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  2016-09-26    sid 1(3) 
 

Justerare: Jan Sahlström och Ulf Genitz Ersättare justerare: Lars Gezelius 
  

Justerandens signatur  

 

 

  Ledamöter 
Avvikande 
§/tid 

Ersättare 
Avvikande 
§/tid 

När-
varo 

S Bengt Karlsson  Eli Abadji  1 

C Ingemar Gruvaeus Deltar ej på § 60   1 

M 
Mona Hellberg-Wik-
ström 

   1 

S 
 
Fredrik Nelander 
 

   1 

M Gabriela Bosnjakovic    1 

S Alexandra Gustafsson    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    - 

SD Sven Vikström  Therese Wellbrant  1 

M Lars Gezelius    1 

S Petra Sahlström    1 
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  2016-09-26    sid 2(3) 
 

Justerare: Jan Sahlström och Ulf Genitz Ersättare justerare: Lars Gezelius 
  

Justerandens signatur  

 

 

  Ledamöter 
Avvikande 
§/tid 

Ersättare 
Avvikande 
§/tid 

När-
varo 

V 
Ulla  
Bengtegård 

 Claes Eriksson  1 

M Anna Jäderström  Leif Sandberg  1 

L Tommy Åkerstedt    1 

C Elof Jonsson    1 

S Ros-Marie Persson    1 

M Erik Lindström    1 

SD Fredrik Andersson    1 

S Rezkar Mohamad     1 

M Peter Jonsson    1 

KD Therése Hellqvist  Catarina Andersson  1 

S Jörgen Kjellqvist    1 

M Håkan Svensson    1 

C Irene Karlsson    1 

S Åsa Olsson  Liselotte Nelander  1 

M Marie Pehrsson    1 

MP Mikael Zetterström  Solweig Andersson  1 

S Fredrik Pettersson    1 
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  2016-09-26    sid 3(3) 
 

Justerare: Jan Sahlström och Ulf Genitz Ersättare justerare: Lars Gezelius 
  

Justerandens signatur  

 

 

  Ledamöter 
Avvikande 
§/tid 

Ersättare 
Avvikande 
§/tid 

När-
varo 

SD Sonny Hansson   Frånvarande § 59 1 

M Johannes Lundén    1 

S Peter Persson    1 

V Egon Frid    1 

C Håkan Karlsson  Kjell Gustafsson  1 

M Agneta Edvardsson    1 

S Helene Bäck    1 

S Carl Nelander    1 

L Anette Engström §51-57 kl. 18:53 Per-Olof Persson-Lilja  1 

SD Hannyah Jörtoft    1 

S Anders Palm Lundin    1 

Antal närvarande ledamöter 44 
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  2016-09-26     sid 1(2) 
 

Justerare: Jan Sahlström och Ulf Genitz                                           Ersättare justerare: Lars Gezelius 
 

 

 

  Namn Närvaro 

M Leif Sandberg  

M Alexander Larsson  

M Lennart Haglund  

M Fredrik Sjökvist  

M Jon Sandqvist  

M Ingemar Jonsson  

M Anna Fridén  

C Kjell Gustafsson  

C Ulla Johansson  

C Magnus Fridén  

L Per-Olof Persson-Lilja 1 

L Liselotte Hagander  

KD Johan Olsson  

KD Catarina Andersson  

S Mikael Hernborg  

S Henric Adler  

S Stig Svensson  
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  2016-09-26     sid 2(2) 
 

Justerare: Jan Sahlström och Ulf Genitz                                           Ersättare justerare: Lars Gezelius 
 

 

 

  Namn Närvaro 

S Liselotte Nelander  

S Michael Johansson  

S Karl-Gustav Karlsson  

S Heidi Hansen  

S Eli Abadji  

V Claes Eriksson  

V Christina Hagberg  

MP Solweig Andersson  

MP Sten Sundvall  

SD Moa Tamrell  

SD Cecilia Gustafsson  

SD Therese Wellbrant  

Antal närvarande icke tjänstgörande ersättare 1 
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KF § 51 

Ändringar i ärendelistan 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendelistan ändras på följande sätt: 

- Ärendet  Avsägelse från Fredrik Nelander (S) av uppdrag som ersättare 
i personalutskottet samt fyllnadsval utgår. 

___________ 
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KF § 52     

Informationsärenden 

Information från bildningsförvaltningen 

Yvonne Kjell, bildningschef, och Carl-Uno Olsson (S) ,ordförande för bild-
ningsnämnden, informerar kommunfullmäktige om läget för bildningsförvalt-
ningens verksamheter inför höstterminen 2016. 

Beträffande läget nämner de bland annat följande: 

- Det finns totalt 29 förskoleavdelningar i kommunen och snittet per av-
delning är 19,8 elever per avdelning. 

- Lagmansgymnasiet har 350 elever fördelat på 154 i årskurs 1, 113 i års-
kurs 2 och årskurs 3 har 83 elever. 

- Introduktionsprogrammet har 85 elever varav 57 är nyanlända. 
- Vara kommun har totalt 199 tillsvidareanställda lärare, varav 155 är be-

höriga och 155 förskollärare varav 118 är behöriga. 
- Lagmansgymnasiet har inga vakanser men däremot finns vakanser 

inom barnomsorg, grundskolor 7-9 och grundskolor F-6. 

Efter presentationen ges fullmäktiges ledamöter möjlighet att ställa frågor till 
Yvonne Kjell och Carl-Uno Olsson. 

__________ 
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KF § 53 

Anmälningsärenden 
Följande ärenden anmäls och läggs därefter till handlingarna: 

– Ärendebalans per 2016-09-15 (bilaga finns längst bak i detta protokoll) 

- Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 16 kap. 6 
f-h §§, Socialtjänstlagen (SoL) – socialnämnden § 49/2016 och § 65/2016 

- Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 28 f-g §§ 
lag om stöd och service till vissa funktionshindrade – socialnämnden § 
50/2016 och § 64/ 2016 

Kommunfullmäktiges behandling  

Fredrik Nelander (S) nämner för kommunfullmäktige att ärendet Ansökan om 
bidrag till byggnation av ishall i Vara kommun och ärendet Finansiering av 
E20-satsning kommer lyftas ut ur ärendebalansen. Ärendena kommer finnas 
kvar i kommunens akter ifall det blir aktuellt  i framtiden att återuppta arbetet 
med dem. 

__________ 
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KF § 54   Dnr 81/2016 

Motion om modersmålsundervisning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen om  modersmålsundervisning med hän-
visning till bildningsnämndens yttrande. 

Motionen är därmed färdigbehandlad. 

Reservation 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Therese Wellbrant (SD) och Hannyah Jörtoft (SD) har den 29 mars inkommit 
med en motion om modersmålsundervisning. 

I motionen yrkar Sverigedemokraterna följande att: 

 Modersmålsundervisning inte skall ske under ordinarie skoltid 

Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen den 25 
april. Kommunstyrelsen har i sin tur remitterat motionen till bildningsnämnden 
för ett yttrande.  

Bildningsnämnden nämner i sitt svar att man redan nu har som mål att förlägga 
modersmålsundervisning utanför ordinarie undervisningstid. Samtidigt tvingas 
man i vissa fall av praktiska skäl, exempelvis brist på modersmålslärare eller 
med hänsyn till skolskjutsar, förlägga undervisningen till ordinarie undervis-
ningstid. 

I sin motion yrkar motionärerna att modersmålsundervisning inte skall ges un-
der ordinarie skoltid därför att det är viktigt att alla barn har så lite frånvaro 
som möjligt för att inte halka efter i undervisningen. Det är viktigt att alla ele-
ver som går i skola har så lite frånvaro som möjlighet för att ha en bra chans 
att nå godkända betyg. Samtidigt bör nämnas att i skollagens (2010:800) 10 kap 
7 § anges att en elev som har en vårdnadshavare med  ett annat modersmål än 
svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om språket är ele-
vens dagliga umgängesspråk och om eleven har grundläggande kunskaper i 
språket.  

Med anledning av ovanstående och ,bildningsnämndens yttrande, föreslås att 
motionen avslås. 

Yttrande från bildningsnämnden 

Bildningsnämnden har den 23 juni § 83 inkommit med nedanstående yttrande 
till kommunstyrelsen: 

Vara kommuns skolor har redan idag som mål att förlägga mo-
dersmålsundervisningen utanför ordinarie undervisningstid. 
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Praktiska förutsättningar gör dock att det i vissa fall blir nödvän-
digt att erbjuda modersmålsundervisning under ordinarie under-
visningstid. Att helt ta bort möjligheten att erbjuda modersmåls-
undervisning under ordinarie undervisningstid skulle skapa en 
onödig problematik. 

Därför föreslås att motionen avslås 

Beslutsunderlag 

- Motion- modersmålsundervisning H-kort 2016.748 
- Yttrande från Bildningsnämnden motion om modersmålsundervisning 

H-kort 2016.1616 
- Tjänsteskrivelse- motion om modersmålsundervisning 2016.1898  
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott  2016-08-16 § 137 
- Protokoll från kommunstyrelsen 2016-09-07 § 89 

Kommunfullmäktiges behandling 

Yrkanden 

Hannyah Jörtoft (SD) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordförande Ingemar Gruvaeus (C) ställer proposition på kommunstyrelsens 
förslag till beslut och Hannyah Jörtofts bifallsyrkande och finner att kommun-
fullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 

__________  
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KF § 55 Dnr 193/2016  

Permutation av stiftelser 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige permuterar följande stiftelser:   
 

Lars Andersgårdens donationsstiftelse 
Skolstyrelsens donationsstiftelse 
K.O. Paulssons hjälpstiftelse 
E Carlssons donationsstiftelse 
Alma Svenssons donationsstiftelse 
Alfred och Ida Larssons donationsstiftelse 
Anna Johanssons stiftelse 
Alexanders Gustavssons donationsstiftelse 
Svante Jonssons donationsstiftelse 
Matilda Larsdotters stiftelse 
August Jonssons donationsstiftelse 
Oskar Anderssons stiftelse 
C.A. Johanssons stipendiestiftelse 
Hästförsäkringsbolagsstiftelsen 
John och Mia Johanssons stiftelse 
Folke Gillis Gustavssons stiftelse 
Folke Gillis Gustavssons stiftelse 
Anna Anderssons donationsstiftelse 
Carl J. Strandmans donationsstiftelse 
Makarna August Wilssons sjukstiftelse 
Ebba Rudoffs servicehusstiftelse 
Ebba Rudoffs minnesstiftelse 
Anders Svenssons stiftelse 
Klara o Alma Jonssons stiftelse 
Clara Ahlins stiftelse 
Otto Landins stiftelse 
Gustav Albin Johanssons stiftelse  
Skolstyrelsens Alléskolans samstiftelse 
S Carlssons donationsstiftelse 
Wilhelmina Skarsteds donationsstiftelse 
Georg Anderssons stiftelse 
Social samstiftelse 
A Petterssons Kedumsgårdens avsättning 
S.H. Littorins museistiftelse 
Kommunstyrelsens samstiftelse för allmänna kommunala intressen 
 
Carin Lysell, Ekonomitjänst, får fullmakt att föra förvaltares talan i permutat-
ionsärenden gentemot länsstyrelsen och kammarkollegiet samt underteckna 
handlingar i ärenden gällande permutationer. Samråd ska ske med kommunen 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
  
Kommunfullmäktige 2016-09-26 8 
   

 

 Utdragsbestyrkande 

innan handlingar sänds iväg till länsstyrelse/kammarkollegiet med av kommu-
nen utsedd kontaktperson. 
__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har sammanlagt 35 stiftelser som kräver en stor insats av ekono-
miavdelningens personal. Totalt finns ca 3,5 mkr i stiftelserna. Det är, i dagslä-
get, enbart fritt kapital som får delas ut, vilket är ca 10 % av totala kapitalet. 

Att permutera en stiftelse innebär att man först omvandlar bundet eget kapital 
till fritt eget kapital för att sedan betala ut medlen från stiftelserna. Efter detta 
kan man permutera stiftelserna, d.v.s. upphäva stiftelserna 

Att permutera stiftelserna är förenat med en hel del arbete och kostnader. Ar-
betet föreslås ut på Ekonomitjänst Carin Lysell AB. 
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse- Permutation av stiftelser H-kort 2016.1829  
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-16 § 142  
- Protokoll från kommunstyrelsen 2016-09-07 § 91  

Kommunfullmäktiges behandling  

Fredrik Nelander (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut. Vidare in-
formerar han att efter kommunfullmäktige har fattat ett beslut kommer ärendet 
tillbaka till kommunstyrelsen som kommer diskutera hur stiftelsernas pengar 
kan komma till bästa användning i enlighet med stiftelsernas anda   
 
__________ 
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KF § 56   Dnr 138/2016 

Årsredovisning Tolkförmedling Väst 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen från Tolkförmedling Väst 
och beviljar direktionen samt dess ledamöter ansvarsfrihet.  

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisningen 2015 från Tolkförmedling Väst har inkommit till Vara kom-
mun den 13 maj. Kommunfullmäktige har att ta ställning till om årsredovis-
ningen ska godkännas och om direktionen ska beviljas ansvarsfrihet.  

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose sina 
medlemmars behov av tolkningstjänster. Medlemmarna i kommunalförbundet 
är Västra Götalands läns landsting och 27 primärkommuner däribland Vara 
kommun. Syftet med Tolkförmedling Västs verksamhet är att höja kvaliteten, 
förbättra rättssäkerheten, öka tillgängligheten till tolkar samt säkerställa ett pro-
fessionellt bemötande 

Från föregående verksamhetsår kan följande nämnas om Tolkförmedling Västs 
verksamhet: 

- Tolkförmedling Väst har under 2015 förmedlat språktolktjänster på 
102 språk, varav arabiska, somaliska, dari, persiska och BKS (bosniska, 
kroatiska och serbiska) är de vanligaste. 

- Under perioden januari- december 2015 har Tolkförmedling Väst tagit 
emot 339 000 beställningar av språktolktjänster och 307 000 beställ-
ningar har utförts. 

- Tolkförmedling Väst har under perioden utfört 1257 översättningsupp-
drag och de vanligaste översättningarna är från svenska, arabiska, eng-
elska och persiska till arabiska, engelska, svenska och somalisk. 

I en promemoria över årsredovisningen bedömer PWC att årsredovisningen i 
allt väsentligt har upprättats enligt kommunal redovisningslag. De utsedda revi-
sorerna för Tolkförmedling Väst tillstyrker även att respektive fullmäktige be-
viljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma. 

Yttrande från Socialnämnden 

Den juni 6 juni remitterades ärendet till Socialnämnden för ett yttrande. Den 
30 juni inkom socialnämnden med ett svar där den anger att man har tagit del 
av årsredovisningen och nämnden har inget erinra. 

Beslutsunderlag 

- Tolkförmedling Väst Årsredovisning 2015 H-kort 2016.1225 
- Promemoria PWC H-kort 2016.1225  
- Redovisning av intern kontroll H-kort 2016.1225 
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- Revisionsberättelse Tolkförmedling Väst H-kort 2016.1225 
- Protokollsutdrag direktionen Tolkförmedling Väst 2016-04-15 H-kort 

2016.1225 
- Remiss från Socialnämnden årsredovisning Tolkförmedling Väst H-kort 

2016.1666 
- Tjänsteskrivelse- Årsredovisning Tolkförmedling Väst H-kort 

2016.1112 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-16 § 144 
- Protokoll från kommunstyrelsen 2016-09-07 § 92  

Kommunfullmäktiges behandling 

Ulf Genitz (C) informerar kommunfullmäktige om Tolkförmedling Västs verk-
samhet och vad den har betytt för Vara kommun. 

__________ 
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KF § 57 Dnr 129/2016  

Motion om utökad TBC-beredskap 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen om utökad TBC-beredskap med hänvis-
ning till socialnämndens yttrande. 

Motionen är därmed färdigbehandlad. 

Reservation 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Therese Wellbrant (SD), Hannyah Jörtoft (SD), och Sonny Hansson (SD) har 
den 25 april inkommit med en motion om utökad TBC-beredskap. 

I motionen yrkar Sverigedemokraterna följande att: 

- Kommunfullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att fram en bered-
skap för TBC i Vara kommun. 

Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen den 30 maj. 
Kommunstyrelsen har i sin tur remitterat motionen till socialnämnden för ett 
yttrande. 

I socialnämndens yttrande nämns att det är Smittskyddsinstitutet och  Folk-
hälsomyndigheten som gör riskbedömningar om t ex epidemier. Vidare nämns 
även att den kommunala hälso- och sjukvården saknar lagstöd för att på egen 
hand vaccinera mot TBC. 

I kommunallagen (1991:900) 2 kap 1 § anges att en kommun får själv ha hand 
om sådana angelägenheter som är av allmänt intresse och har anknytning till 
kommunen och som inte ska handhas enbart av staten, en annan kommun, ett 
annat landsting eller någon annan. I det här fallet där motionärerna önskar att 
berörda nämnder ges i uppdrag att ta fram en beredskap mot TBC kan detta 
anses vara en angelägenhet som ska handhas av staten och landsting. Således är 
detta inte en fråga för Vara kommun. 

Med anledning av ovanstående, och med hänvisning till socialnämndens ytt-
rande, föreslår förvaltningen att motionen avslås 

Yttrande från Socialnämnden 

Socialnämnden har den 29 juni § 48 beslutat om att skicka nedanstående ytt-
rande till kommunstyrelsen: 

Inledningsvis kan konstateras att det är Smittskyddsinstitutet och 
Folkhälsomyndigheten som bl a arbetar med att följa utveckl-
ingen och göra riskbedömningar vad gäller t ex epidemier. Det är 
sedan på myndigheternas inrådan som regioner och landsting 
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agerar. Kommunerna samverkar då med respektive region eller 
landsting. 

Vad kommunernas hälso- och sjukvårdsansvar beträffar konsta-
teras fortsättningsvis att det, enligt hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL) inte omfattar sådan hälso- och sjukvård som meddelas av 
läkare (HSL 1982:763, 18§). Vilket medför att den kommunala 
hälso- och sjukvården saknar lagstöd för att på egen hand vacci-
nera mot TBC, då vaccinationer sker på ordination av läkare. 

Avslutningsvis noteras att i det fall en massvaccinering initieras 
av behörig myndighet kommer kommunens hälso- och sjukvård 
att samverka på liknande sätt som var fallet vid vaccinationen 
mot svininfluensan år 2009. 

Mot bakgrund av ovanstående anser socialnämnden att SD bör 
vända sig till Smittskyddsinstitutet och Folkhälsomyndigheten 
om utökad TBC-beredskap. 

Beslutsunderlag 

- Motion om utökad TBC-beredskap H-kort 2016.1021  
- Yttrande från Socialnämnden avseende utökad TBC-beredskap H-kort 

2016.1667 
- Tjänsteskrivelse- Motion om utökad TBC-beredskap H-kort 2016.1912 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-16 § 145 
- Protokoll från kommunstyrelsen 2016-09-07 § 93 

Kommunfullmäktiges behandling 

Yrkanden 

Hannyah Jörtoft (SD) yrkar bifall till motionen. 

Elof Jonsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ingemar Gruvaeus (C) ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till be-
slut och Hannyah Jörtofts bifallsyrkande och finner att kommunfullmäktige be-
slutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. 
__________ 
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 Utdragsbestyrkande 

KF § 58   Dnr 83/2016 

Årsredovisning 2015- Samordningsförbun-
det- Västra Skaraborg 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Samordningsförbundet 
Västra Skaraborg 2015-01-01- 2015-12-31 och beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisningen från Samordningsförbundet Västra Skaraborg inkom till 
Vara kommun den 31 mars. Kommunfullmäktige ska ta ställning till om årsre-
dovisningen ska godkännas och om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för det 
föregående året.  

Årsredovisningen remitterades till Socialnämnden den 15 april för ett yttrande 
om ärendet. Socialnämnden har inkommit med ett yttrande den 19 maj där 
nämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen. 

Från årsredovisningen kan nämnas några händelser av större vikt för Samord-
ningsförbundet Västra Skaraborg under det föregående året.  

- Kansliorganisationen har förändrats på så sätt att all administrativ ekono-
misk service köps in av Västra Götalandsregionen 

- EFS uppdraget Level Up startade den 1 november 2015. 
- ÅKA-modellen har implementerats och är numera naturligt integrerat i ar-

betsmarknadsenheternas uppdrag. 
- En process för en ny förbundsordning har startat. En ny förbundsordning 

möjliggör bland annat för ett förebyggande arbete och att styrelsearbetet blir 
mer effektivt.   

Beslutsunderlag 

- Årsredovisning för Samordningsförbundet Västra Skaraborg för tiden 2015-
01-01- 2015-12-31, H-kort 2016.752 

- Årsredovisning för Samordningsförbundet Västra Skaraborg undertecknad 
version, H-kort 2016.752  

- Protokollsutdrag samordningsförbundets styrelsemöte den 25 februari, H-
kort 2016.752 

- Revisionsberättelse för år 2015 Västra Skaraborg 2015, H-kort 2016.752 
- Revisionsrapport Samordningsförbundet Västra Skaraborg H-kort 2016.752 
- Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2015- Samordningsförbundet Västra Skara-

borg H-kort 2016.1416 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-08 § 120 
- Protokoll från kommunstyrelsen 2016-09-07 § 101 

__________ 
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 Sammanträdesdatum 
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 Utdragsbestyrkande 

KF § 59   Dnr 57/2016 

Svar på motion om halkskydd för seniorer 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen om halkskydd för seniorer med hänvis-
ning till folkhälsorådets yttrande.  

Motionen är därmed färdigbehandlad.  

Reservationer 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Peter Björk (SD) har den 29 februari 2016 lämnat in en motion om halkskydd 
för seniorer.  

I motionen yrkar Sverigedemokraterna följande: 

 Vara kommun kostnadsfritt tillhandahåller halkskydd till skor för alla 
kommuninvånare som fyllt 65 år.  

 Val av lämpligt halkskydd föreslår ske tillsammans med KPR (Kommu-
nala Pensionärsrådet).  
 

Kommunfullmäktige har den 29 mars 2016 remitterat motionen till kommun-
styrelsen. Kommunstyrelsen har därefter remitterat motionen till socialnämn-
den och folkhälsorådet för yttrande.  

Att minska antalet halkolyckor är en viktig angelägenhet för hela samhället. 
Kommunen kan bidra till att uppnå detta mål bland annat genom att upplysa 
om vikten av halkskydd samt sanda och hålla utomhusmiljöer i bra skick vid 
otjänlig väderlek. Men i likhet med folkhälsorådets resonemang anser förvalt-
ningen att problematiken med halkolyckor inte löses med förseende av halk-
skydd för alla kommuninvånare som fyllt 65 år. Detta är ett brett samhällsan-
svar som alla har en del av.  Med anledning av ovanstående, och med hänvis-
ning till folkhälsorådets yttrande, föreslår förvaltningen att motionen avslås. 

Yttrande från folkhälsorådet 

Folkhälsorådet har den 12 maj 2016 § 11 avgett nedanstående yttrande till 
kommunstyrelsen: 

Att förhindra halkolyckor är ett delat samhällsansvar mellan 
kommun, hälso- och sjukvården och individen själv. Därför löses 
inte problemet med halkolyckor enbart genom en finansiering av 
halkskydd för seniorer. 

Folkhälsorådet föreslår att motionen avslås. 
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 Utdragsbestyrkande 

Yttrande från socialnämnden  

Socialnämnden har den 18 maj 2016 § 33 avgett nedanstående yttrande till 
kommunstyrelsen: 

Det kan mot bakgrund av uppgifter som framgår av motionen 
konstateras att minskat antal halkolyckor gagnar såväl den en-
skilde som samhällsekonomin.  

Halkskydd till samtlig kommuninvånare som fyllt 65 år torde 
dock ligga utanför socialnämndens ansvarsområde som har sin 
utgångspunkt i socialtjänstlagstiftningen där insatser till enskilda 
styrs av behovet.   

Socialnämnden anser mot bakgrund av ovanstående att frågan 
om halkskydd till kommuninvånare som fyllt 65 år överförs till 
Folkhälsorådet för vidare utredning. 

Beslutsunderlag 

- Motion - halkskydd till seniorer, H-kort 2016.513  
- Tjänsteskrivelse – svar på motion om halkskydd för seniorer, H-kort 

2016.1417 
- Yttrande från folkhälsorådet, H-kort 2016.1339 
- Yttrande från Socialnämnden om motionen avseende halkskydd till senio-

rer, H-kort 2016.1197 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-08 § 121 
- Protokoll från kommunstyrelsen 2016-09-07 § 102 

Kommunfullmäktiges behandling 

Yrkanden 

Peter Björk (SD) yrkar bifall till motionen 

Beslutsgång 

Ordförande Ingemar Gruvaeus (C) ställer proposition på kommunstyrelsens 
förslag till beslut och Peter Björks bifallsyrkande och finner att kommunstyrel-
sens förslag till beslut vinner bifall. 

Omröstning begärs.  

Följande omröstningsproposition fastställs. Den som bifaller kommunstyrel-
sens förslag till beslut röstar JA. Den som bifaller Peter Björks bifallsyrkande 
röstar NEJ. Vid omröstningen avges 39 JA-röster,  4 NEJ-röster. Kommun-
fullmäktige har beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Bilaga: Omröstningsprotokoll 

__________ 
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 Utdragsbestyrkande 

KF § 60    Dnr 198/2016  

Kommunal tillstyrkan av vindkraftverksamhet 

Kommumfullmäktiges belslut 

Vara kommun tillstyrker vindkraftverksamheten inom Badene 2:1 i enlighet 
med 16 kap .4 § Miljöbalken.  

Deltar inte i beslutet. 

Ingemar Gruvaeus (C) deltar inte i beslutet. 

_________ 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har fått frågan av Miljöprövningsdelegationen Länsstyrelsen om 
tillstyrkan om vindkraftverksamhet. Ansökan gäller tillstånd för en gruppstat-
ion med fyra vindkraftverk på fastigheten Badene 2:1.  

Enligt 16 kap. 4 § Miljöbalken ska endast tillstånd till en anläggning för vind-
kraft endast ges om den kommun där anläggningen avser tillstyrka uppföran-
det.  

Då inga intressen i enlighet med Översiktsplanen 2012 eller Riktlinjer för vind-
kraftetableringar i Vara kommun påverkas har kommunen inget att erinra angå-
ende etableringen. Miljö-och byggnadsnämnden har 2009 beviljat bygglov för 
åtgärden, vilket redan då indikerat på kommunens inställning i ärendet. Bered-
ningen anser därför att kommunen kan tillstyrka etableringen då inga av kom-
munens strategiska intressen förhindras.  

Beslutsunderlag 

- Remiss från Länsstyrelsen H-kort 2016.1845 
- Tjänsteskrivelse- kommunal tillstyrkan av vindkraftsverksamhet H-kort 

2016.2053 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-02 § 166 
- Protokoll från kommunstyrelsen 2016-09-07 § 103 

___________ 
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 Sammanträdesdatum 
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 Utdragsbestyrkande 

KF § 61   Dnr 213/2016 

Uppdatering av regelverk för bidrag till en-
skilda vägar 

Kommunfullmäktiges beslut   

Kommunfullmäktige antar ett uppdaterat regelverk om stöd till enskilda vägar.  

_________ 

Sammanfattning av ärendet 

Trafikverket ändrade sina regler år 2014 för bidrag till enskilda vägar, med följd 
att bidraget sänktes från 65 procent år 2014 till 60 procent år 2015. De kom-
mer att justera sin bidragsandel ytterligare lite nedåt under åren 2016-17. 

I det nya förslaget till regelverk för bidrag till enskilda vägar för Vara kommun 
görs hänvisningar till vägkategorier istället för att som tidigare koppla kommu-
nens bidrag till Trafikverkets bidrag i procent.  

Tekniska förvaltningen föreslår även att begreppet ”beräknad underhållskost-
nad” tas bort då Trafikverket idag använder begreppet ”beslutad underhålls-
kostnad”.  

Bidraget till vägar är satt till 1 218 000 kronor år 2016 (1 118 tkr, år 2015) för 
de statsbidragsberättigade vägarna som får årligt stöd. Därutöver ges särskilda 
bidrag efter beslut från Trafikverket.  

Följande regler föreslås gälla för år 2016 och framåt: 

Till statsbidragsberättigade vägar utgår bidrag med:  

- 15 procent av underhållskostnad för väg kategori A, respektive  

- 10 procent för väg kategori C. 

 
Till övriga enskilda vägar med stor allmän trafik, bl.a. turistmål, utgår bidrag ef-
ter prövning i tekniska utskottet, med 1,40 kr/meter. Det är fyra vägar till tu-
ristmål som fått bidrag tidigare och för dessa fordras ingen ny prövning. 

I följande fall utgår bidrag med 25 procent av skillnaden mellan kostnaden och 
utgående statsbidrag, dock högst 7,5 procent av kostnaden: 

a) för särskilda driftarbeten 

b) till anskaffning av redskap 

c) till sammanläggningsförrättningar. 

Dessa regler ersätter författningen ”BIDRAG TILL ENSKILD VÄG”, anta-
gen av kommunfullmäktige 1993-11-29 § 94, beslut av kommunfullmäktige 
2001-11-26 § 69.  
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 Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 

- Förslag bidrag till enskild väg H-kort 2016.2094 
- Protokoll från tekniska utskottet 2016-06-07 § 104 
- Protokoll från kommunstyrelsen 2016-09-07 § 105 

______________ 
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 Utdragsbestyrkande 

KF § 62   Dnr 179/2014 

Avsägelse från Håkan Karlsson (C) av samt-

liga uppdrag- samt fyllnadsval- begäran om 
röstsammanräkning 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Håkan Karlsson (C) från samtliga uppdrag i 

Vara kommun.  

2. Kommunfullmäktige begär en ny röstsammanräkning 

3. Ingemar Gruvaeus (C), Kungsgården 1, 535 91 Kvänum väljs till ny ledamot 

av kommunstyrelsen. 

4. Inger Gustafsson (C), Vedum Guppe 1, 534 61 Vedum väljs till ny ersättare 

i kommunstyrelsen.    

_____________ 

Sammanfattning av ärendet 

Håkan Karlsson (C)  har avsagt sig samtliga av sina politiska uppdrag i Vara 
kommun. Han behöver därför entledigas från sina uppdrag av  kommunfull-
mäktige. Därefter behöver kommunfullmäktige begära en ny röstsammanräk-
ning och utse ersättare.  

Förslaget från Centerpartiet är att välja Ingemar Gruvaeus (C), Kungsgården 
1, 535 91 Kvänum till ny ledamot av kommunstyrelsen och Inger Gustafsson 
(C) Vedum Guppe 1, 534 61 Vedum till ny ersättare i kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

- Avsägelse från Håkan Karlsson, H-kort 2016.1670 

_____________ 
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 Utdragsbestyrkande 

KF § 63   Dnr 179/2014 

Avsägelse från Birgitta Kjellin (C) samt fyll-
nadsval  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Birgitta Kjellin (C) från uppdraget som er-

sättare i socialnämnden 

2. Martin Strandholm (C), Skogsvägen 1, 534 91 Vara väljs till ny ersättare i so-

cialnämnden.  

_____________ 

Sammanfattning av ärendet 

Birgitta Kjellin (C) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden. 
Hon behöver därför entledigas av kommunfullmäktige från uppdraget. Däref-
ter föreligger val av ny ersättare.  

Förslag från Centerpartiet är att välja Martin Strandholm (C), Skogsvägen 1, 
534 91 Vara som ny ersättare till kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

- Avsägelse från Birgitta Kjellin, H-kort 2016.1671 

_____________ 
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 Utdragsbestyrkande 

KF § 64   Dnr 179/2014 

Avsägelse från Jan-Erik Wallin (M) av upp-

drag som vice ordförande i Vara Bostäder  AB 

och Vara Industrifastigheter AB- samt fyll-
nadsval  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Jan-Erik Wallin (M) från uppdraget som 

vice ordförande i Vara Bostäder AB och Vara industrifastigheter AB. 

2. Lars Gezelius (M) Lundby Herrgård 1, 534 61 Vedum väljs till ny ledamot i 

Vara Bostäder AB och Vara industrifastigheter AB. 

3. Björn Lundmark (M) Larv Kaggården 2, 534 62 Larv till vice ordförande i 

Vara Bostäder AB och Vara industribyggnader AB.  

_____________ 

Sammanfattning av ärendet 

Jan-Erik Wallin har avsagt sig sitt uppdrag som vice ordförande i Vara Bostä-
der AB och Vara industrifastigheter AB. Han behöver han entledigas av kom-
munfullmäktige från uppdraget. Därefter föreligger val av ny ersättare.  

Förslag från Moderaterna är att välja Lars Gezelius (M), Lundby Herrgård 1, 
534 61 Vedum som ny ledamot till i Vara Bostäder AB och Vara industribygg-
nader AB och att välja Björn Lundmark Larv Kaggården 2, 534 62 Larv till vice 
ordförande i Vara Bostäder och Vara industribyggnader AB.   

Beslutsunderlag 

- Avsägelse från Jan-Erik Wallin, H-kort 2016.1503 

_____________ 
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 Utdragsbestyrkande 

KF § 65   Dnr 179/2014 

Avsägelse från Inger Solefält (C) av uppdrag 

som ersättare i Bildningsnämnden- samt fyll-
nadsval  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Inger Solefält (C) från uppdraget som ersät-

tare i bildningsnämnden. 

2. Louise Grabo (C) Long Stommen 2, 534 95 Vara väljs till ny ersättare i bild-

ningsnämnden.  

_____________ 

Sammanfattning av ärendet 

Inger Solefält (C) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i bildningsnämnden 
behöver och behöver entledigas av kommunfullmäktige från uppdraget. Däref-
ter föreligger val av ny ersättare.  

Förslag från Centerpartiet är att välja Louise Grabo (C), Long Stommen,534 95 
Vara om ny ersättare till bildningsnämnden.  

Beslutsunderlag 

- Avsägelse från Inger Solefält, H-kort 2016.2127 

_____________ 
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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) 

2010-03-
23 

46/2010  Finansiering av E20-stasning Beslut om finansiering i KF 2014-09-29 
Vidare arbete pågår 
 

2015-02-
17 

17/2015  Parkeringspolicy och parkeringsnorm Återremiss KF 2016-02-29 
KSAU 2016-09-21 
 

2015-05-
20 

76/2015  Projekt Området Sprinten Projektledare anställd  
Beslut om bildnings- och kulturkluser  
KF 2016-02-29 
Investering projekt Sprinten 
KSAU 2016-09-21 

2016-01-
20 

11/2016 Ekonomiavdelningen Budget 2017, plan 2018-2020 Bereds av ekonomiavdelningen 
Beslut budgetramar KF 2016-06-13 
 

2016-02-
26 

26/2016 Socialnämnden Rapportering till Inspektionen för Vård och Om-
sorg, IVO 

Socialnämndens beslut om rapportering till 
IVO – anmäls löpande till KF 
 

2016-03-
01 

57/2016 Peter Björk (SD) Motion om halkskydd för seniorer Under handläggning 
Remiss till socialnämnd och folkhälsoråd för 
yttrande 
KSAU 2016-06-08 
KS 2016-09-07 
KF 2016-09-26 
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 Utdragsbestyrkande 

Inkom 
den 

Dnr Initierat av Ärende Handläggning 

 

2016-03-
01 

58/2016 Therese Wellbrant (SD) Motion om bättre information för badgäster Under handläggning 
Remiss till bildningsnämnden för yttrande 
KSAU 2016-09-21 
 

2016-03-
31 

81/2016 Hannya Jörtoft (SD) och The-
rese Wellbrant (SD) 

Motion om modersmålsundervisning Remiss till bildningsnämnden för yttrande 
KSAU 2016-08-16 
KS 2016-09-07 
KF 2016-09-26 
 

2016-03-
31 

83/2016  Årsredovisning 2015 – Samordningsförbundet 
Västra Skaraborg 

Remiss till socialnämnden för yttrande 
KSAU 2016-06-08 
KS 2016-09-07 
KF 2016-09-26 

2016-04-
15 

110/2016 Kansliavdelning Revidering av KF arbetsordning 2015-2018 Uppdrag om revidering 
Handläggs av kansliavdelningen 

2016-04-
29 

129/2016 Therese Wellbrant (SD), Han-
nya Jörtoft (SD) och Sonny 
Hansson (SD) 

Motion om TBC-beredskap Remiss till socialnämnden för yttrande 
KSAU 2016-08-16 
KS 2016-09-07 
KF 2016-09-26 

2016-05-
10 

138/2016  Årsredovisning 2015 – Tolkförmedling Väst KSAU 2016-08-16 
KS 2016-09-07 
KF 2016-09-26 

2016-05-
13 

144/2016 Ekonomiavdelning Delårsrapporter 2016 Handläggs av ekonomiavdelningen 
KF 2016-06-13 
KSAU 2016-09-21 
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 Utdragsbestyrkande 

Inkom 
den 

Dnr Initierat av Ärende Handläggning 

 

2016-06-
01 

156/2016 Sverigedemokraterna  Motion om migrationsbokslut Remitterad av KF till kommunstyrelsen 
Remitterad till ekonomiavdelningen och social-
nämnden 

2016-08-
04 

193/2016  Permutation av stiftelser KSAU 2016-08-16 
KS 2016-09-07 
KF 2016-09-26 

2016-08-
09 

197/2016 Länsstyrelsen Kommunal tillstyrkan av vindkraftverksamhet KSAU 2016-09-02 
KS 2016-09-07 
KF 2016-09-26 

2016-09-
07 

211/2016  Utredning gällande samarbete med Göliska IT KSAU 2016-09-02 Beslut att ge kommundi-
rektör i uppdrag att utreda  

2016-09-
08 

213/2016 Tekniska utskottet Regelverk – Bidrag enskild väg TU 2016-06-07 
KS 2016-09-07 
KF 2016-09-26 

2016-09-
13 

215/2016 Tekniska utskottet Taxor inom tekniska utskottets verksamhetsområde 
2017 

TU 2016-09-19 



 

Justerandens signatur  

 

 

 


