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VARA KOMMUN NÄRVAROPROTOKOLL 
 

  2015-10-26     sid 1(3) 
 

Justerare: Rezkar Mohamad och Fredrik Andersson, Ersättare justerare: Peter Jonsson           
  

Justerandens signatur  

 

 

  Ledamöter 
Avvikande 
§/tid 

Ersättare Avvikande §/tid 
När-
varo 

S Bengt Karlsson    1 

C Ingemar Gruvaeus    1 

M 
Mona Hellberg-Wik-
ström 

   1 

S 
 
Fredrik Nelander 
 

   1 

M Gabriela Bosnjakovic    1 

S Alexandra Gustafsson  Karl-Gustaf Karlsson  1 

M Jan-Erik Wallin    1 

SD Peter Björk    1 

S Carl-Uno Olsson    1 

M Cecilia Widegren    1 

S Jan Sahlström    1 

M Per Gunnarsson    1 

C Ulf Genitz    1 

S Jan-Erik Idsjö  Liselotte Nelander  1 

SD Sven Vikström    1 

M Lars Gezelius    1 

S Petra Sahlström    1 



VARA KOMMUN NÄRVAROPROTOKOLL 
 

  2015-10-26     sid 2(3) 
 

Justerare: Rezkar Mohamad och Fredrik Andersson, Ersättare justerare: Peter Jonsson           
  

Justerandens signatur  

 

 

  Ledamöter 
Avvikande 
§/tid 

Ersättare Avvikande §/tid 
När-
varo 

V Ulla Bengtegård    1 

M Anna Jäderström  Håkan Svensson  1 

FP Tommy Åkerstedt    1 

C Elof Jonsson    1 

S Ros-Marie Persson    1 

M Erik Lindström  Alexander Larsson   1 

SD Fredrik Andersson    1 

S Rezkar Mohamad     1 

M Peter Jonsson    1 

KD Therése Hellqvist    1 

S Jörgen Kjellqvist    1 

M Herman Bynke  Leif Sandberg  1 

C Irene Karlsson    1 

S Åsa Olsson    1 

M Marie Pehrsson    1 

MP Mikael Zetterström    1 

S Fredrik Pettersson    1 
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  2015-10-26     sid 3(3) 
 

Justerare: Rezkar Mohamad och Fredrik Andersson, Ersättare justerare: Peter Jonsson           
  

Justerandens signatur  

 

 

  Ledamöter 
Avvikande 
§/tid 

Ersättare Avvikande §/tid 
När-
varo 

SD Sonny Hansson  Cecilia Gustafsson  1 

M Johannes Lundén    1 

S Peter Persson    1 

V Egon Frid    1 

C Håkan Karlsson    1 

M Agneta Edvardsson    1 

S Helene Bäck    1 

S Carl Nelander    1 

FP Anette Engström  
Per-Olof Persson 
Lilja  

 1 

SD Hannyah Jörtoft    1 

S Anders Palm Lundin    1 

Antal närvarande ledamöter 45 
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  2015-10-26  sid 1(2) 
 

Justerare: Erik Lindström och Fredrik Andersson, Ersättare justerare: Rezkar Mohamad           
 

 

 

  Namn Närvaro 

M Håkan Svensson  

M Leif Sandberg  

M Alexander Larsson  

M Lennart Haglund  

M Fredrik Sjökvist  

M Jon Sandkvist  

M Ingemar Jonsson  

C Kjell Gustafsson  

C Ulla Johansson  

C Magnus Fridén  

FP Per-Olof Persson-Lilja  

FP Liselotte Hagnander  

KD Johan Olsson  

KD Catarina Andersson  

S Lina Persson  

S Mikael Hernborg  

S Henric Adler  
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  2015-10-26  sid 2(2) 
 

Justerare: Erik Lindström och Fredrik Andersson, Ersättare justerare: Rezkar Mohamad           
 

 

 

  Namn Närvaro 

S Stig Svensson  

S Liselotte Nelander  

S Michael Johansson  

S Karl-Gustav Karlsson  

S Heidi Hansen  

V Christina Hagberg  

V Claes Eriksson  

MP Solweig Andersson 1 

MP Sten Sundvall  

SD Moa Tamrell  

SD Cecilia Gustafsson  

SD Therese Wellbrant 1 

Antal närvarande icke tjänstgörande ersättare 2 
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 Utdragsbestyrkande 

KF § 82 

Anmälningsärenden 
 

Följande ärenden anmäls till kommunfullmäktige och läggs därefter till hand-
lingarna: 

1. Ärendebalans per 2015-10-26, bilaga Ärendebalans   

Kommunfullmäktiges behandling  

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Nelander (S) informerar om ärendeba-
lansen varpå kommunfullmäktige ges möjlighet att diskutera.  

__________ 
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 Utdragsbestyrkande 

KF § 83 
KS § 119 
KSAU § 155   Dnr 62/2015  

Delårsrapport augusti 2015 Vara kommun  

Beslut 

Kommunfullmäktige tar emot delårsrapport augusti 2015 för Vara kommun in-
klusive revisorernas utlåtande.  

Separat bilaga: Delårsrapport augusti 2015 
     Revisorernas utlåtande och granskning över delårsrapporten 
___________ 

Redovisning 

En delårsrapport 8 månader 2015 för kommunens totala budget har upprättats 
och presenteras av ekonomichef Camilla Verngren.  

Nettoinvesteringarna uppgår till 28,1 mkr jämfört med 75,2 samma period fö-
regående år. Jämfört med budget motsvarar det 19,5 procent förbrukning. Net-
toinvesteringarna på 28,1 mkr består av 6,8 mkr 1:1 satsning datorer i skolan, 
4,4 mkr IT-investeringar, 4,1 mkr tillbyggnad av permanent förskoleavdelning 
på GP-byn i Vedum, 2,0 mkr badet i Vara, flytt av tennisbanor 1,5 mkr samt 
ombyggnad av Västra skolan 1,4 mkr. Resterande 7,9 mkr avser övriga projekt.  

Jämfört med samma period föregående år har likviditeten ökat med 10,5 mkr 
och uppgår till 76,5 mkr. Därutöver har koncernen en checkkredit på 100 mkr.  

Kommunens långfristiga skulder är 12,9 mkr, vilka avser anslutningsavgifter 
och gatukostnadsersättningar.  

Soliditeten (den långsiktiga betalningsstyrkan) ligger på 30,8 procent efter åtta 
månader. Det är en ökning med 3,0 procentenheter jämfört med årsskiftet.  

Arbetsutskottets behandling 

Ekonomichef Camilla Verngren redovisar delårsrapport augusti 2015 för Vara 
kommun för kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Carl-Uno Olsson (S) gör ett medskick till tekniska förvaltningen att i samband 
med bokslutet redogöra vad som kommer att hinna göras av pågående och pla-
nerade investeringar.  

Kommunstyrelsen behandling 

Ekonomichef Camilla Verngren redovisar delårsrapport augusti månader 2015 
för Vara kommun för kommunstyrelsen.  

__________  
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 Utdragsbestyrkande 

KF § 84 

Manifestation mot eskalerat våld i samhället 
 

Kommunfullmäktige ajournerar sitt sammanträde klockan 18.30 för att genom-
föra en manifestation mot det eskalerade våldet i vårt samhälle. Anledningen 
till manifestationen är bland annat attentatet mot en skola i Trollhättan där två 
personer dödats. 

Till manifestationen har även allmänheten bjudits in.  

Separat bilaga: Ordförandes tal under manifestationen.  
__________ 
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 Utdragsbestyrkande 

KF § 85 
KS § 123 
KSAU § 162   Dnr 112/2015 

Årsredovisning för samordningsförbundet 
Västra Skaraborg år 2014 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Samordningsförbundet 
Västra Skaraborg 2014 och bevilja ansvarsfrihet för styrelsen.  

__________ 

Bakgrund 

Samordningsförbundet Västra Skaraborg har insänt sin årsredovisning för 2014 
för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.  

Beredning 

Socialnämnden har den 26 augusti 2015 § 72 tagit del av årsredovisningen och 
har inget att erinra.  

Ordförande Ulf Genitz (S) deltar inte i beslutet.  

__________ 
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 Utdragsbestyrkande 

KF § 86 
KS § 124 
KSAU § 163   Dnr 110/2015 

Dokumenthanteringsplan för Vara kommun  

Beslut  

Kommunfullmäktige antar dokumenthanteringsplan för Vara kommun.  

__________ 

Bakgrund 

Enligt det arkivreglemente som antogs av kommunfullmäktige 14 december 
1991 § 31 och reviderades den 23 oktober 1995 § 79 ska varje myndighet upp-
rätta en dokumenthanteringsplan som beskriver myndighetens handlingar och 
hur dessa hanteras.  

Dokumenthanteringsplan är ett hjälpmedel för den som framställer och arkive-
rar handlingar. Planen bygger på en inventering av förekommande handlingar 
samt beslut om vad som ska bevaras och vad som ska gallras. Planen ger även 
information om vilka handlingar ska registreras, var dessa förvaras samt om 
och när handlingar ska överlämnas till centralarkivet.  

Dokumenthanteringsplanen gäller för kommunens samtliga nämnder, bolag 
och förvaltningar.  

Nämndernas behandling 

Förslag till dokumenthanteringsplanen har varit på remiss för yttrande till 
nämnderna (socialnämnd, bildningsnämnd och miljö- och byggnadsnämnd). 
Ingen av nämnderna hade något att erinra mot föreslagen dokumenthante-
ringsplan. 

Beredning 

Ärendet har beretts av arkivarie Jörg Siewert i samverkan med kansliavdelning 
och övriga förvaltningar.  

Underlag/bilaga 

Slutlig version av dokumenthanteringsplanen för Vara kommun biläggs inte i 
detta protokoll då den är omfattande utan finns i kommunstyrelsens diarium, 
akt dnr 110/2015.  

Dokumenthanteringsplanen kommer även att läggas i kommunensförfattnings-
samlingen.   

___________ 
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 Utdragsbestyrkande 

 
 
 
 
 
 
KF § 87 
KS § 125 
KSAU § 164   Dnr 85/2015 

Motion avseende lov och sommarskola 

Beslut 

Kommunfullmäktige tillstyrker motionen med hänvisning till lämnat yttrande 
från bildningsnämnden.  

Motionen är därmed färdigbehandlad 

__________ 

Bakgrund 

Hannya Jörtoft (SD) har genom sin motion, å Sverigedemokraternas vägnar, 
föreslagit att Vara kommun ska erbjuda lov och sommarskola.  

Motionären skriver följande i motionen: 

Vi vill se att lov och sommarskolan anordnas även om endast ett fåtal elever 
önskar delta. Förutom att det blir en vinst för kommunen och samhället i det 
stora hela är det i första hand en ovärderlig åtgärd för varje individ i åk 6 och 
åk 7 som lyckas komma ikapp sin egen klass samt de elever i åk 9 som kan 
lämna grundskolan bakom sig med målkriterier i både kärnämnen och övriga 
ämnen uppfyllda.  

Sverigedemokraterna yrkar därför att: 

 Kommunfullmäktige ger bildningsnämnden i uppdrag att tillhandahålla fri-
villig lovskola för samtliga elever som önskar delta från och med våren 
2016 

 Kommunfullmäktige ger bildningsnämnden i uppdrag att tillhandahålla fri-
villig sommarskola för samtliga elever som önskar delta från och med 
sommarlovet 2016.  

Bildningsnämndens beredning  

Motionen har från kommunstyrelsen överlämnats till bildningsnämnden för 
beredning och yttrande. Bildningsnämnden har behandlat motionen på sitt 
sammanträde 1 september 2015 § 75.  
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 Utdragsbestyrkande 

Statsbidrag för sommarskola eller undervisning under andra skollov 

(Förordning 2014:47) 

Syftet med statsbidraget är att elever som inte nått eller riskerar att inte nå kun-
skapskraven ska få ökad möjlighet att nå dem. Statsbidrag lämnas i den mån 
det finns tillgång på medel. 

4 § Statsbidrag lämnas för kostnader för 
1. sommarskola för en elev som behöver den för att nå 
kunskapskraven i ett eller flera ämnen och som under 
vårterminen har gått årskurs 6, 7, 8 eller 9 i grundskolan, 
årskurs 6 i sameskolan eller årskurs 7, 8, 9 eller 10 i 
specialskolan. 
2. sommarskola för en elev på gymnasieskolans yrkesprogram 
som behöver den för att nå kunskapskraven i den inledande 
kursen i matematik, och 
3. undervisning under andra skollov för en elev i årskurs 9 i 
grundskolan eller årskurs 10 i specialskolan som behöver den 
för att nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen. 

5 § För den sommarskola eller undervisning under andra 
skollov som ansökan om statsbidrag avser ska huvudmannen 
använda lärare som får anställas som lärare i skolväsendet 
utan tidsbegränsning. 

Lovskola i Vara kommun 

I Vara kommun har det ut så här de tre senaste läsåren vad gäller lovskola: 

2013 ingen ansökan inlämnad. 

2014 ansökte vi om sommarskola för Allé och Nästegårdsskolan. Vi blev bevil-
jade statsbidrag för 39 elever, men i uppföljningen som gjordes redovisade vi 
28 elever vilket gav 56 000 kr (1000 kr per elev och vecka). Allé hade ingen 
sommarskola så hela bidraget gick till Nästegårdsskolan. 

2015 har information gått ut om lov och sommarskola men det fanns inget in-
tresse av detta. 

Bildningsnämndens yttrande 

Bildningsnämnden har den 1 september 2015 § 75 lämnat nedanstående ytt-
rande till kommunstyrelsen: 

Bildningsnämnden anser att det är positivt att utreda möjligheten 
att erbjuda frivillig lovskola för samtliga elever som önskar delta 
från och med våren 2016 samt utreda möjligheten att tillhanda-
hålla frivillig sommarlovsskola för samtliga elever som önskar 
delta från och med sommarlovet 2016.  

Utredningen ska även omfatta åtgärder för att stimulera intresset 
för lovskola. 
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 Utdragsbestyrkande 

Kommunfullmäktiges behandling 

Hannya Jörtoft (SD) tackar för förslag till beslut i ärendet.  

Yrkanden 

Carl-Uno Olsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.   

____________ 

 

  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
  
Kommunfullmäktige 2015-10-26 10 
   

 

 Utdragsbestyrkande 

KF § 88 
KS § 126 
KSAU § 165   Dnr 86/2015 

Motion avseende Resursfördelningsmodellen 

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till yttrande från bild-
ningsnämnden.  

Motionen är därmed färdigbehandlad.  

__________ 

Bakgrund 

Peter Björk (SD), Hannya Jörtoft (SD) och Cecilia Gustafsson (SD) har, å Sve-
rigedemokraternas vägnar, lämnat in en motion om resursfördelningsmodellen.  

Motionärerna skriver i motionen bland annat följande: 

Det finns ingen perfekt resursfördelningsmall som fungerar för alla kommuner 
men ett sätt att förbättra likvärdigheten mellan skolorna i en kommunen kan 
vara att differentiera ersättningen eller pengen som skolorna får röra sig med 
genom att använda sig av socioekonomisk resursfördelning.  

Men ytterst aktuellt i Vara som är en landsbygdskommun är att ta vara på de 
fina småskolorna ute på landsbygden som har fördyrande förutsättningar. Här 
behöver vi kompensera på något sätt, exempelvis genom att ha en särskild mo-
dell med högre ersättning till just småskolorna på landsbygden.  

I den bästa av världar har alla skolor och elever samma förutsättningar, tyvärr 
lever vi inte i den bästa av världar och olika skolor och elever har olika förut-
sättningar, därför måste vi anpassa resursfördelningsmodellen därefter.  

Sverigedemokraterna i Vara yrkar därför: 

Att se över resursfördelningsmodellen för att rädda våra småsko-
lor och skapa en likvärdigare skola för kommunens elever.  

Bildningsnämndens beredning 

Motionen har från kommunstyrelsen överlämnats till bildningsnämnden för 
beredning och yttrande. Bildningsnämnden har behandlat motionen på sitt 
sammanträde 1 september 2015 § 76.  

Bakgrundsinformation från bildningsnämnden 

Bildningsnämnden tilldelas en ram från kommunfullmäktige. I ”Fördelnings-
modell bildningsförvaltningen” kan man läsa de principer som ligger till grund 
för nämndens fördelning av medel till de olika verksamheterna. Modellen fast-
slås en gång per år inför budgetarbetet. 
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 Utdragsbestyrkande 

Under våren 2015 presenterade förvaltningen ett förslag på ny skolorganisation 
utifrån kvalitet och resurseffektivitet. Vid nämnd 2015-06-23 får förvaltningen 
utifrån detta i uppdrag att detaljutreda Larv/Tråvad utifrån flera alternativ. 

 Vad krävs för att fortsätta driva skolorna?  

 Utreda vilka alternativa lösningar som finns vid eventuell stängning av en 
eller två av skolorna. 

 Bildningsnämnden vill dessutom veta mer om åldersintegrerad undervis-
ning 

Bildningsnämndens yttrande 

Bildningsnämnden avger följande yttrande:  

Det utredningsuppdrag som förvaltningen redan har fått av bild-
ningsnämnden kommer att svara på den delen av motion som 
rör resursfördelningsmodellens förhållande till små skolor.  

Vad gäller resursfördelningsmodellens roll att skapa en likvärdig 
skola för kommunens elever anser bildningsnämnden att de tidi-
gare utredningar som gjorts ”Socioekonomisk rapport – Tidiga 
insatser för att förhindra framtida utanförskap” och ”Organisat-
ionsutredning 2011” visar att det inte finns behov av föränd-
ringar utifrån socioekonomiska behov. Bildningsnämnden anser 
dock att det är viktigt att fortsätta att arbeta mycket aktiv i arbe-
tet kring tilläggsbelopp för enskilda individer. Därmed anses 
motionen besvarad.  

Kommunfullmäktiges behandling 

Motionen läses upp av Peter Björk (SD). 

Yrkanden 

Carl-Uno Olsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

___________ 
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 Utdragsbestyrkande 

KF § 89 
KS § 127 
KSAU § 166   Dnr 84/2015 

Motion avseende barnomsorg på obekväm 
arbetstid 

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till bildningsnämndens 
yttrande.  

Motionen är därmed färdigbehandlad.  

Reservation 

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för motionen.  

__________ 

Bakgrund 

Hannya Jörtoft (SD) och Therese Wellbrant (SD) har, å Sverigedemokraternas 
vägnar, lämnat in en motion avseende barnomsorg på obekväm arbetstid.  

Motionärerna skriver i motionen bland annat följande: 

Många av kommunens föräldrar har inte vetskap om att kommunen har skyl-
dighet att ordna med barnomsorg även obekväm arbetstid, kommunen bör 
därför bli bättre på att förmedla det.  

Vi föreslår att blanketterna för ansökan av barnomsorg ses över så att det på 
dem framgår tydligt att man kan söka barnomsorg även obekväm arbetstid. 

Vårt förslag är en viktig jämställdhetsfråga och skulle innebära att fler kvinnor 
kan gå upp i arbetstid och höja sin inkomst. De föräldrar som har tillgång till 
en utökad barnomsorg får möjlighet att kunna arbeta på lika villkor som arbe-
tare utan barn. 

Sverigedemokraterna i Vara yrkar därför: 

 Att Vara kommun inför barnomsorg på obekväm arbetstid inom den kommu-
nala verksamheten på någon av de centralt belägna avdelningarna 

 Att blanketterna utformas på ett sådant vis att det blir tydligt att man har rätt 
att söka barnomsorg även obekväm arbetstid 

Bildningsnämndens beredning 

Motionen har från kommunstyrelsen överlämnats till bildningsnämnden för 
beredning och yttrande. Bildningsnämnden har behandlat motionen på sitt 
sammanträde 1 september 2015 § 74.  
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 Utdragsbestyrkande 

Bakgrundsinformation från bildningsnämnden 

Under våren 2013 utreddes frågan av bildningsförvaltningen utredare och eko-
nom med syfte att klargöra kommunens skyldigheter och möjligheter att er-
bjuda omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. 

I utredningen fanns tre alternativ:  

 Möjlighet för enskilda förskolor att starta nattbarnomsorg med ersättningen 
350 kr/barn utöver ordinarie ersättning.  

 Pedagogisk omsorg på kommunal förskola.  

 Ingen nattbarnomsorg erbjuds.  
 

I utredningen fanns också förslag till regler för nattbarnomsorg. Beslutet (BIN 
§ 55/2013) som då togs av bildningsnämnden lyder: 

1. Enskilda förskolor i kommunen ges möjlighet att starta nattbarnomsorg 
med ersättningen 350 kr/barn och kväll/natt utöver ordinarie ersättning. 

2. Förslag om regler för nattbarnomsorg arbetas in i tillämpningsregler för 
barnomsorgen. 

Bildningsnämndens yttrande 

Med hänvisning till tidigare utredning anser bildningsnämnden att inga ytterli-
gare behov eller andra omständigheter har framkommit som föranleder en ny 
utredning i frågan. Därmed föreslås att motionen avslås.  

Kommunfullmäktiges behandling 

Motionen läses upp av Hannya Jörtoft (SD). 

Yrkanden 

Carl-Uno Olsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Hannya Jörtoft (SD) yrkar bifall till motionen.  

Beslutsgång 

Ordförande Bengt Karlsson (S) ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot 
Hannya Jörtofts bifallsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kom-
munstyrelsens förslag till beslut.  

__________ 

  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
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 Utdragsbestyrkande 

KF § 90 
KS § 130 
TU § 111 Dnr 3/2014 

Investeringsbudget till renovering av VA-led-
ningar år 2016 

Beslut 

Kommunfullmäktige flyttar budget om 10 000 000 kronor från investerings-
projekt 38007 till ett nytt investeringsprojekt för renovering av vatten- och av-
loppsledningar inom hela kommunen. 

___________ 

Bakgrund  

VA-enheten har behov av investeringsmedel om cirka 14 000 000 kronor årli-
gen för att uppnå en renoveringstakt om 1 % årligen på kommunens befintliga 
vatten- och avloppsledningsnät. I kommunens investeringsbudget har det till-
kommit en sådan post för åren 2017-2019. För åren 2015-18 har det avsatts to-
talt 43 994 000 kronor för renovering av avloppsledningsnätet i Kvänum, ett 
arbete som kommer att påbörjas under hösten. Målet är att minska brädd-
ningar av orenat avloppsvatten, enligt det tillstånd som beslutats för Kvänums 
avloppsreningsverk. 

VA-enheten bedömer att det inte kommer att behövas så stora belopp för re-
novering av spillvatten- och dagvattenledningarna i Kvänum, samtidigt som det 
saknas investeringsbudget för att göra insatser på ledningsnät i andra orter. År 
2015 har t.ex. större delen av dricksvattennätet i Öttum lagts om, pga. stora 
vattenförluster genom läckor. 

Förvaltningen föreslår att flytta de 10 000 000 kronor som finns specificerade 
för avloppsledningar i Kvänum (investeringsprojekt 38007) år 2016, till ett nytt 
investeringsprojekt för renovering av vatten- och avloppsledningar generellt 
inom kommunen. En förutsättning är att kvarvarande budget av det som finns 
avsatt år 2015, 13 994 000 kronor, ombudgeteras till år 2016. 
 
VA-enheten återkommer med en närmare beräkning av vad saneringen av av-
loppsledningsnätet i Kvänum kan kosta. 
__________ 
 
  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
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 Utdragsbestyrkande 

KF § 91 
KS § 133 
TU § 114   Dnr 129/2015 

Felparkeringsavgifter 2016 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar felparkeringsavgifter i Vara kommun 2016 enligt bi-
lagt förslag. Dokumentet ersätter tidigare beslutade felparkeringsavgifter inom 
Vara kommun antagen av kommunfullmäktige 1992-09-14. 

Separat bilaga: Felparkeringsavgifter 2016 

_________ 

Bakgrund 

Nivån för felparkeringsavgifter på kommunägd mark föreslås höjas i vissa de-
lar, efter avstämning med Lidköpings kommuns parkeringsövervakare. Vara 
kommun hyr in parkeringsövervakning motsvarande en halvtidstjänst från Lid-
köping.  

_________ 

  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
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 Utdragsbestyrkande 

KF § 92 
KS § 135 
TU § 118   Dnr 129/2015 

Renhållningsavgifter  

Beslut 

Kommunfullmäktige behåller renhållningsavgiften oförändrad på samma nivå 
som beslutad för år 2015.  

Separat bilaga: Renhållningsavgifter 

__________ 

 
Bakgrund  

Förvaltningen föreslår att behålla samtliga avgifter i 2015 års taxa för renhåll-
ningsavgifter i Vara kommun oförändrade. Dessa antogs av kommunfullmäk-
tige 2015-02-23 § 5. 

Avgifterna för slamtömning ändrades under 2015 i enlighet med det nya ram-
avtalet med Ragn-Sells AB för slamtömning hos fastighetsägare med enskilda 
avlopp. Ramavtal gäller från och med 1 januari 2015 i två år, med möjlighet till 
fyra års förlängning.  

Ramavtalet med Ragn-Sells på avfallshantering är förlängt en sista period och 
löper ut i september 2016. En ny upphandling av avfallshantering planeras un-
der 2015, som kan resultatera i ändrade priser från oktober 2016. 

__________ 
  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
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 Utdragsbestyrkande 

KF § 93   Dnr 179/2014 

Avsägelse från politiskt uppdrag – Hillie Jör-
toft (SD) – samt fyllnadsval 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Hillie Jörtoft (SD) från samtliga politiska upp-

drag.  

2. Franz Wellbrant, Vedum Åselid 2, 534 61 VEDUM väljs som ny ledamot i valbe-

redningen.  

3. Owe Wadlin, Hantverkaregatan 25, 535 30 KVÄNUM väljs som ny ersättare i 

Donationsstiftelser. 

__________ 

Bakgrund 

Hillie Jörtoft (SD) har den 30 september 2015 inkommit med en begäran om 
att bli entledigad från samtliga politiska uppdrag.  

Hillie Jörtofts politiska uppdrag i Vara kommun är ledamot i bildningsnämn-
den, ersättare i valberedningen och ersättare i Donationsstiftelser.   

Tidigare behandling i kommunfullmäktige 

Den 7 september 2015 inkom Hillie Jörtoft med en begäran om att bli entledi-
gad från sitt uppdrag som ledamot i bildningsnämnden. Kommunfullmäktige 
entledigade den 28 september 2015 § 80 Hillie Jörtoft från hennes uppdrag i 
bildningsnämnden och Therese Wellbrant (SD) valdes som ny ledamot.  

Protokollsanteckning 

I kommunfullmäktiges beslut från 28 september § 80 står det felaktigt att The-
rese Wellbrant (SD) väljs som ny ersättare i bildningsnämnden. Hillie Jörtoft 
var ledamot i bildningsnämnden och inte ersättare. Detta innebär att Therese 
Wellbrant är ny ledamot i bildningsnämnden, efter Hillie Jörtoft.  

__________ 
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 Utdragsbestyrkande 

Inkom den Dnr 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. 

2015-01-05 3/2015  Budget 2016, plan 2017-2019 KSAU 2015-10-21 

KS 2015-11-04 

KF 2015-11-30 

2015-02-17 17/2015  Parkeringspolicy och parkeringsnorm Under handläggning 

2015-04-14 46/2015 Lars Gezelius (M) Motion angående utredande av gamla detaljplaner KS 2015-09-09, Återremiss till förvaltningen 

2015-04-16 52/2015  Bildande av destinationsbolag KF 2015-09-28 

2015-04-21 56/2015  Vänortsavtal med Kadan i Tjeckien Handläggnings av Tillväxt- och utvecklingsav-
delningen 

2015-04-30 62/2015  Delårsrapporter 2015 Delårsrapport Augusti 2015 (KS och Vara 
Kommun): KSAU 2015-09-23 

2015-05-15 74/2015  Ägardirektiv för Vara kommuns bolag KF 2015-09-28  

2015-05-27 80/2015  Borgen för Vara Industrifastigheter AB KF 2015-09-28 

2015-06-04 83/2015 Hannya Jörtoft (SD) Motion om närvaro- och yttranderätt för motion-
ärer vid beredning 

KS 2015-09-09, KF 2015-09-28 
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 Utdragsbestyrkande 

Inkom den Dnr Initierat av Ärende Handläggning 

 

2015-06-04 84/2015 Hannya Jörtoft och Therese 
Wellbrant (SD) 

Motion om barnomsorg på obekväm arbetstid KSAU 2015-09-23 

2015-06-04 85/2015 Hannya Jörtoft (SD) Motion om lov och sommarskola KSAU 2015-09-23 

2015-06-04 86/2015 Hannya Jörtoft, Peter Björk 
och Cecilia Gustafsson (SD) 

Motion om resursfördelningsmodellen KSAU 2015-09-23 

2015-06-23 101/2015  Val av nämndemän Valberedning 2015-09-22 

KF 2015-09-23 

2015-07-02 110/2015  Dokumenthanteringsplan för Vara kommun Remiss för yttrande till nämnderna 

KSAU 2015-09-23 

2015-07-07 112/2012  Årsredovisning Samordningsförbundet Västra Ska-
raborg 

Remiss till socialnämnden för yttrande 

KSAU 2015-09-23 

2015-09-10 126/2015  Fastställande av reviderad förbundsordning för Ska-
raborgs kommunalförbund 

KS 2015-09-09, KF 2015-09-28 

2015-09-10 128/2015  Reviderad maxtaxa för barnomsorg (förskola och 
fritidshem) 

KS 2015-09-09, KF 2015-09-28 

2015-09-15 132/2015  Funtkionshinderspolitisk policy inklusive handlings-
plan 2016-2019 

Under handläggning 

KSAU 2015-10-21 



 

Justerandens signatur  

 

 


