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§ 21

Grundutbildning för krisledningsnämnden

Säkerhetssamordnare Ingegerd Andreasson håller en grundutbildning för krisledningsnämnden,
tillika kommunstyrelsen, i Vara kommun. Utbildningen hålls på uppdrag av länsstyrelsen som är
den myndighet som under en samhällsstörning ska samverka, samordna och stödja länets aktörer
för att inrikta samhällets åtgärder och resurser så att konsekvenserna för samhället blir så små
som möjligt.
Länsstyrelsen och Regionala rådet för samhällsskydd och beredskap har enats om förhållningsoch arbetssätt som beskriver utgångspunkterna för samverkan före, under och efter en
samhällsstörning i länet och vid höjd beredskap. Utgångspunkten för den regionala samverkan är
skriften Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar som tagits
fram av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tillsammans med ett stort antal
samhällsaktörer.
Information med anledning av risken för spridning av Coronaviruset
Kommundirektör Anna Cederqvist informerar kommunstyrelsen kring kommunens beredskap
vid en eventuell spridning av Coronaviruset. På nationell nivå handlar det idag om myndigheter i
samarbete. Aktörerna är folkhälsomyndigheten, Västra Götalandsregionen, myndigheten för
samhällsskydd och beredskap tillsammans med bl.a. samverkanskonferenser som
säkerhetssamordnarna samordnar. Vara kommun gör inte några egna bedömningar av det
medicinska läget utan utgår helt från andra myndigheter riktlinjer.
Målet är att ha ett uthålligt krisarbete. Vara kommun informerar kontinuerligt om situationen via
de vanliga kanalerna. Informationen på hemsidan och på intranätet är centrerat kring fem olika
scenarier t.ex. om en personal eller brukare är smittad, om någon kommer från ett område där
smitta finns eller vid frågor om utlandsresor. Tillsammans med övriga myndigheter kan Vara
kommun informera om rätt åtgärder.
Kommunen planerar för att viktiga verksamheter inom kommunen ska fungera trots eventuellt
större personalbortfall. En riskbedömningsgrupp har tillsatts. I denna grupp ingår
kommundirektör, förvaltningschefer, medicinskt ansvarig sjuksköterska, HR-chef och
kommunikationschef. Gruppen gör regelbundna avstämningar för att uppdatera lägesbilden i
kommunen och ansvarar för att informationen på hemsidan och intranätet uppdateras.

Justerare
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§ 22

Dnr KS 2020/29

Uppföljning internkontroll 2019, Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar uppföljning av internkontrollplan 2019.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen är i egenskap av nämnd ansvarig för den interna kontrollen inom sitt
verksamhetsområde. Ansvaret innebär att verksamheten bedrivs i enlighet med mål, riktlinjer
samt föreskrifter. Det innebär även ett ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig, samt att
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. Nämnden/kommunstyrelsen ska besluta
om kontrollåtgärder genom att anta en internkontrollplan, vilken avser kommande budgetår.
Internkontrollplanen ska följas upp i samband med bokslut genom en uppföljningsrapport.
Ärendet avser uppföljning av internkontrollplan 2019 för kommunstyrelsen.
Uppföljning av internkontrollplan 2019 för kommunstyrelsen visar att flertalet planerade
kontrollmoment/åtgärder ej genomförts. Internkontrollplanen antogs under hösten 2019, varav
viss förklaring ligger i att vissa moment ännu ej hunnit genomföras. Resultatet visar även på ett
antal brister i löpande rutiner etc., utefter antagna kontrollmoment, varmed åtgärder behöver
vidtas framöver för att minska sannolikheten att respektive risk uppstår i relaterade processer.
Förslag på åtgärder presenteras i uppföljningsrapporten.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse – Uppföljning internkontrollplan 2019, kommunstyrelsen, h:kort
2020.294
- Uppföljning internkontrollplan 2019, kommunstyrelsen, h:kort 2020:295
Beslutet ska skickas till
- Anna Cederqvist, kommundirektör

Justerare
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§ 23

Dnr KS 2020/30

Verksamhetsredovisning 2019, Kommunstyrelse
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsredovisningen för kommunstyrelsen år 2019.
Sammanfattning av ärendet
Ekonomisk analys
Kommunstyrelsens budget 2019 uppgår till 94 915 tkr. Nämnden redovisar efter 2019 års
bokslut ett överskott om 8 067 tkr.
Överskottet förklaras huvudsakligen av följande poster:






Centralt anslag för löneökning har inte fördelats fullt ut till nämnderna vilket har lett till
ett överskott (4 613 tkr) gentemot budget.
Lägre kostnader jämfört med budget för digitaliseringsverksamhet (2 931 tkr) och
verksamhetsutveckling (1 054 tkr). Planverksamheten redovisar ett överskott (760 tkr)
mot budget.
Utöver ovanstående poster hänförs resultatet även till lägre personalkostnader p.g.a.
sjukskrivning och vakanser (tillväxt- och utvecklingsavdelning samt
ekonomiavdelningen) samt lägre kapitalkostnader (kansliavdelning &
kommunikationsavdelning). Samtidigt har vissa kostnadsposter ett högre utfall än
förväntat, vilket påverkat resultatet, däribland personalkostnader på HR-avdelningen till
följd av ett antal pensioneringar.
Kommunstyrelsen har lämnat investeringsbidrag som överstiger budget med 2 800 tkr
och överförmyndarnämnden har inte fått in budgeterade bidrag om 600 tkr.

Måluppfyllelse
Kommunstyrelsen har ett inriktningsmål, åtta effektmål och 21 stycken indikatorer. Av de 21
indikatorerna har åtta uppfyllts helt (38 %), sex uppfyllts delvis (29 %) och sju har inte uppfyllts
(33 %). För effektmålen bedöms sju ha uppfyllts delvis samt ett effektmål bedöms inte ha
uppfyllts.
Beslutsunderlag
- Verksamhetsredovisning 2019 Kommunstyrelse, h:kort 2020.297
- Tjänsteskrivelse – Verksamhetsredovisning 2019, h:kort 2020.296
Beslutet ska skickas till
- Kommunstyrelsen
Justerare

Utdragsbestyrkande
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-

Anna Cederqvist, Kommundirektör
Jonas Bredenberg, Ekonomichef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 24

Dnr KS 2019/105

Motion till kommunfullmäktige i Vara angående att stärka de sociala
och psykosociala verksamheterna inom Vara kommun.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. avslå motionens förslag om att socialnämnden ges i uppdrag att ändra riktlinjerna i syfte

att göra generösare biståndsbedömningar och insatser med mer delaktighet för brukarna i
hur stödet utformas.
2. överlåta till socialnämnden att ta med förslag om extrasatsning på utsatta grupper inom
socialpsykiatrin i samband med budgetarbetet 2021.
Motionen är därmed färdigbehandlad.
Sammanfattning av ärendet
En motion har genom Vänsterpartiet och Egon Frid inkommit till kommunfullmäktige den 2
september 2019. Av motionen framgår förslag på hur Vara kommun ska stärka de sociala
ambitionerna och verksamheterna inom de sociala- och psykosociala områdena.
Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen som i sin tur har sänt
motionen på remiss till socialnämnden.
Motionärens utgångspunkt är såväl generösare biståndsbedömning som generösare förebyggande
verksamhet till personer med behov av sociala insatser. Genom ovanstående vill motionären att
Vara kommun förstärker välfärden inom socialpsykiatrin, omvårdnadsverksamheterna samt
individ- och familjeomsorgen.
Avslutningsvis föreslår motionären kommunfullmäktige att besluta:
-

Att kommunen satsar extra för utsatta grupper inom socialpsykiatrin och stöd för
personer med psykiska funktionshinder.
Att ge socialnämnden i uppdrag att ändra riktlinjerna i syfte att göra generösare
biståndsbedömningar och insatser med mer delaktighet för brukarna i hur stödet
utformas.

Socialnämndens yttrande till kommunstyrelsen
Inledningsvis är socialnämnden positiv till motionärens förslag om extrasatsning för utsatta
grupper. I motionen nämns några utsatta grupper och när socialnämnden tar stöd av
socialtjänstlagenslagens kapitel om ”Särskilda bestämmelser för olika grupper” (2001:453, 5
kap) framkommer flera grupper som omfattas av socialnämndens ansvarområde.
Justerare
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Vad förslag nummer två beträffar, att ändra riktlinjerna för biståndshandläggningen är nämnden
mycket tveksam. Nu gällande riktlinjer grundar sig framförallt på gällande lagstiftning,
nationella riktlinjer och rättspraxis. Biståndshandläggningen genomförs enligt evidensbaserade
metoder.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår socialnämnden kommunstyrelsen att bifalla motionens
första förslag: Att kommunen satsar extra för utsatta grupper inom socialpsykiatrin och stöd för
personer med psykiska funktionshinder.
Vidare föreslås kommunstyrelsen att avslå förslag två: Att ge socialnämnden i uppdrag att ändra
riktlinjerna i syfte att göra generösare biståndsbedömningar.
Beredning till kommunstyrelsen
Vad avser motionens första punkt om att kommunen ska satsa extra på utsatta grupper inom
socialpsykiatrin för personer med psykiska funktionshinder har socialnämnden ställt sig positiv
till förslaget. Enligt kommunallagens 11 kap 15 § ska beslut om utgifter under köpande budgetår
även innefatta en anvisning om hur utgiften ska finansieras. I motionen framkommer inget
förslag om hur mycket extra medel det rör sig om eller hur finansiering av detta ska ske. En extra
satsning på ett område innebär en lägre satsning på ett annat varför denna typ av beslut bör
hanteras i samband med budgetarbetet. Utifrån att socialnämnden ställer sig positiv till förslaget
uppmuntras därför nämnden att ta med detta i budgetarbetet för 2021.
Vad gäller motionens andra förslag om att ge socialnämnden i uppdrag att ändra riktlinjerna i
syfte att göra generösare biståndsbedömningar och insatser med mer delaktighet för brukarna i
hur stödet utformas kan det konstateras att det inte är möjligt för kommunfullmäktige att fatta
denna typ av beslut.
Socialnämnden har i sitt yttrande förtydligat hur nuvarande riktlinjer för biståndshandläggning
grundar sig på gällande lagstiftning, nationella riktlinjer och rättspraxis.
Vidare regleras det av Regeringsformen (SFS 1974:152) att ingen har möjlighet att besluta hur
en förvaltningsmyndighet ska besluta i ett enskilt ärende som rör myndighetsutövning mot
enskild. Beslut om bistånd är myndighetsutövning mot enskild, vilket är ett ansvarsområde som
kommunfullmäktige har lämnat till socialnämnden. Kommunfullmäktige har därför ingen
juridisk möjlighet att besluta hur socialnämndens handläggning i myndighetsutövningen ska gå
till.
Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)
Irene Karlsson (C) yrkar på att förslagets punkt 2 ändras enligt följande:
2. överlåta till socialnämnden att ta med förslag om extrasatsning på utsatta grupper
inom socialpsykiatrin i samband med budgetarbetet 2021
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Fredrik Nelander (S) meddelar att socialdemokraterna yrkar bifall till Irene Karlssons (C)
förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag på beslutspunkt nr. 1 och
finner att kommunstyrelsen gör så.
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut på beslutspunkt nr. 2 mot Irene Karlssons
(C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Irene Karlssons (C) yrkande.
Beslutsunderlag
- Motion till kommunfullmäktige i Vara kommun angående att stärka de sociala och
psykosociala verksamheterna i Vara kommun, h:kort 2019.1278
- Tjänsteskrivelse – Svar på motion angående att stärka de sociala och psykosociala
verksamheterna i Vara kommun, h:kort 2020.308
Beslutet ska skickas till
- Motionären
- Socialnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 25

Dnr KS 2020/35

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta revideringar i delegationsordningen enligt nedan:
1. gällande anställningsprocessen:
4.3 Beslut om lön och anställningsvillkor till personal
4.3.1 Kommundirektör
PU:s
ordf.
4.3.2 Förvaltningschef
KD
Verksamhetschef
FC
4.3.3 Enhetschef:
- Förvaltningen för utveckling och
KD
service
- Tekniska förvaltningen
FC
- Bildningsförvaltningen
VC
- Socialförvaltningen
VC
4.3.4

Övriga tjänster

1
1
1

Närma
ste
chef

1

PU
KD
HRC

2
1
1

HRC

1

FC

1

2. gällande uppsägning
4.2.5

Uppsägning från arbetsgivarens sida
gällande:
- Kommundirektör
- Förvaltningschef
- Verksamhets-/ enhets-/
sektionschef
- Övriga tjänster

Beslut fattas efter
samråd med HR-chef
eller HR-generalist

3. gällande utseende av ersättare
4.5.5

Utseende av ersättare för
verksamhetschef och enhetschef vid
ledighet eller annan frånvaro

Besluten som
ersättaren fattar
anmäls enligt anvisning
för respektive
delegationsbeslut

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade den 2 oktober 2019 § 128 beslut om att anta en ny delegationsordning
för kommunstyrelsen. Vid tillämpning av delegationsordningen har förslag kommit att göra en
revidering gällande anställningsprocessen. Förändringen innebär att närmaste chef ska ges
Justerare

Utdragsbestyrkande
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mandat att fatta beslut om lön och anställningsvillkor för personalen, något som tidigare var
delegerat till HR. Vad gäller Beslut om lön och anställningsvillkor för kommundirektör görs
ingen förändring sedan tidigare.
Punkten 4.2.5 som avser uppsägning kvarstår som tidigare. Förslag till förändring av punkten
avser anmärkningen att beslut fattas efter samråd med antingen HR-chef eller HR-generalist. I
nuvarande delegationsordning står det enbart att samråd ska ske med HR-chef. Då det kan bli
sårbart att endast HR-chef som samrådspart är förslaget att lägga till även HR-generalist.
Punkten 4.5.5 Är en ny punkt som avser utseende av ersättare för verksamhetschef och
enhetschef vid ledighet eller annan frånvaro. Det har uppdagats att det inte finns någon
delegation för detta, utan att det enbart finns delegation på att utse ersättare till förvaltningschef
vid frånvaro/ledighet. Förslaget är att detta delegeras till förvaltningschef.

Beslutsunderlag
- Reviderad delegationsordning, h:kort 2020.309
- Tjänsteskrivelse – Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, h:kort 2020.310
Beslutet ska skickas till
- Författningssamlingen

Justerare
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§ 26

Dnr KS 2020/33

Kommunalförbundets rekommendation att anta ”Historien om Tim”
som målbild
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige konstaterar att ”Historien om Tim” kan kopplas till framgångsfaktorn
digitalisering och att ”Historien om Tim” därför ska fungera vägledande för nämnderna i deras
fortsatta digitaliseringsarbete.

Sammanfattning av ärendet
Skaraborgs kommunalförbund har den 6 december 2019 § 101 beslutat att anta Historien om
Tim som sin egen målbild och rekommenderar medlemskommunerna att anta densamma som sin
egen målbild.
Historien om Tim är en framtidsvision framtagen av Oslo kommun som på ett pedagogiskt sätt
påvisar möjligheterna som finns kring användning av teknisk och IT inom offentlig sektor.
Kommunalförbundets engagemang i målbilden utgår från Västra Götalandsregionens samarbete
med länets 49 kommuner i Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) i syfte att förenkla
invånares resa inom vården.
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni § 64 att anta övergripande mål och framgångsfaktorer
för Vara kommun för åren 2020-2023. Eftersom målen har fastställts är det inte aktuellt att anta
ytterligare en målbild. Det kan dock konstateras att intentionen i historien om Tim kan inrymmas
i antagen framgångsfaktor digitalisering.
Digitalisering som framgångsfaktor definieras som att Vara kommun utvecklar verksamheten
med hjälp av digitaliseringens möjligheter. Genom digitalisering skapas förutsättningar att
leverera service och tjänster på ett nytt sätt. Digitalisering bidrar till effektivisering och
kvalitetshöjning för kommunens verksamheter och dess invånare.
Det kan således konstateras att kommunfullmäktige redan belyst vikten av att arbeta med
digitalisering i kommunens verksamheter. Historien om Tim bör fungera vägledande för
kommunens nämnder i deras fortsatta digitaliseringsarbete.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)
Kommunstyrelsen lämnar gemensamt nedan redaktionella ändringar till beslutet:
-

Kommunfullmäktige konstaterar att ”Historien om Tim” kan kopplas till
framgångsfaktorn digitalisering och att ”Historien om Tim” därför ska fungera
vägledande för nämnderna i deras fortsatta digitaliseringsarbete.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets förslag till beslut
med redaktionella ändringar och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbesutskottets
förslag med redaktionella ändringar.
Beslutsunderlag
- Protokoll från Skaraborgs kommunalförbund § 101, h:kort 2020.17
- Tjänsteskrivelse - Kommunalförbundets rekommendation att Vara kommun ska anta
historien om Tim som kommunens egen målbild, h:kort 2020.311
- Film Historien om Tim (https://www.youtube.com/watch?v=xRnFLMbKQys)
Beslutet ska skickas till
- Skaraborgs kommunalförbund

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 27

Dnr KS 2020/42

Ombudsinstruktion till bolagsstämman
Kommunstyrelsens beslut
Vara kommuns ombud i Vara Koncern AB instrueras vid årsstämman, under förutsättning av
revisorernas tillstyrkan, att rösta enligt följande:
-

Godkännande av årsredovisning med bokslut, revisionsberättelse och
lekmannarevisorernas granskningsrapport.
Styrelsens förslag till disposition av vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
godkänns.
Styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.
Fastställa arvodesnivåer enligt kommunfullmäktiges arvodesreglemente.
Välja auktoriserad revisor utifrån upphandlat avtal samt välja lekammarevisorer enligt
kommunfullmäktiges beslut.

Ombudet instrueras vidare att instruera Vara Koncern ABs ombud detsamma för Vara Bostäder
AB, Vara Industrifastigheter AB, Vara Konserthus AB och VaraNet AB.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Vara kommuns bolagspolicy, antagen av kommunfullmäktige 2015-02-23 § 18, ska
bolagens ägare utfärda ombudsinstruktion. Instruktionen ska omfatta hur ombudet ska rösta i de
ärenden som förekommer på bolagsstämman.
Kommunfullmäktige fungerar som ägare av kommunens bolag och ska lämna instruktioner till
kommunens ombud vid bolagsstämmor i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större
vikt. Kommunfullmäktige har delegerat till kommunstyrelsen att lämna instruktioner till
kommunens ombud vid bolagsstämmor i de frågor som inte är av principiell karaktär eller annars
av större vikt.
Kommunfullmäktige har utsett Gabriela Bosnjakovic (M) till ombud och Fredrik Nelander (S)
till ersättande ombud till Vara Koncern AB. Vara Koncern AB har i sin roll som ägare till
dotterbolagen utsett Lars Gezelius (M) till ombud och Carl-Uno Olsson (S) till ersättande ombud
till Vara Bostäder AB, Vara Industrifastigheter AB, Vara Konserthus AB och VaraNet AB.
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Kommunen som ägare kan instruera sitt ombud i hur denne ska rösta vid bolagsstämman samt
instruera sitt ombud om hur denne ska instruera Vara Koncern ABs ombud att rösta vid
dotterbolagens stämmor.
Eftersom föreslagen ombudsinstruktion gäller under förutsättning av revisorernas tillstyrkan
bedöms instruktionen inte vara en fråga av principiell beskaffenhet eller större vikt. Beslutet kan
därför fattas av kommunstyrelsen.
Om det inför kommunstyrelsens behandling av ärendet framkommer att revisorerna inte
tillstyrker för något av de kommunala bolagen lyfts instruktionen till ombudet för det specifika
bolaget upp till kommunfullmäktige för beslut.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse - Ombudsinstruktion inför bolagsstämmor, h:kort 2020.312
- Tidslinje ombudsinstruktion, h:kort 2020.313
- Revisionsberättelse Vara industrifastigheter AB, h:kort 2020.435
- Revisionsberättelse VNAB, h:kort 2020.436
- Revisionsberättelse VKHAB, h:kort 2020.437
- Revisionsberättelse VBAB, h:kort 2020.438
- Revisionsberättelse VKAB, h:kort 2020.439
Beslutet ska skickas till
- Kommunens ombud och ombudsersättare

Justerare
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§ 28

Dnr KS 2019/5

Framtidens vårdinformationsmiljö
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar följande.
1. Avropa option 1. Informationsutbyte mellan vårdgivare.
2. Inte avropa option 2. Journalsystem för elevhälsa.
3. Uppdra åt nämnderna att arbeta in kostnaden i budgetarbetet.
Sammanfattning av ärendet
Västra Götalandsregionen har genom fullmakter från samtliga 49 kommuner i länet upphandlat
ett nytt IT-stöd för framtidens vårdinformationsmiljö i Västra Götaland. I november 2018
tecknades avtal med företaget Cerner Sverige AB. 2023 ska den nya vårdinformationsmiljön och
systemet Millennium vara infört i hela Västra Götaland. Nu finns möjligheten för kommunerna
att avropa det upphandlade systemet Millennium från leverantören Cerner Sverige AB via tre
olika optioner. Optionerna omfattar informationsöverföring, elevhälsa och kommunal hälso- och
sjukvård. Vara kommun har möjlighet att avropa option 1 och 2 men inte option 3.
Avtalsperioden är tio år efter slutförd implementering med möjlighet till förlängning upp till
ytterligare fyra år. Senast den 30 april 2020 ska avrop om de olika optionerna ha skett. Därefter
finns inga möjligheter att avropa Millennium inom ramen för VGR:s upphandling.
VGR har försett kommunerna med underlag för att beräkna kostnader och nyttor. Kostnaderna är
uppdelade i form av engångskostnader för införande samt årligen återkommande kostnader.
Vara kommuns engångskostnad för option 1 beräknas till 580 000kr och består av direkta
kostnader till Cerner och VGR om 350 000kr och interna kostnader i form av arbetstid om
230.000kr. Avräknat stadsbidrag om 130.000kr så kommer den externa engångskostnaden uppgå
till 220.000kr. Kostnaden faktureras löpande under 2020 och 2021.
Vara kommuns årliga kostnad har beräknats till 420 000kr och ska betalas från och med år 2023.
Arbetet med beräkningar har bedrivits i nära samverkan tillsammans med de övriga V6kommunerna samt behandlats vid olika skaraborgsgemensamma nätverk. De främsta nyttorna
som har identifierats är minskad dubbeldokumentation samt minskad tid för
informationssökning. När kostnader vägts mot nyttor så är det arbetsgruppens bedömning att
option 1 bör avropas.
För option 2 råder stora oklarheter kring vad systemet kan leverera. Då systemet inte är
färdigbyggt kommer omfattande personella resurser att krävas från Vara kommun bara för att
utveckla grundläggande funktioner som redan finns i nuvarande system. Kostnaderna för
Justerare
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optionen är också väldigt oklara då de hänger på hur många kommuner som väljer att avropa
optionen, något som få kommuner i regionen visat intresse på. Slutligen finns det flera juridiska
oklarheter med systemet då dess vision bygger på en större öppenhet och tillgänglighet än vad
som finns lagstöd för idag.
Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)
Peter Björk (SD) yrkar på återremiss av ärendet då underlag som tydliggör vad option 2 innebär
inte har delgetts ledamöterna inför sammanträdet och detta har gjort att kommunstyrelsen därför
inte har kunnat ta ställning till om option 2 skall avropas eller inte.
Beslutsgång
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner
att kommunstyrelsen beslutar att ärendet skall avgöras idag.
Ordföranden frågar därefter kommunstyrelsen om kommunstyrelsen kan besluta enligt
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen så beslutar.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse – Framtidens Vårdinformationsmiljö, h:kort 2020.314

Beslutet ska skickas till
- Socialnämnden
- Bildningsnämnden
- Förvaltningschef Socialförvaltningen
- Förvaltningschef Bildningsförvaltningen
- Digitaliseringsstrateg
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§ 29

Dnr KS 2019/33

Markanvisningsavtal och samarbetsavtal (Sprinten 2, PEAB)
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner förlängning av markanvisningsavtal på Sprinten 2 till
2020-12-31.
2. Kommunfullmäktige godkänner förlängning av samarbetsavtal på Sprinten 2 till 202012-31.
Sammanfattning av ärendet
Peab har inkommit med en ansökan om att förlänga markanvisningsavtal och samarbetsavtal på
Sprinten 2 till 2020-12-31.
Deras motivering till förlängning lyder:
Peab och Vara kommun har sedan våren 2019 arbetat aktivt med att undersöka olika
möjligheter för att få till stånd en hållbar vidareetablering inom kvarteret Sprinten i Vara
omfattande bostäder, hotell och lokaler för utbildning.
Då det är många parametrar som behöver komma på plats, liksom flera olika involverade
aktörer, önskas en förlängning av ingångna avtal så att projektet kan gå in i nästa fas.
Eftersom Peab har lagt resurser i tid och pengar inom ramen för gällande intentionsavtal framstår
det som högst motiverat att ge dem mer tid att fortsätta arbetet mot att få till stånd byggande
enligt intentionerna.
Hittills har 375 000 kr investerats i projektet. I samarbetsavtalet har Peab och kommunen
kommit överens om att dela på utredningskostnader 50/50.
Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)
Mattias Andersson (HVKB) yrkar på avslag till beslutets andra förslag att förlänga
samarbetsavtalet.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets förslag till beslut på
punkt 1 och finner att kommunstyrelsen så gör.
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Ordföranden ställer därefter Mattias Anderssons (HVKB) förslag om att inte förlänga
samarbetsavtalet mot arbetsutskottets förslag att förlänga samarbetsavtalet och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsunderlag
- Ansökan om förlängning – Peab, h:kort 2020.315
- Markanvisningsavtal Sprinten 2, h:kort 2020.316
- Tjänsteskrivelse – Förlängning av markanvisningsavtal och samarbetsavtal på Sprinten 2
för PEAB, h:kort 2020.317
Beslutet ska skickas till
- Mark och exploateringsstrateg
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§ 30

Dnr KS 2020/6

Markanvisningsavtal Ritaren 48
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslaget markanvisningsavtal på Ritaren 48
Sammanfattning av ärendet
Scandinavian House Vara AB har inkommit med en förfrågan om markanvisning på fastigheten
Ritaren 48 med avsikt att uppföra 40-50 hyresrätter med en total omfattning om 4500-5000 kvm
BTA.
Företaget har i dagsläget bostäder under uppförande på Södergatan. Avsikten är att ta över ett
projekt som har förberetts av Göran Kjellberg som tidigare haft diskussioner med kommunen om
fastigheten. Göran Kjellberg lämnade projektet i ett sent skede p.g.a. förseningar i beslut om
statsstöd. När Scandinavian House nu förbereder sig för att ta över finns mycket av handlingarna
inför bygglov färdiga och positivt beslut om statsstöd har erhållits för projektet. Även ett
samarbete med lokal leverantör av byggnaderna finns förberett.
Markanvisningsavtalet ger bolaget en säkerhet för att förbereda allt som behövs inför byggstart
utan kommunen behöver sälja fastigheten. Om inte allt går enligt intentionerna kan ny avtalspart
sökas. Fastighetens överlåts först då byggande kan anses säkerställt. Genom avtalet förbinder sig
bolaget bland annat att förbereda parkeringsplatser för ladd-stationer och att avsätta en summa
som motsvarar 1 % av köpeskillingen till konstnärlig utsmyckning som ska vara synlig från
allmän plats. Köpeskilling betalas enligt värdering från oberoende auktoriserad värderare.

Beslutsunderlag
- Förfrågan om markanvisning, h:kort 2020.23
- Markanvisningsavtal Ritaren 48, h:kort 2020.318
- Värdering Ritaren 48, h:kort 2020.319
- Tjänsteskrivelse – Markanvisningsavtal Ritaren 48, h:kort 2020:320
Beslutet ska skickas till
- Mark och exploateringsstrateg
- Näringslivschef
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§ 31

Dnr KS 2019/141

Kommunens årsredovisning år 2019
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige fastslår 2019 års resultat till 26 mkr i överskott enligt
fullfonderingsmodellen och 16 mkr enligt blandmodellen.
2. Vara kommun redovisar pensionskostnaderna enligt fullfonderingsmodellen, där
förändringen av hela pensionsåtagandet redovisas över resultaträkningen och avsätts i
balansräkningen.
3. Kommunfullmäktige fastställer styrelsens och nämndernas resultat enligt följande:
Budget 2019

Redovisning 2019

Budgetavvikelse
2019

Kommunstyrelsen

-95

-87

8

Tekniska nämnden

-22

-17

5

Bildningsnämnden

-426

-429

-3

Socialnämnden

-369

-367

2

-5

-3

1

-11

-11

0

-1

-1

0

-928

-915

13

15

18

3

-913

-897

16

mkr

Miljö- och byggnadsnämnden
Räddningsnämnden Västra
Skaraborg
Vara kommuns revisorer
Summa nämndsverksamhet
Finansverksamheten
Summa verksamhet

4. Kommunfullmäktige fastställer överföring av kvarvarande investeringsmedel 2019 till
investeringsbudgeten 2020 enligt följande:
Nämnd, mkr

Budget 2019

Redovisning 2019

Budgetavvikelse
2019

Överföring till
2020

Kommunstyrelsen

7

1

6

0

Tekniska nämnden

182

150

32

32

Bildningsnämnden

7

8

-1

0

Socialnämnden

1

1

1

0
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Nämnd, mkr
Miljö- och
byggnadsnämnden
Summa

Budget 2019

Redovisning 2019

Budgetavvikelse
2019

Överföring till
2020

0

0

0

0

198

160

38

32

Sammanfattning av ärendet
Vara kommuns redovisning upprättas enligt kommunallagen och kommunala redovisningslagen
samt följer anvisningar och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning, RKR.
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen upprätta en årsredovisning när den har fått övriga
nämnders redovisningar. Årsredovisningen överlämnas till kommunfullmäktige och revisorerna
snarast möjligt och senast 15 april året efter det år redovisningen avser. Årsredovisningen ska
godkännas av kommunfullmäktige. Det bör inte ske innan fullmäktige beslutat om ansvarsfrihet
ska beviljas eller vägras.
Årsredovisningen ska enligt lagen innehålla en bedömning av om kommunen har en god
ekonomisk hushållning utifrån de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som kommunen
beslutat om. Det sker genom en utvärdering av finansiella och verksamhetsmässiga mål som
syftar till att uppnå en god ekonomisk hushållning.
Av kommunens verksamhetsmål uppfylldes 12 helt, 19 delvis och sju uppfylldes inte. Det
finansiella målet att resultatet i förhållande till skatter och generella statsbidrag ska uppgå till två
procent plus minus två procent är uppfyllt. Sammantaget bedöms inte kravet om en god
ekonomisk hushållning ha uppnåtts till fullo då flera av verksamhetsmålen inte är uppfyllda.
Beslutsunderlag
- Årsredovisning KF 27 feb ver. 2 2019, h:kort 2020.440
- Tjänsteskrivelse – Årsredovisning, h:kort 2020.441
Beslutet ska skickas till
- Kommundirektör
- Ekonomichef
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§ 32

Dnr KS 2020/50

Begäran om utökad låneram Vara Konserthus AB
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar Vara Konserthus utökad låneram om 6 miljoner kronor för
att vid behov användas för att täcka tillfälliga likviditetsunderskott.
2. Konserthuset ska i framtiden inkomma med ansökan om låneramar i tid tillsammans med
övriga bolag.
Sammanfattning av ärendet
Vara Konserthus AB har hos kommunen begärt en anhållan om utökad låneram utifrån
genomförda investeringar på grund av den nya scenen. Dessa investeringar innebär att bolagets
likviditet under vissa månader under de kommande åren kan förväntas vara negativ. Bolaget
ansöker därför om en ökad låneram om 6 miljoner kronor för att vid behov användas för att täcka
tillfälliga likviditetsunderskott.
Vara koncerns styrelse har diskuterat ärendet och är enig i att det finns ett akut behov att lyfta
ärendet till beslut i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige fattar årligt beslut om låneramar
och en översyn av beloppets storlek kommer att göras i samband med kommunfullmäktiges
beslut om låneramar inför 2021.
Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)
Ordförande Gabriela Bosnjakovic (M) förtydligar att det förslag till beslut som finns inför
dagens sammanträde att kommunfullmäktige beviljar Vara Konserthus utökad låneram om 6
miljoner kronor för att vid behov användas för att täcka tillfälliga likviditetsunderskott.
Mattias Andersson (HVKB) yrkar, med bifall av Peter Björk (SD), på avslag på Vara konserthus
AB begäran om utökad låneram med följande motivering:
-

För att lösa Vara konserthus tillfälliga likviditetsproblem föreslås att utbetalningen av det
kommunala bidraget tidigareläggs.

Erik Lindström (M) yrkar på följande tillägg som beslutspunkt 2, med bifall av Fredrik Nelander
(S) och Håkan Andersen (SD):
2. Konserthuset ska i framtiden inkomma med ansökan om låneramar i tid tillsammans
med övriga bolag
Per Gunnarsson (M) yrkar bifall till Vara koncerns förslag om att bevilja en utökad låneram.
Justerare
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Beslutsgång
Ordföranden ställer Vara koncerns förslag till beslut om att bevilja Vara konserthus utökad
låneram om 6 miljoner kronor mot Mattias Anderssons (HVKB) avslagsyrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Vara koncerns förslag.
Ordföranden frågar därefter om kommunstyrelsen godkänner beslutspunkt 2 enligt Erik
Lindströms (M) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen så gör.
Beslutsunderlag
- Beslut § 10 Vara konserthus om anhållan om utökad låneram, h:kort 2020.2039
- Anhållan om utökad låneram – Vara konserthus AB, h:kort 2020.327
- Protokoll från Vara Koncern AB, h:kort 2020.326
- Likviditetsprognos Vara, h:kort 2020.442

Beslutet ska skickas till
- Vara konserthus AB
- Vara Koncern AB
- Ekonomichef
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§ 33

Dnr KS 2020/28

Äskande av investeringsmedel för matavfallsinsamling.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
- godkänna äskande från tekniska nämnden om att höja investeringsramen om 2,5 miljoner
och fastställer därför tekniska nämndens investeringsbudget för 2020 till 178 850 tkr.
- Investeringen ryms inom befintlig låneram.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har beslutat att insamling av utsorterat matavfall från privata hushåll och
verksamheter ska ske i två separata kärl utifrån en lagändring som träder i kraft i januari 2021.
Införandet innebär en investering i nya sopkärl och påshållare och beräknas uppgå till 2 500 tkr.
Medel för detta är inte avsatt i 2020 års investeringsbudget för tekniska nämnden.
Information har lämnats till tekniska nämnden om att de ökade kostnaderna för investering och
drift kan finansieras via avfallstaxan och påverkar i så fall inte kommunens resultat.

Beslutsunderlag
- Info till TN 20191209 - Matavfallsinsamling - Ekonomi och föreskrifter Inför beslut,
h:kort 2020.154
- PP-information om Matavfallsinsamling - Tillfälle 1 - Tekniska Nämnden 19-10-21,
h:kort 2020.153
- PP Info Matavfallsinsamling - TN tillfälle 2 - TN 20191118, h:kort 2020.152
- Beslut TN 2019-12-09Insamlingssystem för matavfall för Vara kommun, h:kort 2020.154
- Beslut TN 2020-01-20Investeringsmedel till kärl för matavfallsinsamling, h:kort
2020.150
- Tjänsteskrivelse – Äskande från tekniska nämnden angående investering matavfallskärl,
h:kort 2020.325
Beslutet ska skickas till
- Kommunstyrelse
- Teknisk nämnd
- Kommundirektör
- Ekonomichef
- Teknisk chef
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§ 34

Dnr KS 2020/53

Arbetsmiljöpolicy Vara kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta arbetsmiljöpolicy för Vara kommun.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsmiljöverket har gjort inspektioner på flera enheter i Vara kommun under året och ett av de
inspektionsmeddelanden som inkommit tydliggör bland annat krav på vad en arbetsmiljöpolicy
ska innefatta. Nuvarande arbetsmiljöpolicy tillsammans med arbetsmiljöverkets synpunkter har
legat till grund för framtagandet av en ny policy. Policyn har arbetats fram av en arbetsgrupp och
lyfts till kommunens ledningsgrupp. Policyn ska vidare behandlas av central samverkan den 25
februari 2020. Policyn ska antas av kommunfullmäktige och förslaget innebär att policyn skickas
till kommunfullmäktige via kommunstyrelsen under förutsättning att den godkänds av central
samverkan den 25 februari.
Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)
Fredrik Nelander (S) lämnar förslag på redaktionella ändringar i dokumentet arbetsmiljöpolicy.
Beslutsgång
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om personalutskottets förslag till beslut med redaktionella
ändringar föreslagna av Fredrik Nelander (S) kan godkännas och finner att kommunstyrelsen så
gör.
Beslutsunderlag
- Förslag Arbetsmiljöpolicy, h:kort 2020.443
- Beslut PU 2020-02-21, h:kort 2020.342
Beslutet ska skickas till
- Personalutskottet
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§ 35

Information från samarbetsorgan
Arbetsmarknadsråd
Gabriela Bosnjakovic (M) informerar om senaste mötet med arbetsmarknadsrådet. Det har
uppmärksammats att Vara kommun har en låg arbetslöshet i jämförelse med andra kommuner i
regionen.
Gabriela Bosnjakovic (M) passar också på att informera kommunstyrelsens ledamöter om öppet
hus på Campus Lidköping den 31 mars 2020.
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§ 36

Information från kommundirektören.
Digitalisering
Det pågår ett arbete inom kommunens förvaltningar att se över möjligheterna till digitalisering
av processer utifrån den digitaliseringsstrategi som antagits i fullmäktige. De förslag som nu är
aktuella att arbeta vidare med är digitaliseringen av planverksamheten, en digitaliserad
anställningsprocess samt fakturahanteringen. Dessa processer ägs av förvaltningen för utveckling
och service men påverkar även övriga förvaltningar.

Ekonomi 2021
Förvaltningen för utveckling och service håller på att se över organisationen utifrån det beslut
som KSAU fattade i augusti om effektiviseringar inom Miljö- och bygg och TUA.
Effektiviseringsförslaget är godkänt av central samverkan och därmed fackligt förhandlat.
Effektiviseringarna innebär att tjänsterna som social strateg, besöksstrateg och internationell
strateg upphör. Det tillskapas en ny tjänst, kommunutvecklare, som kommer att arbeta med
internationalisering, besöksnäring och handelsutveckling mm.

V6-samarbetet
Det finns ett stort behov inom V6 att få en bättre överblick och samordning av alla de
gemensamma projekt som både pågår och finns behov av inom V6. Därför ska en så kallad V6
koordinator anställas av de sex kommunerna. Koordinatorn ska ta fram förslag på nya
samverkansområden, driva dessa frågor fram till politiska beslut och även verka för
implementering.

Miljöstrategi
Kommunens ledningsgrupp har diskuterat behovet av att komma framåt vad gäller miljöåtgärder
för att uppnå de politiska målen och de globala målen. Tanken är nu att ta fram en miljöstrategi
som ska synliggöra strategiskt viktiga områden och åtgärder att vidta. En process kommer att
pågå under 2020 för att arbeta fram strategin. En arbetsgrupp med representanter från alla
förvaltningar kommer, under Lina Alfredsson-Mihlzens ledning, att arbeta fram ett förslag som
kommer till politiskt beslut under hösten 2020.

Justerare
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Vattenfrågan
En extern konsult som arbetat fram principer för kostnadsfördelning, ett förslag till avtal kommer
att presenteras för politiken i bästa fall i slutet av mars månad.

Justerare
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§ 37

Dnr KS 2020/1

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 del av sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän. Samtliga beslut som fattas
med stöd av delegering – även vidaredelegering – skall anmälas till kommunstyrelsen.
Nedanstående beslut anmäls:
Utskottens delegeringsbeslut (finns i utskottens protokoll)
Sammanträde
KSAU 2020-02-19 § 19, 20

Övriga delegationsbeslut
3. Upphandling
Delegation 3.1 Antagande av leverantör och ingående av avtal vid upphandling av varor och
tjänster om ett totalt kontraktsvärde om upp till 10 pbb.
Avtal: AV-tjänster och produkter Vara
Delegat: kommundirektör, Anna Cederqvist
Datum 2020-02-13
H-kort: 2020:216

Delegation 3.1 Antagande av leverantör och ingående av avtal vid upphandling av varor och
tjänster om ett totalt kontraktsvärde om upp till 10 pbb – till över 300 pbb.
Avtal: Ramavtal Miljökonsulttjänser. Bullerutredningar Rang 1
Delegat: Johanna Forslund Kullander
Justerare
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Datum 2020-02-19
H-kort: 2020:258

Delegation 3.1 Antagande av leverantör och ingående av avtal vid upphandling av varor och
tjänster om ett totalt kontraktsvärde om upp till 10 pbb – till över 300 pbb.
Avtal: Ramavtal Miljökonsulttjänser. Bullerutredningar Rang 3
Delegat: Johanna Forslund Kullander
Datum 2020-01-16
H-kort: 2020:257

__________
4. Personalärenden
Delegation 4.3 Beslut om lön och anställningsvillkor
Område 4.3.4 Övriga tjänster nr: 2493-2542
Redovisade 2020-02-25
Delegat: HR-generalist

__________
5. Yttranden
Delegation 5.4 Yttranden till miljö och byggnadsnämnden angående grannhörande där
kommunen är sakägare.
Vara kommun äger grannfastigheten Sågaren 6
Delegat: Kommunstyrelsens ordförande, Gabriela Bosnjakovic
Datum 2020-02-13
H:kort: 2020:216

Justerare
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Delegation 5.4 Yttranden till miljö och byggnadsnämnden angående grannhörande där
kommunen är sakägare.
Vara kommun äger grannfastigheten Tråvad 1:15
Delegat: Kommunstyrelsens ordförande, Gabriela Bosnjakovic
Datum 2020-01-27
H:kort: 2020:129

__________

Justerare
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§ 38

Dnr KS 2020/2

Anmälningsärenden

Kommunstyrelsens beslut
Följande anmälningsärenden meddelas till kommunstyrelsen och läggs därefter till handlingarna:
-

Arbetsutskottets protokoll 2020-02-19
Personalutskottets protokoll 2020.02-21
Återkoppling på personuppgiftsansvariges svar angående granskning. H:kort 2020.92

Justerare
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§ 39

Övriga frågor

Kommunstyrelsens beslut
Erik Lindström (M) önskar att med anledning av att utbytet med Huangshan nu är avslutat är det
önskvärt med ett nytt namn/beteckning på kommunstyrelsens sammanträdeslokal.
Kommundirektör Anna Cederqvist tar med sig frågan.
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