 

 Den etiska kompassen som är det verktyg som kommunen skall arbeta med istället för att 
arbeta med grundläggande värden. Alla 1400 anställda och förtroendevalda skall omfattas 
av detta arbete

 Invigning av Kvarteret Spriten 3 nov kl. 15.30. Alla är inbjudna till utomhusinvigningen 
av Kvarteret Sprinten. Där kommer att finnas uppträden och foodtrucks. Efter 
invigningsaktiviteterna kommer det att finnas möjlighet att titta på lokalerna.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-10-02

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 125

Redovisning av delegationsbeslut

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av nedan förtecknade delegeringsbeslut.

Sammanfattning av ärendet

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 2019-09-18 § 109, 112 Arbetsutskottet
    PU 2019-09-10 § 31-32 Personalutskottet

Övriga delegationsbeslut

3 Personalärenden

Delegation: 3.5.2

Område: Beslut om löneplanering – RE-chef nr. 2177 

Ansvarig nämnd: kommunstyrelsen

Delegat: Nina Persson, HR-chef

__________

Delegation: 3.5.3

Område: Beslut om löneplanering – övriga nr 2178 - 2224 

Ansvarig nämnd: kommunstyrelsen

Delegat: Nina Persson, HR-chef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-10-02

Justerare Utdragsbestyrkande

__________

Delegation: 3.7.1

Område: Arbetsmiljöansvar enligt 3 kap 2 § Arbetsmiljölagen.

Vidaredelegering enligt kommunstyrelsens delegationsordning, 6:34 Kommunallagen)

Ansvarig nämnd: kommunstyrelsen

Delegat: Catrine Crona, verksamhetschef, förskola

Datum: 2019-08-22

H.kort: 2019.1280, 2019.1281, 2019.1282, 2019.1283

__________

4. Överklaganden, yttranden och anmälningar till domstol, åklagarmyndighet och andra 
myndigheter

Delegation 4.2

Område: Ombud alternativt befullmäktigande av ombud att föra kommunens talan inför domstol 
och andra myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag.

Ansvarig nämnd: kommunstyrelsen

Delegat: Anna Cederqvist, kommundirektör

Datum 2019-09-16

H.kort: 2019.1330

__________

5. Upphandling

Delegation 5.2

Område: Varor och tjänster som upphandlas kommunövergripande. Ramavtal 
Dagvattenutredningar Rang 2.

Ansvarig nämnd: kommunstyrelsen

Delegat: Anna Cederqvist, kommundirektör
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-10-02

Justerare Utdragsbestyrkande

Datum: 2019-08-02

H.kort: 2019.1267

__________

Delegation 5.2

Område: Varor och tjänster som upphandlas kommunövergripande. Förlängningsavtal 
försäkringsförmedlartjänster.

Ansvarig nämnd: kommunstyrelsen.

Delegat: Anna Cederqvist

Datum 2019-08-12

H.kort: 2019.1276

__________

7. Planärenden

Delegation: 7.2

Område: Samrådsyttrande vid enkelt planförfarande - Grannehörande

Ansvarig nämnd: kommunstyrelsen

Delegat: Anna Cederqvist, kommundirektör och Gabriela Bosnjakovic, kommunalråd.

Vara kommun äger grannfastigheterna Vara 22:1, 

Datum: 2019-09-16

H.kort: 2019.1347

__________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-10-02

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 126

Anmälningsärenden

Följande anmälningsärenden meddelas till kommunstyrelsen och läggs därefter till handlingarna: 

- Arbetsutskottets protokoll 2019-09-18 § 102-118
- Personalutskottets protokoll 2019-09-10 § 27-38
- Brev från Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund och Göteborgs 

universitet med information om det gemensamma arbetet för att främja den psykiska 
hälsan. H.kort: 2019.1351
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-10-02

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 127

Övriga frågor

Dialogdagar

Carl Hellqvist (HVKB) önskar mer information vid kommunstyrelsens sammanträden om 
tidpunkterna för dialogdagarna.

Vara industrifastigheter

Carl Hellqvist (HVKB) lyfter frågan om Vara industrifastigheters uttalade om att bygga en skola 
och om en sådan fråga skall behandlas i kommunfullmäktige. Lars Gezelius (M), ordförande för 
Vara industrifastigheter, svarar att det är kommunfullmäktige som kommer att fatta ett beslut om 
att bygga eller inte och några ytterligare åtgärder kommer inte vidtas av bolaget förrän bolaget 
vet om intresset från kommunen finns.

Kritik mot tjänstemän

Lars Gezelius (m) tar upp frågan hur tjänstepersoner utpekas. Kommunstyrelsen diskuterar och 
fastslår att det är politikerna, inte tjänstepersoner, som bär ansvar. Eventuella synpunkter och 
kritik skall därmed lämnas till beslutande nämnd, inte enskilda tjänstepersoner.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-10-02

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 128 Dnr KS 2019/113

Antagande av ny delegationsordning

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna reviderad delegationsordning för kommunstyrelsens 
verksamhet (punkt 1-7).

Sammanfattning av ärendet

Delegation enligt kommunallagens bestämmelser innebär att beslutanderätt flyttas över till någon 
annan (delegaten). Den beslutanderätt som överflyttas kan avse ett visst ärende eller en 
ärendegrupp. Beslut som fattas på delegation fattas på kommunstyrelsens vägnar och kan 
överklagas genom laglighetsprövning. 

Kommunstyrelsens delegationsordning har varit i behov av en översyn för att dels uppdateras 
efter gällande lagstiftning och arbetssätt dels revideras efter kommunfullmäktiges beslut om att 
lägga tekniskas verksamhet i en egen nämnd. I samband med översynen har samtliga 
delegationspunkter gåtts igenom för att se över behovet av att ha dem kvar eller inte. 

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens delegationsordning, h:kort 2019.1372

- Tjänsteskrivelse Antagande av delegationsordning, h:kort 2019.1373

Beslutet ska skickas till

- Samtliga delegater

- Författningssamlingen
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