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2015-02-23

2

KF § 1

Informationsärenden
Bokslut 2014

Ekonomichef Camilla Verngren redovisar det preliminära bokslutet för 2014.
Årets resultat för Vara kommun uppgår till -10 mkr beroende på att finansiering av E20 belastar 2014. Årets investeringar uppgår till 105 mkr.
Nämndernas budgetutfall presenteras.

Budgetförutsättningar 2016, plan 2017-2019

Ekonomichef Camilla Verngren redovisar nyckeltal för den svenska ekonomin,
skatteunderlagstillväxten samt förutsättningar för budget 2016 och plan 20172019.
________

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-23

3

KF § 2

Anmälan
Följande ärenden anmäls:
- Ärendebalans per 2015-02-09 Bilaga Ärendebalans
- Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg (IVO1) enligt kapitel 16,
6 f-h §§, Socialtjänstlagen (SoL) för kvartal 4 2014.
- Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg (IVO2) enligt 28 f-g §§,
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för kvartal 4 2014.
__________

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-23

4

KF § 3
KS § 11
KSAU § 164/2014

Dnr 3/2015

Dpl 041

Budgetprocessen 2015 för budget 2016,
plan 2017-2019
Beslut (enligt kommunstyrelsens förslag)
Kommunfullmäktige antar budgetprocessen 2015 för budget 2016, plan 20172019.
Separat bilaga: Budgetprocess
__________
Beskrivning
Ekonomichef Camilla Verngren har tagit fram schema för budgetprocessen
2015 för budget 2016, plan 2016-2018.
Arbetsutskottets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar föreslagen budgetprocess tillsammans med ekonomichef Camilla Verngren.
Arbetsutskottet föreslår att döpa om september månads ”budgetdialog” till
”budgetpresentation från nämnderna” detta eftersom budgetramarna sätts redan i juni.
Bolagens budgetar behandlas i samband med årstämmorna i mars 2015.
__________
Kommunfullmäktiges behandling
Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Nelander föredrar budgetprocessen.
Jan-Erik Wallin (M) vädjar till kommunstyrelsen att ta med bolagen i kommande budgetprocess så det är klart när bokslut och budget ska levereras.
__________

Utdragsbestyrkande
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KF § 4
KS § 12
PU § 67/2014

5

Dnr 14/2014

Dpl 024

Arvodesregler för överförmyndarnämnden
Beslut (enligt kommunstyrelsens förslag)
Kommunfullmäktige beslutar om ny lydelse i ”Arvodesregler till förtroendevalda 2015-2018” under 5 §, avseende arvode för överförmyndarnämnden,
enligt följande:
Överförmyndarnämnd, 3
ledamöter (administreras
av Lidköpings kommun)

% av kommunalrådets
månadsarvode

Sammanträdesarvode

Samtliga ledamöter

0%

Ja

__________
Bakgrund
På kommunfullmäktiges sammanträde den 16 juni 2014 togs beslut om arvodesregler för bland annat överförmyndarnämnden (KF §40/2014)
Enligt dessa arvodesregler ingick arbetet i KSAU:s arbetsuppgifter. Detta blir
otydligt då det inte finns någon garanti för att överförmyndarnämnden kommer bestå av KSAU:s ledamöter. Därför behövs en förändring.
Personalutskottets behandling
Personalutskottet tar del av informationen och föreslår ändring avseende arvode för överförmyndarnämnden enligt ovan.
___________

Utdragsbestyrkande
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KF § 5
KS § 13
TU § 139/2014

Dnr 169/2014

6

Dpl 406

Revidering av renhållningsavgifter 2015
Beslut
Kommunfullmäktige antar renhållningsavgifter 2015, att gälla från 1 januari
2015.
Separat bilaga: Renhållningsavgifter 2015
___________
Bakgrund
Upphandlingsenheten har gjort en ny upphandling av slamtömning för Vara
kommun, mot bakgrund av att det tidigare ramavtalet för slamtömning hade
påvisats vissa brister. Ett nytt ramavtal har tecknats med Ragn-Sells AB för
slamtömning hos fastighetsägare med enskilda avlopp inom kommunen. Ramavtal gäller från och med 1 januari 2015 i två år, med möjlighet till fyra års förlängning. Författningen med renhållningsavgifter uppdateras i enlighet med
ramavtalets priser för slamtömning.
Priserna för avfallshämtning höjs inte, då avfallsindex inte har stigit sedan september 2013. Dock finns inte längre renhållningsindex R77 hos SCB, utan det
index som ska användas är index för Insamling av hushållsavfall, inkl. diesel,
vilket tillhandahålls av Avfall Sverige.
En administrativ avgift om 10 kr per faktureringstillfälle är pålagd på avgifterna
för slamtömning.
Ramavtalet med Ragn-Sells på avfallshantering är förlängt och löper ett år till,
till september 2016.
Tekniska utskottets behandling
Tekniska utskottets ordförande Yvonne Westergren (S) vill tydliggöra vikten av
att information går ut till hushållen. Teknisk chef Teresa Kalisky meddelar att
information om föreslagna avgifter bland annat kommer läggas ut på hemsidan.
__________
Kommunstyrelens behandling
Teknisk chef Teresa Kalisky deltar på detta ärende.
Bo Jölsten (SD) ställer frågan varför det är så lite skillnad i kostnaderna mellan
om du väljer ett eget mindre kärl, eller ett större delat kärl.

Utdragsbestyrkande
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Teresa Kalisky informerar om att dessa belopp inte har ändrats sedan 2014 års
taxa, och att de är satta utifrån hur avtalet ser ut med Ragnsells.
Kommunstyrelsen finner att det är flera kostnader som är uppbyggda på
samma sätt som denna och gör därför ett medskick till förvaltningen att kolla
upp varför.
__________
Kommunfullmäktiges behandling
Yrkande
Petra Sahlström (S) yrkar följande förändringar i taxan:
- Delat kärl
Hämtning och destruktion ändras till 800 kr/år.
- Hushållsavfall med liten mängd avfall, reducerad avgift
Extra säck stryks helt.
Jan-Erik Wallin (M) önskar en redaktionell ändring på sid 1 där hämtningsintervall ändras till antal hämtningar/år.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på Petra Sahlströms ändringsyrkande och JanErik Wallins redaktionella ändring som bifalls.
Ajournering 18.30-18.50
________

Utdragsbestyrkande
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KF § 6
KS § 17
TU § 144/2014

Dnr 161/2013

8

Dpl 287

Slutredovisning om- och tillbyggnad av produktionskök Västra skolan, Vara. Objekt
32236
Beslut (enligt kommunstyrelsens förslag)
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av om- och tillbyggnad av
produktionskök på Västra skolan, Vara. Och överlämnar tillhörande överskott
på 92 000 kronor att hantera i bokslut.
__________
Bakgrund
Projektet omfattar om- och tillbyggnad av produktionsköket med ny lastkaj på
Västra skolan. Det befintliga produktionsköket upplevdes för trångt för det
antal portioner som dagligen serverades. Köket har därför byggts till ca:32 m2
och den totala ytan berörd av byggnationen är ca: 170 m2.
Nya maskiner, kyl- och frysrum har installerats. Vid färdigprojektering av ventilationsanläggningen framkom att befintligt fläktrum var för litet för nytt föreslaget aggregat. Därför beslöts att placera nytt aggregat i ett tillbyggt nytt fläktrum. Objektet är nu färdigställt av vår utsedda totalentreprenör, Byggnadsfirma
Kennet Ivehag AB.
I investeringsbudgeten avsattes 4 000 000 kr. Därtill flyttades 1 900 000 kr från
objekt 32252 Räfsans fsk enl KF § 42/14. Anbudssumman på entreprenaden
var 4 170 000 kr. Tillkommande och avgående entreprenadarbeten har tillköpts
för 745 800 kr.
Totalkostnad för projektet inklusive projektering, kontroll och slutbesiktning,
uppgår till 5 808 000 kronor. Objekt 32236 uppvisar ett överskott på 92 000
kr.
Kommunstyrelsens behandling
Teknisk chef Teresa Kalisky deltar på detta ärende.
___________

Utdragsbestyrkande
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KF § 7
KS § 25
KSAU § 17

Dnr 97/2010

9

Dpl 014

Försäljning av fiber till Vara Net AB
Beslut (enligt kommunstyrelsens förslag)
Kommunfullmäktige säljer fibernätet till VaraNet AB för bokfört värde.
__________
Bakgrund
Kommunen har sedan tidigare ett fibernät i kommunal ägo, värt 5,4 mkr per
2014-12-31. Nätet finns som anslutningsfiber till olika fastigheter runt om i
kommunen.
Yttrande
Syftet är att VaraNet AB ska äga all fiber som hör till Vara kommun.
__________
Kommunstyrelsens behandling
Carl-Uno Olsson (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv, Peter Persson (S) går
in som ledamot i hans ställe.
__________
Kommunfullmäktiges behandling
Carl-Uno Olsson (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv.
I ärendet yttrar sig Jan-Erik Wallin (M).
__________

Utdragsbestyrkande
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KF § 8
KS § 28
KSAU § 2

Dnr 220/2014

10

Dpl 008

Motion om bostadsförmedling
Beslut (enligt kommunstyrelsens förslag)
En gemensam bostadsförmedling och/eller digital lösning för densamma är
aktuellt först när kommunens privata fastighetsägare ser det behovet och/eller
när det finns lägenheter för uthyrning. Tillväxt- och utvecklingsavdelningen
undersöker detta som en del av det pågående arbetet med ett bostadsförsörjningsprogram. Motionen är därmed färdigbehandlad.
Reservation

Folkpartiets fullmäktigegrupp reserverar sig mot beslutet till förmån för motionen.
_________

Bakgrund
Madeléne Persson Lilja (FP) har inkommit med en motion om att det bör finnas en samlad bostadsförmedling i kommunen och att kommunens ska tillhandahålla bostadsförmedling för hyresrätter i Vara kommun.
Beredning
Förslag till beslut har beretts i samråd med kommundirektör Gert Norell och
Stadsarkitekt Linnea Hedin.
Tillväxt- och utvecklingsavdelningens ståndpunkt
Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun
planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa goda boendeförutsättningar för
både nuvarande och framtida invånare.
Tillväxt- och utvecklingsavdelningen har i uppdrag att för Vara kommuns räkning ta fram ett faktaunderlag som ska ligga till grund för långsiktiga och strategiska ställningstaganden gällande bostadsutvecklingen i kommunen som helhet. För närvarande pågår arbetet med att ta fram en strategisk del för bostadsförsörjningsprogrammet. Denna kommer att ange vilka ställningstaganden
kommunen gör beträffande samhällsplanering i allmänhet och för bostadsplaneringen i synnerhet. Programmet ska svara på frågor som Hur ser behovet av
bostäder ut? Vilken typ av bostäder efterfrågas? Var efterfrågas bostäderna? Etc.

Med andra ord syftar ett bostadsförsörjningsprogram till att ge en samlad bild
av befolknings- och bostadssituationen såväl idag som i framtiden. Efter sitt
upprättande ska programmet hållas aktuellt och användas som underlag till
beslut och prioriteringar i den kommunala planeringen.
Utdragsbestyrkande
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Även om arbetet med bostadsförsörjningsprogrammet ännu är i sin början så
står det klart att utmaningen när det gäller att stimulera inflyttning till Vara
kommun inte beror av avsaknaden på en gemensam ”bostadsförmedlingen”,
utan på att det inte finns några vakanta hyreslägenheter. Detta oavsett om det
rör privata eller kommunala bostäder.
Vidare har det, åtminstone tillbaka i tiden, funnits en reservation hos många
fastighetsägare att ”skylta öppet” med de få vakanta hyresrätter som funnits.
Att en sådan reservation funnits betyder emellertid inte att den kvarstår. Undertecknad anser dock att ett samarbete kring en eventuell ”bostadsförmedling” först kräver kunskap om huruvida det finns något att förmedla.
Konsekvenser
En redogörelse av konsekvenser beträffande föreliggande förslag är inte aktuellt i nuläget. En förutsättning för att gå vidare med ärendet är att i) det över
huvudtaget finns vakanta lägenheter att annonsera samt ii) att intresse från
privata fastighetsägare finns.

__________
Arbetsutskottets behandling
Näringslivschef Johanna Forslund Kullander, Stadsarkitekt Linnea Hedin,
planarkitekt Jonas Hägg, miljöstrateg Maria Aronsson och praktikant Viktor
Eriksson deltar på detta ärende.
__________
Kommunstyrelsens behandling
Kommundirektör Gert Norell redogör för inkommen motion samt arbetsutskottets förslag till beslut.
Yrkanden

Tommy Åkerstedt (FP) yrkar bifall till motionen
Proposition

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Nelander (S) ställer proposition på
Tommy Åkerstedts (FP) yrkande och arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att arbetsutskottets förslag till beslut vinner bifall.
__________
Kommunfullmäktiges behandling
Yrkande
Madeléne Persson-Lilja (FP) yrkar bifall till motionen.
Fredrik Nelander (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Utdragsbestyrkande
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Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Madeléne
Persson-Liljas yrkande och finner att kommunstyrelsens förlag bifalls.
_________

Utdragsbestyrkande
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KF § 9
KS § 29
KSAU § 3

Dnr 222/2014

13

Dpl 008

Motion om att anlägga en central hundrastgård
Beslut (enligt kommunstyrelsens förslag)
Kommunfullmäktige avslår motionen som därmed är färdigbehandlad.
__________
Bakgrund
Det har inkommit en motion angående behovet av en centralt belägen hundrastgård i Vara. Detta för att hundarna ska kunna socialisera sig med varandra
men också för att skapa en naturlig mötesplats för alla hundägare. Om hundarna får socialisera sig med varandra i tidig ålder förebyggs att det blir osäkra och
aggressiva när de bli äldre. Hundrastgården ska anläggas med en yta som är
godkänd för minst 15 hundar samt uppfylla behoven av belysning, hundlatrin,
dubbelgrindar. Parksoffa samt informationsskylt.
Motionären yrkar att denna hundrastgård ska anlägga i Badhusparken på platsen där tennisbanorna idag ligger.
Beredning
Stadsarkitekt Linnea Hedin har granskat förslaget tillsammans med planarkitekt
Jonas Hägg.
Tjänstemannens ståndpunkt
Tanken med en hundrastgård är bra men placeringen i Badhusparken är inte
lämplig då det planeras andra aktiviteter på denna yta. Det finns en hundrastgård i Vara med en central placering intill järnvägen. Om det finns behov av
ytterligare hundrastgård finns andra områden som håller på att planeras där en
hundrastgård skulle kunna passa in.
___________
Arbetsutskottets behandling
Näringslivschef Johanna Forslund Kullander, Stadsarkitekt Linnea Hedin,
planarkitekt Jonas Hägg och praktikant Viktor Eriksson deltar på detta ärende.
___________
Kommunstyrelsens behandling
Kommundirektör Gert Norell redogör för inkommen motion samt arbetsutskottets förslag till beslut.
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Yrkanden

Peter Björk (SD) yrkar bifall till motionen
Proposition

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Nelander (S) ställer proposition på
Peter Björks (SD) yrkande och arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
arbetsutskottets förslag till beslut vinner bifall.
_________
Kommunfullmäktiges behandling
Hannyah Jörtoft (SD) föredrar motionen.
Yrkande
Hannyah Jörtoft (SD) yrkar bifall till motionen.
Elof Jonsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Hannyah
Jörtofts (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsens förslag bifalls.
_______
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Motion om ursprungsmärkning och redovisning av matsedlar
Beslut (enligt kommunstyrelsens förslag)
Kommunfullmäktige avslår motionen som därmed är färdigbehandlad.
Reservation

Sverigedemokratiska fullmäktigegruppen reserverar sig mot beslutet till förmån
för motionen.
___________
Bakgrund
Hannyah Jörtoft (SD) har genom sin motion föreslagit att ursprungsmärka och
redovisa matsedlar på kommunens skolor.
Motionären yrkar att kommunens matsedlar blir ursprungsmärkta och att skolan redovisar matens näringsinnehåll och miljöpåverkan. Motionären yrkar
även att allt kött som köps in och serveras lever upp till de svenska djurskyddslagarna vad gäller exempelvis hållning och slaktmetod av djuren, samt att fisk
som köps in uppfyller kriterierna för MSC eller KRAV-märkning. Detta ska
gälla även de produkter som köps in från andra länder.
Beredning
Motionen har beretts av kostchef Ann-Kristin Torstensson
Tjänstemannens ståndpunkt
- Att kommunens matsedlar blir ursprungsmärkta

Det serveras idag på våra skolor en lunch där man erbjuds tre alternativa rätter
varav en är vegetarisk, därutöver serveras en salladsbuffé och bröd. Att ursprungsmärka dessa är inte genomförbart då det skulle innebära en enorm administration samt att det inte finns utrymme att skriva in all information på vår
matsedel. Kan tilläggas att var skola har sina egna alternativ rätter och man
behöver då skriva 15 olika matsedlar.
- Att skolan också redovisar matens näringsinnehåll och miljöpåverkan

Näringsberäkning av matsedlar görs och redovisas på förfrågan till bildningsnämnden. Kostenheten har idag politiskt uppsatta inriktningsmål för att
minska andelen kött, fisk och fågel och öka andelen vegetabilier, minska matsvinnet samt öka andelen ekologiska produkter. Ytterligare arbete med redovisning av näringsinnehåll och miljöpåverkan är inte aktuell då det krävs utökade tjänster för att genomföra detta.
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- Att allt kött som köps in och serveras lever upp till de svenska djurskyddslagarna
vad gäller exempelvis hållning och slaktmetod av djuren, samt att fisk som köps
in uppfyller kriterierna för MSC eller KRAV- märkning. Detta skall gälla även de
produkter som köps in från andra länder.

I den Livsmedelsupphandling som genomförts och den del som genomförs i
nuläget (delarna gällande kött, fågel och fisk är utannonserade f.n.) har krav
ställts enligt miljöstyrningsrådets kriterier. Dessa kriterier motsvarar svensk
lagstiftning och vad gäller oavsett vilket ursprungsland produkten kommer
ifrån. Dessa krav i upphandlingen utgår från ett tidigare politiskt beslut i kommunstyrelsen.
_________
Arbetsutskottets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom tjänstemannens ståndpunkt
och förslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
_________
Kommunstyrelsens behandling
Kommundirektör Gert Norell redogör för inkommen motion samt arbetsutskottets förslag till beslut.
Yrkanden

Peter Björk (SD) yrkar bifall till motionen
Proposition

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Nelander (S) ställer proposition på
Peter Björks (SD) yrkande och arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
arbetsutskottets förslag till beslut vinner bifall.
_________
Kommunfullmäktiges behandling
Hannyah Jörtoft (SD) föredrar motionen.
Yrkande
Hannyah Jörtorft (SD) yrkar bifall till motionen.
Elof Jonsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Hannyah
Jörtofts (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsens förslag bifalls.
________
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Motion om att öppna en läxstuga
Beslut (enligt kommunstyrelsens förslag)
Kommunfullmäktige avslår motionen som därmed är färdigbehandlad.
Reservation

Sverigedemokratiska fullmäktigegruppen reserverar sig mot beslutet till förmån
för motionen.
__________
Bakgrund
Hannyah Jörtoft (SD) har genom sin motion föreslagit att öppna en läxstuga
för kommunens elever.
Motionären yrkar att intresset bland grundskoleeleverna och deras föräldrar
undersöks, samt att förslag på hur en läxstuga ska utformas samlas in.
Motionären yrkar att möjligheterna att tillhandahålla ovan beskriven läxstuga,
utefter de behov och önskemål som framkommer, undersöks.
Slutligen yrkar motionären att minst en lärare anställs och att denne finns på
plats de tider då läxstugan har öppet.
Beredning
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens utredare Nathalie Winqvist i samråd
med utvecklingsledare Åsa Kåryd.
Tjänstemannens ståndpunkt
Vara kommun bedriver läxhjälp på bland annat Alléskolan, Nästegårdsskolan
och Arentorps skola.
Under höstterminen 2014 bedrevs totalt 2068 antal elevtimmar. Det innebär att
när fem elever får två timmars läxhjälp resulterar det i tio elevtimmar.
Vara kommun har bedrivit läxhjälp både utan och med statsbidrag. I den ansökan som gjordes senast fick kommunen avslag. Avslaget grundade sig i att
statsbidraget var översökt. Skolverket fick därför prioritetra skolor med låga
studieresultat och dit hörde inte skolorna i Vara.
Skolorna i kommunen kommer dock att fortsätta bedriva läxhjälp på samma
vis som förut.
Med anledning av detta finner Vara kommun det inte nödvändigt att satsa ytterligar resurser på läxhjälp.
__________
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Arbetsutskottets behandling
Utredare Nathalie Winqvist och utvecklingsledare Åsa Kåryd deltar på detta
ärende.
__________
Kommunstyrelsens behandling
Kommundirektör Gert Norell redogör för inkommen motion samt arbetsutskottets förslag till beslut.
Yrkanden

Peter Björk (SD) yrkar bifall till motionen
Proposition

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Nelander (S) ställer proposition på
Peter Björks (SD) yrkande och arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
arbetsutskottets förslag till beslut vinner bifall.
_________
Kommunfullmäktiges behandling
Hannyah Jörtoft (SD) föredrar motionen.
Yrkande
Hannyah Jörtoft (SD) yrkar bifall till motionen.
Carl-Uno Olsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Hannyah
Jörtofts (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsens förslag bifalls.
________

Utdragsbestyrkande
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Motion om demokratifrämjande verksamhet
Beslut (enligt kommunstyrelsens förslag)
Kommunfullmäktige avslår motionen som därmed är färdigbehandlad.
__________
Bakgrund
Hannyah Jörtoft (SD) har genom sin motion föreslagit en utveckling av demokratifrämjande verksamhet på kommunens hemsida samt i kommunens högstadieskolor.
Motionären yrkar att Vara kommun via sin hemsida mer ingående informerar
om de politiska förslag som läggs samt de beslut som fattas.
Motionären yrkar även att en årlig demokratidag anordnas för kommunens
högstadieelever. Detta för att öka förståelsen för kommunpolitik, kommunens
organisation samt möjliggöra ett tillfälle för kommunens politiker att berätta
om vardagen som politiker.
Beredning
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens utredare Nathalie Winqvist i samråd
med bildningschef Pernilla Engqvist Widegren och utvecklingsledare Åsa
Kåryd.
Tjänstemannens ståndpunkt
Vara kommuns hemsida uppdateras regelbundet. Kallelse med aktuell dagordning inför samtliga sammanträden i fullmäktige, kommunstyrelsen och övriga
nämnder publiceras på hemsidan. I dagordningen framgår vilka ärenden som
kommer behandlas under sammanträdet.
Även protokoll från ovanstående sammanträden publiceras på hemsidan. I
dessa protokoll framgår både förslag till beslut samt beslut. Det är med andra
ord möjligt att följa kommunstyrelsens förslag till beslut, med samtliga yttranden, när de skickas vidare till kommunfullmäktige.
Utöver hemsidan ges kommuninformationsbladet AXET ut sex gånger per år
till samtliga hushåll och företag i kommunen. Årsbudgeten är ett exempel på
politiskt beslut som presenteras mer ingående i AXET.
Gällande demokratifrämjande verksamhet i form av en årlig demokratidag i
kommunens högstadieskolor kan konstateras att det är en fråga som det är upp
till respektive skola att fatta beslut om.
Enligt läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (2.3
om elevers ansvar och inflytande) går det att utläsa följande:
Utdragsbestyrkande
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Skolans mål är att varje elev


Har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.

Läraren ska


Förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter
och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle.

Det åligger varje skola att ovanstående mål uppfylls. Därmed är det upp till
ansvarig rektor att fatta beslut om på vilket sätt dessa mål blir uppfyllda.
__________

Arbetsutskottets behandling
Utredare Nathalie Winqvist och utvecklingsledare Åsa Kåryd deltar på detta
ärende.
__________
Kommunstyrelsens behandling
Kommundirektör Gert Norell redogör för inkommen motion samt arbetsutskottets förslag till beslut.
Yrkanden

Peter Björk (SD) yrkar bifall till motionen
Proposition

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Nelander (S) ställer proposition på
Peter Björks (SD) yrkande och arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
arbetsutskottets förslag till beslut vinner bifall.
_________
Kommunfullmäktiges behandling
Hannyah Jörtoft (SD) föredrar motionen.
Yrkande
Hannyah Jörtoft (SD) yrkar bifall till motionen.
Carl-Uno Olsson (S) och Madeléne Persson-Lilja (FP)yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Hannyah
Jörtofts (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsens förslag bifalls.
_________
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Motion om att utveckla kollektivtrafiken till
Kvänum
Beslut (enligt kommunstyrelsens förslag)
Kommunfullmäktige avslår motionen som därmed är färdigbehandlad.
Reservation

Moderata fullmäktigegruppen och Folkpartiets fullmäktigegrupp reserverar sig
mot beslutet till förmån för motionen.
__________
Bakgrund
Jan-Erik Wallin (M) har genom sin motion föreslagit en utveckling av kollektivtrafiken till och från Kvänum.
I motionen efterfrågas en utveckling av kollektivtrafiken kvällstid, för att på så
vis underlätta för Kvänumsbor att ta sig till och från Vara tätort.
En skrivelse, samt namninsamling med sammanlagt 37 underskrifter har tagits
fram som ett underlag för motionen.
Beredning
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens utredare Nathalie Winqvist i samråd
med statsarkitekt Linnea Hedin.
Tjänstemannens ståndpunkt
Det förs en regelbunden dialog mellan kommunen och Västtrafik och ambitionen är att ständigt verka för en förbättrad kollektivtrafik runtom i kommunen.
Frågan om en utökning av kvällsturer mellan Kvänum och Vara har varit uppe
för diskussion tidigare. Det senaste svaret från Västtrafik är följande: Under
nuvarande trafikperiod finns det möjlighet att utöka trafiken dagtid 08.45-14.30, då det
finns fordon tillgängliga, om kommunen ser det som ett möjligt tillköp.
För att utöka kollektivtrafiken till att innefatta även kvällsturer behövs fler fordon och mer personal. Detta kommer dock inte att prioriteras i nuläget. Trafikperioden sträcker sig fram till december 2015. Det innebär att en utökning
av kollektivtrafiken mellan Vara och Kvänum kvällstid inte kommer genomföras under år 2015.
__________
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Arbetsutskottets behandling
Utredare Nathalie Winqvist och utvecklingsledare Åsa Kåryd deltar på detta
ärende. Arbetsutskottet uppmärksammas om att det redan idag förs många
diskussioner med västtrafik om utveckling av kollektivtrafiken.
Kvällsturer till Kvänum kommer inte kunna genomföras under 2015 eftersom
kostnaden för tilläggsturer är så hög i förhållande till hur få som nyttjar dem.
Utskottet gör ett medskick till utredare Nathalie Winqvist att undersöka vad
den exakta summan skulle uppgå till vid köp av tilläggstjänster från Västtrafik
för att sätta in ett par kvällsturer mellan Vara och Kvänum .
Gabriela Bosnjakovic (M) reserverar sig för arbetsutskottets beslut till förmån
för moderaternas motionsförslag.
__________
Kommunstyrelsens behandling
Kommundirektör Gert Norell redogör för inkommen motion samt arbetsutskottets förslag till beslut.
Yrkanden

Gabriela Bosnjakovic (M) yrkar, å moderaternas vägnar, bifall till motionen.
Proposition

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Nelander (S) ställer proposition på
Gabriela Bosnjakovics (M) yrkande och arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att arbetsutskottets förslag till beslut vinner bifall.
_________
Kommunfullmäktiges behandling
Jan-Erik Wallin (M) föredrar motionen.
Yrkande
Jan-Erik Wallin (M) yrkar med instämmande av Madeléne Persson-Lilja (FP)
och Gabriela Bosnjakovic (M) bifall till motionen.
Fredrik Nelander (S), Hannyah Jörtoft (SD), Egon Frid (V) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
I ärendet yttrar sig även Elof Jonsson (C) och Carl-Uno Olsson (S).
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Jan-Erik
Wallins(M) yrkande och finner att kommunstyrelsens förslag bifalls. Omröstning begärs.
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Följande omröstningsproposition fastställs: Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja. Den som bifaller Jan-Erik Wallins yrkande röstar Nej.
Vid omröstningen avges 28 Ja-röster och 16 Nej-röster enligt bifogat omröstningsprotokoll.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
Ajournering kl. 20.25-20.40.
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Motion om att ta krafttag mot tiggeri
Beslut (enligt kommunstyrelsens förslag)
Kommunfullmäktige avslår motionen som därmed är färdigbehandlad.
Reservation

Sverigedemokratiska fullmäktigegruppen reserverar sig mot beslutet till förmån
för motionen.
__________
Bakgrund
Hannyah Jörtoft (SD) har genom sin motion föreslagit krafttag mot tiggeri.
Motionären yrkar att Vara kommun ser över sina ordningsföreskrifter och beslutar om att förbjuda insamling av pengar på allmän plats.
Motionären yrkar att ordningsföreskrifter avseende bestämmelser om camping
inom kommunen ses över, till exempel hur länge och hur många som får
campa i Varas tätorter.
Motionären yrkar att kommunen har en återvandringshandläggare som kan
erbjuda ett kommunalt återvandringsbidrag.
Slutligen yrkar motionären att möjligheterna att debitera Rumänien för de utgifter som kommunen tvingas göra ses över.
Beredning
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens utredare Nathalie Winqvist. Yttrandet grundar sig i SKL:s promemoria avseende utsatta EU-medborgare, uppdaterat 2014-12-09.
Tjänstemannens ståndpunkt
Tiggeri, dvs. att utan erbjudande av någon motprestation utbe sig om ekonomiskt understöd, är inte straffbart eller ens otillåtet enligt svensk lag.
Ett exempel på detta går att finna hos Länsstyrelsen i Västmanlands län. Den
26 april 2011 beslutades (Dnr 213-1208-11) att Sala kommuns ordningsföreskrifter, där ett generellt förbud mot tiggeri på offentlig 2014-12-09 10 (12) och
därmed jämställd plats införts, skulle upphävas. Länsstyrelsen ansåg bland annat att föreskriften om förbud mot tiggeri inte var motiverad med hänsyn till
ordningen och säkerheten på offentlig plats.
Det kan även konstateras att utrymmet för att i lokala ordningsföreskrifter förbjuda tiggeri är begränsat, men att en sådan möjlighet troligen finns. Det ska
dock finnas tydliga skäl till ett förbud av insamling på allmän plats. Om ett
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förbud är erforderligt för att upprätthålla den allmänna ordningen kan det införas.
Eftersom alla EU-medborgare har rätt att fritt vistas i ett annat EU-land under
tre månader blir det problematisk att ta fram ordningsföreskrifter avseende hur
länge man får campa i kommunens tätorter. Tillsynen av att ordningen på allmän plats, såsom campingplatser, upprätthålls ansvarar Polismyndigheten för.
Ingripanden som kan komma att genomföras för att upprätthålla ordningen
sker därför genom Polismyndighetens försorg.
Gällande att kommunen ska ha en återvandringshandläggare finner Vara
kommun att en sådan resurs inte är nödvändig. Beslut om avvisning fattas av
Migrationsverket eller Polismyndigheten.
Att debitera Rumänien för eventuella utgifter som kommunen behöver göra
ses inte heller som ett rimligt krav. Detta då det inte är möjligt att debitera ett
specifikt land eftersom den fria rörlighet innefattar alla medborgare i ett EUland.
__________
Arbetsutskottets behandling
Utredare Nathalie Winqvist och utvecklingsledare Åsa Kåryd deltar på detta
ärende.
__________
Kommunstyrelsens behandling
Kommundirektör Gert Norell redogör för inkommen motion samt arbetsutskottets förslag till beslut.
Yrkanden

Peter Björk (SD) yrkar bifall till motionen
Gabriela Bosnjakovic (M) och Tommy Åkerstedt (FP) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Proposition

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Nelander (S) ställer proposition på
Peter Björks (SD) yrkande och arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
arbetsutskottets förslag till beslut vinner bifall.
_________
Kommunfullmäktiges behandling
Hannyah Jörtoft (SD) föredrar motionen.
Yrkande
Hannyah Jörtoft (SD) yrkar bifall till motionen.
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Ingemar Gruvaeus (C) yrkar med instämmande av Fredrik Nelander (S), Ulla
Bengtegård (V), Mikael Zetterström (MP), Madeléne Persson-Lilja (FP), Gabriela Bosnjakovic (M) och Jan-Erik Wallin (M) bifall till kommunstyrelsens förslag.
I ärendet yttrar sig även Peter Björk (SD).
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Hannyah
Jörtofts (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsens förslag bifalls.
_________
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Motion om tätare bemanning i äldreomsorgen
Beslut (enligt kommunstyrelsens förslag)
Kommunfullmäktige avslår motionen som därmed är färdigbehandlad.
Reservation

Sverigedemokratiska fullmäktigegruppen reserverar sig mot beslutet till förmån
för motionen.
__________
Bakgrund
Hannyah Jörtoft (SD) har genom sin motion föreslagit en tätare bemanning i
äldreomsorgen.
Motionären yrkar att man ser över hur frågorna i medarbetarenkäten kan omformuleras för att på så vis få svar som stämmer bättre överens med verkligheten.
Motionären yrkar att det införs riktlinjer för hur många sköterskor/brukare det
ska finnas på de olika avdelningarna utefter brukarnas olika behov.
Slutligen yrkar motionären att en personalförstärkning genomförs utefter de
nya riktlinjerna. I första hand ska de redan anställda erbjudas att gå upp i tid
och i andra hand ska detta tillgodoses genom nyanställningar och lärlingsplatser.
Beredning
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens utredare Nathalie Winqvist i samråd
med socialförvaltningens utredare Ann-Marie Brander.
Tjänstemannens ståndpunkt
Kommunen genomför vartannat år en omfattande arbetsklimatundersökning.
Denna undersökning ligger sedan till grund för olika typer av insatser för att
främja medarbetarnas möjligheter att utföra ett gott arbete och säkerställa en
god arbetsmiljö.
Att införa specifika riktlinjer för hur många sköterskor/brukare det ska finnas
på varje avdelning utefter brukarnas olika behov anses inte relevant i nuläget.
Detta då det är många olika faktorer som påverkar arbetssituationen. Ledarskap, medarbetarnas kompetens samt förmåga att fungera i grupp är exempel
på faktorer som är viktiga att ta hänsyn till i bedömningen av arbetssituation.
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Riktlinjer skulle inte per automatik skapa bättre förutsättningar då frågan avseende en god arbetssituation är mer komplex än så.
I skrivande stund finns ett förslag från Socialstyrelsen avseende föreskrifter
och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning för särskilda
boenden. Vara kommun finner ej någon anledning att föregå Socialstyrelsens
arbete med ovanstående föreskrifter.
Idag har de anställda inom äldreomsorgen möjlighet att gå upp i arbetstid, då
de själva kan önska sysselsättningsgrad.
__________
Arbetsutskottets behandling
Utredare Nathalie Winqvist och utvecklingsledare Åsa Kåryd deltar på detta
ärende.
__________
Kommunfullmäktiges behandling
Hannyah Jörtoft (SD) föredrar motionen.
Yrkande
Hannyah Jörtoft (SD) yrkar bifall till motionen.
Ulf Genitz (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Hannyah
Jörtofts (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsens förslag bifalls.
_______
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Motion om att lyfta ut lokalkostnaden ur
kommunens verksamheters driftbudget
Beslut (enligt kommunstyrelsens förslag)
Kommunfullmäktige avslår motionen som därmed är färdigbehandlad.
__________
Bakgrund
Madeléne Persson-Lilja (FP) har genom sin motion föreslagit att lokalkostnaden lyfts ur kommunens verksamheters driftbudget.
Motionären yrkar att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att
utreda hur en centralisering av lokalkostnaden bör se ut.
Beredning
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens utredare Nathalie Winqvist i samråd
med ekonomichef Camilla Verngren.
Tjänstemannens ståndpunkt
Det är tekniska förvaltningen som äger fastighetsbeståndet där kommunal
verksamhet bedrivs. Verkasamheterna i sin tur betalar hyra för att nyttja lokalerna.
I hyran ingår bland annat räntekostnader, el och värme.
När verksamheternas lokaler är i behov av renovering eller utbyggnad utförs
arbetet av tekniska förvaltningen. Därefter görs en höjning av hyran för verksamheten. Hyreshöjningen ska vara rimlig i förhållande till de åtgärder som
vidtagits. Därmed gör tekniska förvaltningen ingen vinst på detta.
Med andra ord är fastighetsbeståndet centraliserat medan kostnadsansvaret är
decentraliserat. Incitamentet för den här uppdelningen är att motverka fria
nyttigheter och därmed säkerställa att varje verksamhet har rätt lokalytor.
__________
Arbetsutskottets behandling
Utredare Nathalie Winqvist och utvecklingsledare Åsa Kåryd deltar på detta
ärende.
__________
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Kommunfullmäktiges behandling
I ärendet yttrar sig Madeléne Persson-Lilja (FP), Fredrik Nelander (S) och CarlUno Olsson (S).
_________
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Motion om att avskaffa avgiften för trygghetslarm
Beslut (enligt kommunstyrelsens förslag)
Kommunfullmäktige avslår motionen som därmed är färdigbehandlad.
Reservation

Sverigedemokratiska fullmäktigegruppen reserverar sig mot beslutet till förmån
för motionen.
_________
Bakgrund
Sverigedemokraterna (SD) har inlämnat en motion till kommunstyrelsen avseende avgiften för trygghetslarm. Motionen har remitterats till socialnämnden
för yttrande. I motionen yrkar SD på att månadsavgiften för trygghetslarm helt
avskaffas. Motiv som anges är att många äldre avstår från trygghetslarm av
ekonomiska skäl samt att intäkten för trygghetslarmen är av ringa betydelse för
kommunen.
Beredning
Ekonom och utredare från ekonomi- respektive kansliavdelningen har berett
ärendet.
Yttrande till kommunstyrelsen
Inledningsvis gör socialnämnden ett par förtydliganden angående den enskildes
avgift för trygghetslarm.

Trygghetslarm har under några år varit en serviceinsats från socialnämndens
sida, det vill säga att den som så har önskat har hyrt ett larm för en i förväg
fastställd månadsavgift. Denna avgift är 262 kronor för år 2014. I skrivande
stund är det 198 personer som endast har trygghetslarm.
För personer som hyr ett trygghetslarm och som har hemtjänstinsatser enligt
Socialtjänstlagen (SoL) ingår avgiften för trygghetslarmet, tillsammans med
avgiften för hemtjänstinsatserna, i maxtaxan. I skrivande stund 258 personer.
Avgiftsuttaget regleras i SoL 8 kap. 2-9 §§, den högsta avgift som får tas ut är
1776 kronor(maxtaxa) år 2014. Beroende på den enskildes betalningsförmåga
enligt regelverket kan avgiften variera mellan 1776 och 0 kronor. Samma regelverk tillämpas för personer som endast har trygghetslarm. Dock med maximal
avgift 262 kronor. Beslutet om avgift kan överklagas till förvaltningsrätt om
den enskilde anser det vara felaktigt. Såvitt socialnämnden erfar har ingen person avstått från trygghetslarm med hänvisning till avgiften.
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I september 2014 beslutade socialnämnden (SN 79 §, 2014) att trygghetslarm
ska vara en biståndsbedömd insats enligt SoL 4 kap. 1§. Beslutet fattades mot
bakgrund av rekommendationer från Socialstyrelsen (Meddelandeblad 1/2014).
Fortsättningsvis vad gäller socialnämndens intäkter för trygghetslarmen kan
konstateras att de långt ifrån täcker nämndens kostnader för desamma. År
2013 uppgick kostnaderna för hyra av larm till 985 554 kronor, intäkterna var
540 675 kronor således blev nettokostnaden 444 879 kronor. Fram till och med
oktober år 2014 är nettokostnaderna för hyra av larmen 424 814 kronor. Härtill
ska läggas kostnader för in- och avinstallation samt övrig administration vad
gäller larmen.
Avslutningsvis föreslår socialnämnden, mot bakgrund av ovanstående, att
kommunstyrelsen avslår motionen.
____________
Socialnämndens arbetsutskotts behandling 141210
Arbetsutskottets förslag till beslut
Socialnämnden avger nedanstående yttrande till kommunstyrelsen över motion
om avgiftsbefrielse avseende trygghetslarm

___________
Arbetsutskottets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom socialnämndens yttrande
om motionen.
___________
Kommunstyrelsens behandling
Kommundirektör Gert Norell redogör för inkommen motion samt arbetsutskottets förslag till beslut.
Yrkanden

Peter Björk (SD) yrkar bifall till motionen
Proposition

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Nelander (S) ställer proposition på
Peter Björks (SD) yrkande och arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
arbetsutskottets förslag till beslut vinner bifall.
_________
Kommunfullmäktiges behandling
Hannyah Jörtoft (SD) föredrar motionen.
Yrkande
Hannyah Jörtoft (SD) yrkar bifall till motionen.
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Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Hannyah
Jörtofts (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsens förslag bifalls.
_________
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Bolagspolicy för Vara kommun
Beslut (enligt kommunstyrelsens förslag)
1. Kommunfullmäktige antar Bolagspolicy för Vara kommun, enligt bilaga. Från och med antagandedatum upphävs också den tidigare bolagspolicyn från 2012.
Separat bilaga: Bolagspolicy för Vara kommun,
__________
Sammanfattning/Bakgrund
I utredningen ”Åtgärder för en aktiv ägarstyrning av den kommunala bolagskoncernen” presenteras förslag till flera förändringar i strukturen för ägarstyrningen, bl.a. en total översyn och uppdatering av de formella styrdokumenten.
Ytterligare underlag för respektive förslag finns i utredningen.
Arbetsutskottets behandling
Kommunjurist Maria Westh föredrar utredningen och de förslag till beslut som
finns i denna. Arbetsutskottet gör bedömningen att det är ett stort förändringsarbete som föreslås och att detta bör ske över en längre tidsperiod och
följas upp och vidareutvecklas under de närmsta åren. Man önskar också ha en
dialog med bolagen om vissa av förslagen, bl.a. framtagandet av nya ägardirektiv.
Det bedöms ändå viktigt att kunna slå fast vissa styrdokument på de ordinarie
bolagsstämmorna i mars, och man går därför vidare med förslag till ny bolagspolicy och nya bolagsordningar, men avvaktar med ägardirektiven så att dessa
kan tas fram i dialog med bolagen.
__________
Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen beslutar att dela upp arbetsutskottets beslut, § 25, i tre beslutsparagrafer. En för beslut om bolagspolicy, en för beslut om bolagsordningar och en för beslut om fortsatt arbete för förbättrad ägarstyrning av de
kommunala bolagen.
__________
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Bolagsordningar för de kommunala bolagen
Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner de nya bolagsordningarna för Vara
Koncern AB, Vara Konserthus AB, Vara Net AB, Vara Bostäder AB
och Vara Industrifastigheter AB, enligt bilagor.
2. Kommunfullmäktige instruerar sitt och Vara Koncerns valda röstombud att rösta i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om bolagsordningar i punkt 1 ovan på bolagsstämmorna.
Separata bilagor: Bolagsordning för Vara koncern AB, bolagsordning för
Konserthus AB, bolagsordning för Vara Net AB, bolagsordning för Vara Bostäder AB och bolagsordning för Vara industrifastigheter AB.
__________
Sammanfattning/Bakgrund
I utredningen ”Åtgärder för en aktiv ägarstyrning av den kommunala bolagskoncernen” presenteras förslag till flera förändringar i strukturen för ägarstyrningen, bl.a. en total översyn och uppdatering av de formella styrdokumenten.
Ytterligare underlag för respektive förslag finns i utredningen.
Arbetsutskottets behandling
Kommunjurist Maria Westh föredrar utredningen och de förslag till beslut som
finns i denna. Arbetsutskottet gör bedömningen att det är ett stort förändringsarbete som föreslås och att detta bör ske över en längre tidsperiod och
följas upp och vidareutvecklas under de närmsta åren. Man önskar också ha en
dialog med bolagen om vissa av förslagen, bl.a. framtagandet av nya ägardirektiv.
Det bedöms ändå viktigt att kunna slå fast vissa styrdokument på de ordinarie
bolagsstämmorna i mars, och man går därför vidare med förslag till ny bolagspolicy och nya bolagsordningar, men avvaktar med ägardirektiven så att dessa
kan tas fram i dialog med bolagen.
__________
Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen beslutar att dela upp arbetsutskottets beslut, § 25, i tre beslutsparagrafer. En för beslut om bolagspolicy, en för beslut om bolagsordningar och en för beslut om fortsatt arbete för förbättrad ägarstyrning av de
kommunala bolagen.
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Kommunjurist Maria Westh informerar kommunstyrelsen om att det kommit
frågor från bolagen om varför det i § 10 närvarorätt, inte ges någon närvarorätt
för moberbolagets styrelse. I dagsläget är moderbolagets styrelse personidentisk med kommunstyrelsens arbetsutskott, men för tydlighetens skull kan
denna formulering, i dotterbolagens bolagsordningar, ändras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott, kommundirektören samt styrelsen
och verkställande direkören i moderbolaget Vara Koncern AB har
närvarorätt och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.
Kommunstyrelsen godkänner omformuleringen.
Kommunstyrelsen uppmärksammas om att en justering behöver göras i Vara
Nets bolagsordning § 6, aktiekapital och § 7, antal aktier, för att inte strida mot
aktiekapitallagen.
Kommunjurist Maria Westh föreslår därför följande ändring i bolagsordningen
för Vara Net, § 6 – Aktiekapital:
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 000 000 kr och högst 8 000 000 kr.
Aktie ska lyda på 1000kr.
Samt följande ändring i § 7, Antal aktier:
I bolagen ska finnas lägst 2000 aktier och högst 8000 aktier.
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
Yrkanden

Gabriela Bosnjakovic (M) yrkar att nedanstående tillägg i konserthusets bolagsordning görs under § 4, efter första stycket:
Verksamheten ska ha ambitionen att bidra till en positiv utveckling i
närområdet med befolkningstillväxt, företagsutvecklingar och nyetableringar som mål.
Kommunstyrelsen godkänner tilläggsyrkandet.
___________
Kommunfullmäktiges behandling
Jan-Erik Wallin (M) ställer frågor angående Vara Koncerns aktiekapital.
På förslag av Carl-Uno Olsson (S) ajourneras mötet klockan 21.40-21.50.
Yrkande
Jan-Erik Wallin (M) yrkar med instämmande av Fredrik Nelander (S) att det
görs ett tillägg i bolagsordningen för Vara Industrifastigheter § 3 Första meningen kompletteras med ordet försälja på lämpligt ställe.
Fredrik Nelander (S) yrkar följande förändringar:
Vara Bostäders bolagsordning § 17, punkt 5 och 6 får följande lydelse:
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Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp av 15
miljoner kronor per affärstillfälle.
Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande
ett värde av 15 miljoner kronor per affärstillfälle.

Vara Industrifastigheters bolagsordning § 17, punkt 5 och 6 får följande lydelse:



Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp av 15
miljoner kronor per affärstillfälle.
Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande
ett värde av 15 miljoner kronor per affärstillfälle.

Samt ändring i § 9, första stycket:
Styrelsen ska bestå av 5-9 ledamöter.

Carl-Uno Olsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag gällande Konsernbolaget.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på Jan-Erik Wallins (M) och Fredrik Nelanders (S) ändringsyrkanden och finner att de bifalls. Kommunstyrelsens förslag
bifalls i övrigt.
________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-23

38

KF § 20
VB § 1

Val till Vara Bostäder AB
Beslut (enligt valberedningens förslag)
1. Kommunfullmäktige väljer fem ledamöter, ordförande samt vice ordförande i Vara Bostäder AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2015 till
och med ordinarie bolagsstämma 2019 enligt följande:
Parti

Ledamot

S

Heidi Hansen
Stationsvägen 8
534 94 VARA

S

Minna Ihanus
Bågegatan 8
534 91 VARA

C

Carl-Axel Olsson
Vedum Skattegården 9
534 61 VEDUM

M

Jan-Erik Wallin
Assarsgården
534 96 VARA

M

Fredrik Sjökvist
Kyrkogatan 13
534 30 VARA

Ordförande: Heidi Hansen
Vice ordförande: Jan-Erik Wallin
2. Kommunfullmäktige väljer ombud och ombudsersättare till bolagsstämma
i Vara Bostäder AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2015 till och
med ordinarie bolagsstämma 2019 enligt följande:
Parti

Ombud

Parti

Ersättare

S

Fredrik Nelander
Södra Kedum Ellstorp1
534 94 VARA

M

Gabriela Bosnjakovic
Elisgatan 6
534 31 VARA
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3. Kommunfullmäktige väljer revisorer och revisorsersättare i Vara Bostäder
AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2015 till och med ordinarie bolagsstämma 2019 enligt följande:
Parti

Revisor

Parti

Ersättare

S

Per-Olof Thörn
Marierovägen 4 Håkantorp
534 96 VARA

S

Reino Garyd
Sågaregatan 1
534 73 STORA LEVENE

M

Onni Vehviläinen
Ulvstorp 3
534 90 VARA

M

Anderz Erlandson
Larv Sörgården 5
534 62 LARV

_________
Bakgrund
Enligt bolagsordning för Vara Bostäder AB ska styrelsen bestå av minst fem
och högst nio ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Vara kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att
val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som
följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också
ordförande och vice ordförande i styrelsen. Enligt nämndsorganisationen för
Vara kommun ska fem ledamöter utses. Kommunfullmäktige i Vara ska utse
minst två lekmannarevisorer med ersättare. Revisorernas uppdrag gäller till
slutet av den ordinarie bolagsstämman enligt 9 kap. 7 § 1 st. aktiebolagslagen
som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
Valberedningens behandling
Ledamöter och ersättare, ordförande, vice ordförande, ombud och ersättare
samt revisorer föreslås till det antal som ska väljas.
_________
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KF § 21
VB § 2

Val till Vara Industrifastigheter AB
Beslut (enligt valberedningens förslag)
1. Kommunfullmäktige väljer ledamöter, ordförande samt vice ordförande i
Vara Industrifastigheter AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2015 till
och med ordinarie bolagsstämma 2019 enligt följande:
Parti

Ledamot

S

Heidi Hansen
Stationsvägen 8
534 94 VARA

S

Minna Ihanus
Bågegatan 8
534 91 VARA

C

Carl-Axel Olsson
Vedum Skattegården 9
534 61 VEDUM

M

Jan-Erik Wallin
Assarsgården
534 96 VARA

M

Fredrik Sjökvist
Kyrkogatan 13
534 30 VARA

Ordförande: Heidi Hansen
Vice ordförande: Jan-Erik Wallin
2. Kommunfullmäktige väljer ombud och ombudsersättare i Vara Industrifastigheter AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2015 till och med ordinarie bolagsstämma 2019 enligt följande:
Parti

Ombud

Parti

Ersättare

S

Fredrik Nelander
Södra Kedum Ellstorp1
534 94 VARA

M

Gabriela Bosnjakovic
Elisgatan 6
534 31 VARA
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3. Kommunfullmäktige väljer revisorer och revisorsersättare i Vara Industrifastigheter AB enligt följande:
Parti

Revisor

Parti

Ersättare

S

Per-Olof Thörn
Marierovägen 4 Håkantorp
534 96 VARA

S

Reino Garyd
Sågaregatan 1
534 73 STORA LEVENE

M

Onni Vehviläinen
Ulvstorp 3
534 90 VARA

M

Anderz Erlandson
Larv Sörgården 5
534 62 LARV

_________
Bakgrund
Enligt bolagsordningen för Vara Industrifastigheter AB ska styrelsen bestå av
minst fem och högst nio ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i
Vara kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast
efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige
utser också ordförande och vice ordförande i styrelsen. Enligt nämndsorganisationen för Vara kommun ska fem ledamöter utses. Kommunfullmäktige ska
utse minst två lekmannarevisorer med ersättare. Revisorernas uppdrag gäller till
slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap. 7 § 1 st aktiebolagslagen
som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
Valberedningens behandling
Ledamöter och ersättare, ordförande, vice ordförande, ombud och ersättare
samt revisorer föreslås till det antal som ska väljas.
_________
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KF § 22
VB § 3

Val till Vara Konserthus AB
Beslut (enligt valberedningens förslag)
1. Kommunfullmäktige väljer nio ledamöter, ordförande samt vice ordförande i Vara Konserthus AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2015
till och med ordinarie bolagsstämma 2019 enligt följande:
Parti

Ledamot

Claes Eriksson
Allégatan 26
534 32 VARA

V

Kjell Gustafsson
Bitterna Assmund Ingelsgården 6
534 61 VEDUM

C

Jan-Erik Wallin
Assarsgården
534 96 VARA

M

OPOL

OPOL

OPOL

OPOL

Kerstin Albelius
Domprostegatan 1
532 31 SKARA
Sture Karlsson
Prästgården Brattenvägen 50
430 84 STYRSÖ
Martin Hansson
Källvägen 39
433 60 SÄVEDALEN
Ann-Britt Martinsson
Frostagatan 5
534 31 VARA

OPOL

Katarina Sundberg
Tröskgatan 6
531 42 LIDKÖPING

OPOL

Petra Kloo Vik
Göteborgs Symfoniker AB
Konsethuset Götaplatsen
421 56 GÖTEBORG

Ordförande: Sture Karlsson
Vice ordförande: Kjell Gustafsson
Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-23

2.

Kommunfullmäktige väljer ombud och ombudsersättare i Vara Konserthus AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2015 till och med ordinarie
bolagsstämma 2019 enligt följande:

Parti

Ombud

S.

Fredrik Nelander
Södra Kedum Ellstorp1
534 94 VARA

3.
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Parti

Ersättare

M

Gabriela Bosnjakovic
Elisgatan 6
534 31 VARA

Kommunfullmäktige väljer revisorer och revisorsersättare i Vara Konserthus AB enligt följande:

Parti

Revisor

Parti

Ersättare

V

Lars Thorsell
Kungsgatan 23
534 31 VARA

S

Reino Garyd
Sågaregatan 1
534 73 ST LEVENE

M

Anderz Erlandson
Larv Sörgården 5
534 62 LARV

M

Onni Vehviläinen
Ulvstorp 3
534 90 VARA

_________
Bakgrund
Enligt bolagsordningen för Vara Konserthus AB ska styrelsen bestå av minst
fem och högst nio ledamöter. Styrelsen nomineras av kommunfullmäktige i
Vara kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast
efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige
utser också ordförande och vice ordförande i styrelsen. Enligt nämndsorganisationen för Vara kommun ska nio ledamöter utses. Kommunfullmäktige ska
utse två lekmannarevisorer med ersättare. Revisorernas uppdrag gäller till slutet
av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap. 7 § 1 st aktiebolagslagen som hålls
under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
Valberedningens behandling
Ledamöter och ersättare, ordförande, vice ordförande, ombud och ersättare
samt revisorer föreslås till det antal som ska väljas.
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-23
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KF § 23
VB § 4

Val till VaraNet AB
Beslut (enligt valberedningens förslag)
1. Kommunfullmäktige väljer fem ledamöter, ordförande samt vice ordförande i VaraNet AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2015 till och
med ordinarie bolagsstämma 2019 enligt följande:
Parti

Ledamöter

S

Carl-Uno Olsson
Götgatan 2
535 30 KVÄNUM

C

Rune Fridén
Larv Smedegården 1
534 62 LARV

M

Herman Bynke
Skarstad Prästgården
534 95 VARA

OPOL

Viktor Lindholm
Hol Dalbogården 1
441 93 ALINGSÅS

OPOL

Henrik Ljungdahl
Södergatan 13
531 35 LIDKÖPING

Ordförande: Carl-Uno Olsson
Vice Ordförande: Herman Bynke
2. Kommunfullmäktige väljer ombud och ombudsersättare i VaraNet AB för
tiden från ordinarie bolagsstämma 2015 till och med ordinarie bolagsstämma 2019 enligt följande:
Parti

Ombud

S.

Fredrik Nelander
Södra Kedum Ellstorp1
534 94 VARA

Parti

Ersättare

M

Gabriela Bosnjakovic
Elisgatan 6
534 31 VARA

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-23
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3. Kommunfullmäktige väljer revisorer och revisorsersättare i VaraNet AB
enligt följande:
Parti

Revisor

Parti

Ersättare

C

Harry Stenermark,
Skarstad, Basegården 7
534 95 VARA

S

Reino Garyd
Sågaregatan 1
534 73 ST LEVENE

M

Onni Vehviläinen
Ulvstorp 3
534 90 VARA

M

Anderz Erlandson
Larv Sörgården 5
534 62 LARV

__________
Bakgrund
Enligt bolagsordningen för VaraNet AB ska styrelsen bestå av minst fem och
högst sju ledamöter. Styrelsen nomineras av kommunfullmäktige i Vara kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att
val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som
följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också
ordförande och vice ordförande i styrelsen. Enligt nämndsorganisationen för
Vara kommun ska fem ledamöter utses. Kommunfullmäktige ska utse två lekmannarevisorer med ersättare. Revisorernas uppdrag gäller till slutet av den
ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap. 7 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under
det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
Valberedningens behandling
Ledamöter och ersättare, ordförande, vice ordförande, ombud och ersättare
samt revisorer föreslås till det antal som ska väljas.
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-23
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KF § 24
VB § 5

Val till Vara Koncern AB
Beslut (enligt valberedningens förslag)
1. Kommunfullmäktige väljer tre ledamöter, ordförande samt vice ordförande
i Vara Koncern AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2015 till och
med ordinarie bolagsstämma 2019 enligt följande:
Parti

Ledamöter

S

Carl-Uno Olsson
Götgatan 2
535 30 KVÄNUM

C

Irene Karlsson
N.Vånga Stora Holmen 1
535 93 KVÄNUM

M

Lars Gezelius
Lundby Herrgård
534 61 VEDUM

Ordförande: Carl-Uno Olsson
Vice ordförande: Lars Gezelius
2. Kommunfullmäktige väljer ombud och ombudsersättare i Vara Koncern
AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2015 till och med ordinarie bolagsstämma 2019 enligt följande:
Parti

Ombud

S

Fredrik Nelander
Södra Kedum Ellstorp1
534 94 VARA

Parti

Ersättare

M

Gabriela Bosnjakovic
Elisgatan 6
534 31 VARA

3. Kommunfullmäktige väljer revisorer och revisorsersättare i Vara Koncern
AB enligt följande:
Parti

Revisor

Parti

Ersättare

S

Per-Olof Thörn
Marierovägen 4 Håkantorp
534 96 VARA

S

Reino Garyd
Sågaregatan 1
534 73 ST LEVENE

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-23
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Parti

Revisor

Parti

Ersättare

M

Onni Vehviläinen
Ulvstorp 3
534 90 VARA

M

Anderz Erlandson
Larv Sörgården 5
534 62 LARV

__________
Bakgrund
Enligt bolagsordningen för Vara Koncern AB ska styrelsen bestå av minst tre
och högst sju ledamöter. Styrelsen nomineras av kommunfullmäktige i Vara
kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter
det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma
som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser
också ordförande och vice ordförande i styrelsen. Enligt nämndsorganisationen för Vara kommun ska tre ledamöter utses. Kommunfullmäktige ska utse två
lekmannarevisorer med ersättare. Revisorernas uppdrag gäller till slutet av den
ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap. 7 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under
det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
Valberedningens behandling
Ledamöter och ersättare, ordförande, vice ordförande, ombud och ersättare
samt revisorer föreslås till det antal som ska väljas.
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-23
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KF § 25
VB § 6

Val av ordinarie ledamot samt ersättare till
Tolkförmedling Väst
Beslut (enligt valberedningens förslag)
1. Kommunfullmäktige utser en ordinarie ledamot och en ersättare att företräda kommunen i Tolkförmedling Väst för mandatperioden 2015-2018
enligt följande:
Parti
C

2.

Ledamot
Ulf Genitz
Önum Önumstorp
534 91 VARA

Parti
M

Ersättare
Agneta Edvardsson
Längjum Flinkagården 4
534 91 VARA

Kommunfullmäktige utser en representant till Samrådet

Parti Ledamot
Fredrik Nelander
S
Södra Kedum Ellstorp1
534 94 VARA
__________
Bakgrund
Vara kommun har ansökt och upptagits som medlemar i kommunalförbundet
Tolkförmedling Väst. Kommunen ska utse en ordinarie ledamot samt en ersättare till direktionen. Ledamot och ersättare ska sitta i kommunfullmäktige.
Kommunen ska också utse en representant till Samrådet som är representanter
för ägarna.
Valberedningens behandling
Ledamot och ersättare, samt ombud föreslås till det antal som ska väljas.
_________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-23

49

KF § 26
VB § 7

Avsägelse från uppdraget som ledamot till
Skaraborgs kommunalförbunds förbundsfullmäktige - Elof Jonsson (C) samt fyllnadsval
Beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Elof Jonsson (C) från uppdraget.
2. Till ledamot till Skarborgs kommunalförbunds förbundsfullmäktige för
mandatperioden 2015-2018 väljs Ingemar Gruvaeus, Kvänum Kungsgården 1, 535 91 KVÄNUM
________
Bakgrund
Elof Jonsson (C) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot till Skaraborgs kommunalförbunds förbundsfullmäktige.
Valberedningens behandling
Ledamot föreslås till det antal som ska väljas.
________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-23
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KF § 27
VB § 8

Val till Coompanion Kooperativ Utveckling
Skaraborg
Beslut (enligt valberedningens förslag)
1. Kommunfullmäktige nominerar ledamot och ersättare i Coompanion
Kooperativ Utveckling Skaraborg för mandatperioden 2015-2019 enligt
följande:
Parti

Ledamot

Parti

Ersättare

S

Peter Persson
Kungsgatan 8 B
534 31 VARA

M

Gabriela Bosnjakovic
Elisgatan 6
534 31 VARA

2. Kommunfullmäktige väljer ombud och ombudsersättare till föreningsstämman för mandatperioden 2015-2019 enligt nedan:
Parti

Ombud

S

Alexandra Gustafsson
Blåsippegatan 8
535 30 KVÄNUM

Parti

Ersättare

M

Erik Lindström
Ulvstorp Ekebo 2
534 90 VARA

_________
Bakgrund
Som medlemsorganisation i Coompanion Kooperativ Utveckling har Vara
kommun möjlighet att nominera ledamot och ersättare till Coompanion Kooperativ Utvecklings styrelse. Dessutom ska kommunen utse ombud och ersättare till föreningsstämman.
Valberedningens behandling
Ledamot och ersättare samt ombud och ersättare föreslås till det antal som ska
väljas.
________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-23

KF § 28

Dnr 179/2014
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Dpl 102

Avsägelse från politiska uppdrag – Tresphore
Mpundu (SD) – samt fyllnadsval och begäran
om röstsammanräkning
Beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Tresphore Mpundu (SD) från uppdragen
som ledamot i kommunfullmäktige, donationsstiftelser samt ersättare i socialnämnden.
2. Kommunfullmäktige begär ny röstsammanräkning.
3. Cecilia Gustafsson, Naum Herregården 1, 534 94 VARA, väljs till ny ersättare i socialnämnden.
4. Therese Wellbrandt, Vedum Åselid 2, 534 61 VEDUM, väljs till ny ledamot i donationsstiftelser.
__________
Bakgrund
Trespore Mpundu (SD) har genom skrivelse 27 januari 2015 begärt att få bli
entledigad från sina politiska uppdrag i Vara kommun.
__________
Kommunfullmäktiges behandling
Peter Björk (SD) föreslår följande fyllnadsval:
Ersättare socialnämnden, Cecilia Gustafsson, Naum Herregården, VARA
Ledamot donationsstiftelser, Therese Wellbrandt, Vedum Åselid 2, VEDUM
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-23

KF § 29

Dnr 179/2014

52

Dpl 102

Avsägelse från politiska uppdrag – Bo Jölsten
(SD) – samt fyllnadsval och begäran om
röstsammanräkning
Beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Bo Jölsten (SD) från uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.
2.

Kommunfullmäktige begär ny röstsammanräkning.

3.

Peter Björk, Ryd Storegården 3, 534 62 LARV väljs till ny ledamot i kommunstyrelsen.

4.

Hannyah Jörtoft, Häggvägen 4A, 534 91 VARA väljs till ny ersättare i
kommunstyrelsen.

5.

Hannyah Jörtoft, Häggvägen 4 A, 534 91 VARA väljs till ny ledamot i
valberedningen.

__________
Bakgrund
Bo Jölsten (SD) har genom skrivelse 3 februari 2015 begärt att få bli entledigad
från sina politiska uppdrag i Vara kommun.
__________
Kommunfullmäktiges behandling
Peter Björk (SD) föreslår följande fyllnadsval:
Ledamot kommunstyrelsen Peter Björk,Ryd Storegården, LARV
Ersättare kommunstyrelsen Hannyah Jörtoft, Häggvägen 4A, VARA
Ledamot valberedningen Hannyah Jörtoft, Häggvägen 4A, VARA
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-23

KF § 30

Dnr 179/2014

53

Dpl 102

Avsägelse från uppdraget som ersättare till
Skaraborgs kommunalförbunds förbundsfullmäktige – Irene Karlsson (C) – samt fyllnadsval
Beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Irene Karlsson (C) från uppdragen som
ersättare till Skaraborgs kommunalförbunds förbundsfullmäktige.
2.

Håkan Karlsson, Skarstad Lillegården 1, 534 95 VARA väljs till ny ersättare.

__________
Bakgrund
Irene Karlsson (C) har genom skrivelse 8 februari 2015 begärt att få bli entledigad från uppdraget som ersättare till Skaraborgs kommunalförbunds förbundsfullmäktige.
__________
Kommunfullmäktiges behandling
Irene Karlsson (C) föreslår Håkan Karlsson, Skarstad Lillegården 1, Vara till
ny ersättare.
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-23

KF § 31

Dnr 179/2014

54

Dpl 102

Avsägelse från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige – Anderz Erlandsson (M)
– samt begäran om röstsammanräkning
Beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Anderz Erlandsson (M) från uppdragen
som ersättare i kommunfullmäktige.
2. Kommunfullmäktige begär ny röstsammanräkning.
__________
Bakgrund
Anderz Erlandsson (M) har genom skrivelse 30 januari 2015 begärt att få bli
entledigad från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige på grund av
uppdrag som revisor.
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-23

KF § 32

Dnr 179/2014

55

Dpl 102

Avsägelse från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige – Ingela Kronqvist (MP)
– samt begäran om röstsammanräkning
Beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Ingela Kronqvist (MP) från uppdraget
som ersättare i kommunfullmäktige.
2. Kommunfullmäktige begär ny röstsammanräkning.
__________
Bakgrund
Ingela Kronqvist (MP) har genom skrivelse 3 februari 2015 begärt att få bli
entledigad från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-23
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KF § 33

Avslutning
Sammanträdet avslutas med att sekreteraren Inger Gustafsson avtackas med en
blomma då hon slutar sin anställning i kommunen.
_________

Utdragsbestyrkande

ÄRENDEBALANS per 2015-02-09

Inkom
den

Dnr

Bilaga till KF § 2

sid 1

Initierat av

Ärende

Handläggning

2008-06-09 71/2008

Vara Ishall ek. förening

Ansökan om bidrag till byggnation av ishall i Vara
kommun

Vilande (KSAU)

2011-01-11 9/2011

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Målbild centrum i Vara – Lyskraft Vara

Handläggs av TUA-avdelningen. Styrgrupp
utsedd KS 2012-02-08. Lyskraft godkännande.

2014-10-27 198/2014 Hannyha Jörtoft (SD)

Motion – avskaffa avgiften för trygghetslarm

KF 2015-02-23

2014-11-18 205/2014 Jan-Erik Wallin (M)

Motion – utveckla kollektivtrafiken till Kvänum

KF 2015-02-23

2014-11-25 210/2014 Hannyha Jörtoft (SD)

Motion – krafttag mot tiggeriet

KF 2015-02-23

2014-11-25 211/2014 Hannyha Jörtoft (SD)

Motion – tätare bemanning i äldreomsorgen

KF 2015-02-23

2014-11-25 212/2014 Madeléne Persson-Lilja (FP)

Motion – lyft ut lokalkostnaden ur kommunens
verksamheters budget

KF 2015-02-23

2014-11-25 213/2014 Hannyha Jörtoft (SD)

Motion – Öppna en läxstuga

KF 2015-02-23

2014-11-25 214/2014 Hannyha Jörtoft (SD)

Motion – Demokratifrämjande verksamhet

KF 2015-02-23

2014-12-16 220/2014 Madeléne Persson-Lilja (FP)

Motion – Bostadsförmedling

KF 2015-02-23

2014-12-16 221/2014 Hannyha Jörtoft (SD)

Motion - ursprungsmärkning och redovisning av
matsedlar

KF 2015-02-23

2014-12-16 222/2014 Hannyha Jörtoft (SD)

Motion – central hundrastgård

KF 2015-02-23

Utdragsbestyrkande

ÄRENDEBALANS per 2015-02-09

Inkom
den

Dnr

Initierat av

Bilaga till KF § 2

Ärende

Handläggning

2015-01-05 1/2015

Åtgärdsprogran för havsmiljön

2015-01-05 3/2015

Budget 2016, plan 2017-2019

2015-01-27 8/2015

Styrning av de kommunala bolagen

KF 2015-02-23

2015-01-27 9/2015

Långfristig finansiering VaraNet

KSAU 2015-02-18

2015-02-04 11/2015

Bokslut 2014

KSAU 2015-02-18

2015-02-03 12/2015

Hannyha Jörtoft (SD)

Motion – Förbindelse om återbertalning av akut
matpeng

Under handläggning

2015-02-03 13/2015

Hannyha Jörtoft (SD)

Motion – Vårdnadsbidrag

Under handläggning

Utdragsbestyrkande

sid 2

VARA KOMMUN

OMRÖSTNINGSPROTOKOLL
2015-02-23

Sid 1(3)

Bilaga till KF § 13
Justerare: Per Gunnarsson och Ulf Genitz . Ersättare justerare: Jan-Erik Idsjö.

Beslutande

Ja

S

Bengt Karlsson

1

C

Ingemar Gruvaeus

1

M

Mona Hellberg Wikström

S

Fredrik Nelander

M

Gabriela Bosnjakovic

S

Alexandra Gustafsson

M

Jan-Erik Wallin

SD

Peter Björk

1

S

Carl-Uno Olsson

1

M

Håkan Svensson

S

Jan Sahlström

M

Per Gunnarsson

C

Ulf Genitz

1

S

Jan Erik Idsjö

1

SD

Sven Vikström

M

Lars Gezelius

Justerandens signatur

Nej

1
1
1
1
1

1
1
1

1

Avstår

VARA KOMMUN

OMRÖSTNINGSPROTOKOLL
2015-02-23

Sid 2(3)

Bilaga till KF § 13
Justerare: Per Gunnarsson och Ulf Genitz . Ersättare justerare: Jan-Erik Idsjö.

Beslutande

Ja

S

Petra Sahlström

1

V

Ulla Bengtegård

1

M

Leif Sandberg

1

FP

Tommy Åkerstedt

1

C

Elof Jonsson

1

S

Stig Svensson

1

M

Lennart Haglund

SD

Cecilia Gustafsson

1

S

Liselotte Nelander

1

M

Peter Jonsson

1

KD

Therése Hellqvist

1

S

Jörgen Kjellqvist

M

Alexander Larsson

C

Irene Karlsson

1

S

Åsa Olsson

1

M

Marie Pehrsson

Justerandens signatur

Nej

1

1
1

1

Avstår

VARA KOMMUN

OMRÖSTNINGSPROTOKOLL
2015-02-23

Sid 3(3)

Bilaga till KF § 13
Justerare: Per Gunnarsson och Ulf Genitz . Ersättare justerare: Jan-Erik Idsjö.

Beslutande

Ja

MP

Mikael Zetterström

1

S

Fredrik Pettersson

1

SD

Sonny Hansson

1

M

Johannes Lundén

S

Peter Persson

1

V

Egon Frid

1

C

Håkan Karlsson

1

M

Agneta Edvardsson

S

Helene Bäck

1

S

Carl Nelander

1

1

1

FP

Madeléne Persson-Lilja

SD

Hannyah Jörtoft

1

Anders Palm Lundin

1

S

Antal Ja/nej/avstår

Justerandens signatur

Nej

1

28

16

Avstår

Justerandens signatur

