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Justerare: Carl-Uno Olsson och Ulf Genitz                                    Ersättare justerare: Jan Sahlström 
  

Justerandens signatur  

 

 

  Ledamöter 
Avvikande 
§/tid 

Ersättare 
Avvikande 
§/tid 

När-
varo 

S Bengt Karlsson    1 

C Kjell Gustafsson    1 

M 
Mona Hellberg-Wik-
ström 

   1 

S 
 
Fredrik Nelander 
 

   1 

M Gabriela Bosnjakovic    1 

S Alexandra Gustafsson    1 

M Leif Sandberg    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    1 

SD Sven Vikström  Moa Tamrell  1 

M Lars Gezelius    1 

S Petra Sahlström    1 
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  Ledamöter 
Avvikande 
§/tid 

Ersättare 
Avvikande 
§/tid 

När-
varo 

V Claes Eriksson    1 

M Anna Jäderström    1 

L Tommy Åkerstedt    1 

C Elof Jonsson    1 

S Ros-Marie Persson  Gert Andersson  1 

M Erik Lindström    1 

SD Fredrik Andersson  Therese Wellbrant  1 

S Rezkar Mohamad     1 

M Peter Jonsson    1 

KD Therése Hellqvist    - 

S Jörgen Kjellqvist    1 

M Håkan Svensson    1 

C Irene Karlsson    1 

S Åsa Olsson  Karl-Gustav Karlsson  1 

M Marie Pehrsson  Ingemar Jonsson  1 

MP Solweig Andersson    1 

S Fredrik Pettersson    1 
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Avvikande 
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Avvikande 
§/tid 
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varo 

SD Sonny Hansson    - 

M Johannes Lundén    1 

S Peter Persson    1 

V Egon Frid    1 

C Ingemar Gruvaeus    1 

M Agneta Edvardsson  Lennart Haglund  1 

S Helene Bäck  Liselotte Nelander  1 

S Carl Nelander    1 

L Annette Engström  Per-Olof Persson-Lilja  1 

SD Hannyah Jörtoft    1 

S Anders Palm Lundin  Stig Svensson  1 

Antal närvarande ledamöter 43 
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M Jon Sandqvist  

M Ingemar Jonsson  

M Anna Fridén  

C Carl-Axel Olsson  

C Ulla Johansson  

C Magnus Fridén  

L Per-Olof Persson-Lilja  

L Maria Doinova  

KD Charlotte Santos  

KD Vakant  

S Mikael Hernborg  

S Christina Engblom  

S Stig Svensson  
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  Namn Närvaro 

S Liselotte Nelander  

S Michael Johansson  

S Karl-Gustav Karlsson  

S Heidi Hansen  

S Gert Andersson  

V Christina Hagberg  

V Åsa Heij Bengtegård  

MP Sten Sundvall  

MP Vakant  

SD Moa Tamrell  

SD Vakant  

SD Therese Wellbrant  

Antal närvarande icke tjänstgörande ersättare - 
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KF § 86     

Informationsärenden 

Information från Upphandling Västra Skaraborg 

Lennart Jonsson, upphandlingschef för Upphandling Västra Skaraborg infor-
merar om Upphandling Västra Skaraborgs verksamhet. 

Beträffande Upphandling Västra Skaraborgs verksamhet kan följande nämnas: 

- Upphandling Västra Skaraborg genomför upphandlingar för kommu-
nerna: Lidköping, Skara, Götene, Grästorp, Essunga och Vara. 

- Upphandling Västra Skaraborg härstammar från att år 2014 då kommu-
nerna fattade ett inriktningsbeslut och år 2016 då ett samarbetsavtal 
tecknades. 

- Organisationen består av en upphandlingschef, en strateg och fem upp-
handlare. 

- De fördelar som finns med att ha en gemensam upphandlingsorgani-
sation är bland annat minskad sårbarhet och högre kvalité i upphand-
lingar. 

- I sitt uppdrag ska Upphandling Västar Skaraborg bland annat tillhanda-
hålla upphandlingsstöd till samtliga kommuner i samarbetet och en-
heten genomför både upphandlingar av ramavtal och specifika varor 
och tjänster. 

- För närvarande har Upphandling Västra Skaraborg ungefär 120 regi-
strerade upphandlingsärenden. 

__________ 
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KF § 87 

Anmälningsärenden 
Följande ärenden anmäls och läggs därefter till handlingarna: 

- Ärendebalans per 2017-10-19 (bilaga finns längst bak i detta protokoll) 
- Granskning av intern kontroll inom försörjningsstöd, PWC 

__________ 
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KF § 88   Dnr 58/2017 

Delårsrapport augusti 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer delårsrapporten för augusti 2017.  
 

__________ 
 

Sammanfattning av ärendet 
Prognosen för helåret uppgår till 9 mkr, vilket är 4 mkr bättre än budget för 
2017.  

Avvikelse mot budget, mkr 

 Prognos 2017 

Budgeterat resultat 4,8 

Nämnderna -2,6 

Finansförvaltning 1,7 

Skatteintäkter, generella statsbidrag 2,3 

Finansnetto 2,5 

Prognos helårsresultat 8,7 
  

Avvikelse mot budget 3,9 

 

Avvikelse nämnderna mot budget, mkr 

 Prognos 2017 

Vara kommuns revisorer 0,0 

Kommunstyrelsen 2,5 

Räddningsnämnden 0,3 

Miljö- och byggnadsnämnden 0,7 

Bildningsnämnden -3,8 

Socialnämnden -2,3 

Avvikelse -2,6 
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Till och med augusti har kommunen investerat för 42 mkr. Prognosen för helå-
ret är investeringar för 118 mkr, vilket innebär en kvarvarande budget på 45 
mkr.  

Lagen om kommunal redovisning innehåller krav på att kommuner minst en 
gång under räkenskapsåret ska upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) 
för verksamheten från räkenskapsårets början. Vara kommun har valt att göra 
två delårsrapporter, en för perioden januari till april och en för perioden januari 
till augusti.  

Måluppfyllelse 

Det finansiella målet: ”Det årliga resultatet i förhållande till skatteintäkter och 
generella statsbidrag ska uppgå till 2 % +- 2 %.  

Målet uppfylls då prognosen är 1,0 % av skatteintäkter och generella statsbi-
drag.   

Beslutsunderlag 

- Delårsrapport augusti 2017 h-kort 2017.2313  
- Protokoll från kommunstyrelsen 2017-10-04 § 110 
- Granskning av delårsrapport 2017 Vara kommun, PWC h-kort 

2017.2159 
- Revisorernas utlåtande över delårsrapporten h-kort 2017.2159 
- Delårsrapport augusti 2017 tekniska utskottet h-kort 2017.1812 
- Protokoll från Bildningsnämnden 2017-09-26 § 100 
- Delårsrapport augusti 2017 Bildningsnämnden h-kort 2017.1978 
- Protokoll från Miljö- och byggnadsnämnden 2017-09-20 § 158 
- Delårsrapport augusti 2017 Miljö- och byggnadsnämnden h-kort 

2017.1880 
- Protokoll från Socialnämnden 2017-09-26 § 188 
- Delårsrapport augusti 2017 Socialnämnden h-kort 2017.1974 

Kommunfullmäktige behandling 

Yrkanden 

Fredrik Nelander (S) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Gabriela Bosnjakovic (M) yrkar på att en redaktionell ändring på sidan 9 i de-
lårsrapporten för augusti 2017. 

Beslutsgång 

Ordförande Bengt Karlsson frågar kommunfullmäktige och finner att kom-
munfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. 

__________ 
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KF § 89                                                   Dnr 115/2017  

Taxa för Vara kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggning 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar taxa för Vara  
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning år 2018.  

Separat bilaga: Taxa för Vara kommuns allmänna vatten- och avloppsanlägg-
ning 2018 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Tekniska förvaltningen föreslår en oförändrad va-taxa för 2018 då verksam-
heten går med ett överskott 2017, orsaken till överskottet är att tidigare drift-
kostnader som varit budgeterade på drift har redovisats som investeringskost-
nader (komponentavskrivningar).  
 
En normalvilla i Vara betalar 6 388 kronor inklusive moms år 2017 för vatten 
och avlopp, och förslaget till brukningsavgift innebär en oförändrad nivå vid 
jämförelse av normalvilla enligt Svenskt vattens definition (en vattenmätare av 
minsta storleken, 150 m3 vatten, 800 m2 tomt). Genomsnittet för riket är 7081 
kr år 2017 för normalvilla. 

Beslutsunderlag 

- Taxa för Vara kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning, h-kort 
2017.1814 

- Protokoll från  kommunstyrelsen 2017-10-04 § 111 

_________ 
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KF § 90   Dnr 70/2017 

Motion avseende vårdbiträden för att för-

bättra arbetsmiljön i våra kommunala verk-

samheter 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till 
nedanstående yttrande. 

Motionen är därmed färdigbehandlad.  

Reservation 

Moderaterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet 
till förmån för eget yrkande. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Bakgrunden till detta yttrande är att det kommit in en motion om vårdbiträden 
till kommunens vårdverksamheter för att förbättra arbetsmiljön. Förvaltning-
ens bedömning är att frågeställningen redan hanteras inom ramen för den på-
började utredningen om hur avlastande tjänster ska hanteras inom Vara kom-
muns samtliga verksamheter. Mot bakgrund av detta är förvaltningens bedöm-
ning att motionen bör anses vara besvarad. 

Anna Jäderström (M) har genom sin motion föreslagit att utreda möjligheten 
att anställa vårdbiträden inom Vara kommuns vårdverksamheter, i syfte att 
skapa fler arbetstillfällen, öka integrationen och förbättra arbetsmiljön för med-
arbetarna. Motionären föreslår följande: 

Att  Vara kommun ska utreda vilka arbetsuppgifter som skulle avlasta 
kommunens undersköterskor i sitt arbete och på så sätt frigöra 
tid till vård och omsorg. 

Att Vara kommun ska implementera arbetsmodellen att kommunens 
vårdverksamheter även har vårdbiträden som avlastar kommu-
nens vårdpersonal och förbättrar arbetsmiljön. 

I kommunledningsgruppen pågår just nu ett omfattande arbete kring ledning 
och styrning, med analys av medarbetarskap, ledningsfilosofi, ledar-förutsätt-
ningar och organisationsstruktur. Inom ramen för detta arbete har kommun-
ledningsgruppen också initierat en utredning kring avlastande (extra) tjänster 
för kommunen som helhet. I detta arbete kommer möjligheten till integration 
och sänkning av trösklarna för innanförskap vara en grundläggande förutsätt-
ning för det fortsatta arbetet. 

Frågan om avlastande (extra) tjänster är dock en angeläget för hela Vara kom-
mun, inte bara för Socialförvaltningen, och kräver en djupare analys. Dessutom 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
  
Kommunfullmäktige 2017-10-30 8 
   

 

 Utdragsbestyrkande 

handlar det både om att skapa nya jobb men också om att avlasta inom befint-
liga befattningar. 

Enligt Förordning (2015:503) om särskilt anställningsstöd kan offentligt finan-
sierade verksamheter få ersättning för att anställa personer som deltagit i jobb- 
och utvecklingsgarantin eller som är nyanlända. Stödet kallas extratjänst. 

Förvaltningens bedömning är att utredningen om avlastande (extra) tjänster 
måste omfatta alla kommunens förvaltningar. Behovet kan se olika ut för olika 
förvaltningar, vilket är en viktigt att ta i beaktande. Utredningen kommer bl a 
omfatta: 

 vilka roller och kompetenser som skulle kunna passa inom ramen för 
regelverket om extratjänster i förhållande till kommunens behov 

 en tydlig beskrivning av rollernas kompetenskrav och befogenheter 
samt hur handledning ska fungera 

 belöningsmodell  

 tidplan 

 ekonomiska effekter 

Förvaltningens bedömning är därför att beslut om att införa vårdbiträden inom 
Vara kommuns vårdverksamheter först kan tas när den påbörjade utredningen 
är genomförd.  

Beslutsunderlag 

- Motion om vårdbiträden för att förbättra arbetsmiljö i våra kommunala 
verksamheter h-kort 2017.1120 

- Protokoll från kommunstyrelsen 2017-10-04 § 112 

Kommunfullmäktiges behandling 

Yrkanden 

Anna Jäderström (M) och Hannyah Jörtoft (SD) yrkar bifall till motionen 

Beslutsgång  

Ordförande Bengt Karlsson (S) ställer proposition på kommunstyrelsens för-
slag till beslut och bifallsyrkandet till motionen och finner av kommunfullmäk-
tige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Omröstning begärs. 
 
Följande omröstningsproposition fastställs. Den som bifaller kommunstyrel-
sens förslag till beslut röstar JA. Den som bifaller bifallsyrkandet till motionen 
röstar NEJ. Vid omröstningen avges 24 JA-röster och 19 NEJ-röster. Kom-
munfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Bilaga: Omröstningsprotokoll 
__________ 
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KF § 91   Dnr 69/2017 

Motion om frukt i kommunens skolor  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen och motionen är därmed färdigbehand-
lad.  

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Hannyah Jörtoft (SD) har den 30 maj inkommit med en motion om frukt i 
kommunens skolor: 

I motionen föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige att besluta att: 

- Alla eleverna i de kommunala skolorna ska erbjudas minst en frukt om 
dagen. 

Kommunfullmäktige har remitterat en motion från Sverigedemokraterna avse-
ende frukt i kommunens skolor till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har i 
sin tur remitterat motionen till  kostchefen, Ann-Kristin Torstensson, i Vara 
kommun för ett yttrande. 

Yttrande från kostchef 

Kostchefen i Vara kommun, Ann-Kristin Torstensson, har den 5 september 
inkommit med nedanstående yttrande till kommunstyrelsen: 

Sverigedemokraternas remiss att alla grundskolelever skall erbju-
das en frukt om under skoldagen för att hjälpa till att lägga grun-
den för hälsosamma vanor samt ge ett extra energitillskott som 
kan öka fokus på skolarbetet stämmer väl överens med Livsme-
delsverket rekommendationer på 500 gr frukt och grönsa-
ker/dag. 
 
Kostenheten arbetar utifrån dessa rekommendationer genom att 
servera grönsaker och frukt i våra salladsbufféer med den i sam-
band med den dagliga lunchserveringen som skall motsvara 30 % 
av det dagliga energibehovet. Till fritids- och förskolebarn serve-
ras även frukost och mellanmål. 
 
Att kunna erbjuda en extra frukt under skoldagen skulle främst 
medföra ett extra energitillskott som möjliggör en jämnare blod-
sockernivå under dagen, detta borde då resultera i en lugnare 
miljö samt ett bättre studieresultat. 
Kostnader för detta införande beräknas uppgå till 800 000 kr för 
råvara samt arbetskostnader beräknat på de elever som idag är 
inskrivna i skolan.  
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I sin motion yrkar Hannyah Jörtoft (SD) att alla elever i de kommunala sko-
lorna ska erbjudas minst frukt om dagen. Orsaken till att erbjuda en frukt un-
der skoltiden är för att det både lägger grunden för hälsosamma vanor bland 
barn och unga och ger eleverna mer energi för att kunna fokusera på sitt skol-
arbete. Vidare skulle årskostnaden för en elev att ha med egen frukt uppgå till 
ca 500 kronor. 

I yttrandet från Ann-Kristin Torstensson, kostchef, nämns att en extra frukt 
om dagen borde resulterar i en lugnare miljö och bättre studieresultat för ele-
ver. Dock kan samtidigt konstateras att kostenheten redan arbetar utifrån Livs-
medelsverkets rekommendationer om 500 gr frukt och grönsaker per dag ge-
nom att servera grönsaker och frukt vid salladsbufféer. Förslaget om en extra 
frukt skulle även innebära ökade kostnader för kommunen som uppskattas till 
800 000 kr. 

Med anledning av dessa omständigheter föreslås därför att motionen ska av-
slås. 

Beslutsunderlag 

- Motion om frukt i kommunens skolor h-kort 2017.1119 
- Yttrande över motionen från Kostchef Ann-Kristin Torstensson h-kort 

2017.1788 
- Protokoll från kommunstyrelsen 2017-10-04 § 113 

Kommunfullmäktiges behandling 

Yrkanden 

Hannyah Jörtoft (SD) yrkar bifall till motionen 

Beslutsgång 

Ordförande Bengt Karlsson (S) ställer proposition på kommunstyrelsens för-
slag till beslut och bifallsyrkandet till motionen och finner av kommunfullmäk-
tige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Omröstning begärs 
 
Följande omröstningsproposition fastställs. Den som bifaller kommunstyrel-
sens förslag till beslut röstar JA. Den som bifaller bifallsyrkandet till motionen 
röstar NEJ. Vid omröstningen avges 38 JA-röster, 4 NEJ-röster och 1 avstår. 
Kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Bilaga: Omröstningsprotokoll 
__________ 
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KF § 92   Dnr 74/2014 

Återrapportering av Vara Bostäder ABs ägar-

direktiv, § 29/2014 angående kvarteret Rita-

ren 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Vara Bostäder ABs genomförda byggnation 
enligt utfärdat ägardirektiv § 29/2014 för kvarteret Ritaren. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Den 26 maj 2014 § 29 gav kommunfullmäktige Vara Bostäder AB ett ägardi-
rektiv för en byggnation av 16 lägenheter vid kvarteret Ritaren (vid Johan 
Brinks gata) i Vara tätort. Byggnationen har färdigställts och omfattar 15 lägen-
heter, detta då tomtytan inte medgav större servicebyggnad varför utrymmet 
för en av dem tänkta lägenheterna ersattes med serviceytor.  

Vara Bostäder AB har den 12 september 2017 § 38 hemställt hos ägaren att fö-
reslå kommunfullmäktige att godkänna genomförd byggnation för kvarteret Ri-
taren 20 (KF § 29/2014). Därefter har ärendet behandlats av Vara Koncern 
AB § 33/2017 som beslutat att föreslå kommunfullmäktige att godkänna ge-
nomförd byggnation enligt utfärdat ägardirektiv.  

Återrapport från Vara Bostäder AB 

Enligt ägardirektiv från 2014 ålades Vara Bostäder AB att bygga 16 lägenheter i 
kvarteret Ritaren i Vara. Byggnationen är nu genomförd och lägenheterna är 
satta i bruk. Då tomtytan ej medgav större servicebyggnad ersattes utrymmet 
för en av de tänkta lägenheterna med serviceytor, vilket i sin tur innebar att 
byggnationen omfattat 15 lägenheter (8 stycken ettor och 7 stycken tvåor) samt 
tillhörande serviceytor och förråd. I och med att redovisning enligt K3-mo-
dellen numera används av Vara Bostäder AB ska varje enskild fastighet värde-
ras utifrån sitt marknadsvärde. Marknadsvärdet bedöms enligt SABO:s kalkyl-
mall understiga produktionskostnaden med 7 727 000 kronor, vilket ska belasta 
årets resultat då byggnationen färdigställts.  

Stöd för anordnande av hyresbostäder enligt förordningen (2016:880) har sökts 
och beviljats till ett belopp av 3 793 825 kronor vilket förbättrar bolagets resul-
tat i motsvarande grad.  

Beslutsunderlag 

- Protokoll från kommunstyrelsen 2017-10-04 § 116 

___________ 
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 Utdragsbestyrkande 

KF § 93   Dnr 135/2017 

Angående ensamkommande barn som fyller 

18 år eller åldersuppskrivs i asylprocessen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige inrättar ett föreningsbidrag under kommunstyrel-
sen. Bidraget uppgår till samma belopp som det tillfälliga kommunbi-
draget och kan sökas av ideella organisationer/föreningar. De ansökta 
medlen ska användas till att stödja ungdomarna att hitta alternativa bo-
endelösningar om de väljer att stanna kvar i Vara som eget boende 
(EBO).  
Bidraget betalas inte ut till enskilda personer som upplåter sina hem till 
asylsökande, utan enbart till ideella organisationer/föreningar.  

Beslutet gäller under förutsättning att erforderliga beslut fattas. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utarbeta regler 
för bidraget och hur bidraget ska betalas ut. 

Reservation 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  
Regeringen har meddelat beslut om ett tillfälligt kommunbidrag, 195 miljoner 
kronor. Pengarna är avsedda som ett stöd till kommunerna för att låta ensam-
kommande barn som fyller 18 år eller åldersuppskrivs under asylprocessen un-
der asylprocessen bo kvar i kommunen. Det tillfälliga kommunbidraget förde-
las proportionellt till kommunerna utifrån antalet ensamkommande barn och 
unga i en kommun som antingen fyller 18 år mellan 1 juli 2017 och 30 juni 
2018 eller är mellan 18 och 20 år och har ett placeringsbeslut enligt socialtjänst-
lagen. För Vara kommun motsvarar detta ca 600 tkr 2017 och 300 tkr 2018.  

Det tillfälliga bidraget kommer att betalas ut till kommunerna under december 
2017, efter att riksdagen beslutat om regeringens förslag till höständringsbud-
get.  

Nuläge i Vara kommun 

Vara kommun står som många andra kommuner inför etiska dilemman när 
asylsökande barn fyller 18 år eller ålders uppskrivs till 18 år, under asylproces-
sen. Den som uppnått 18 års ålder och asylsökande är normalt ett statligt an-
svar och staten är genom Migrationsverket skyldig att erbjuda anläggningsbo-
ende. Ensamkommande barn som vistas i Vara kommuns hem för vård eller 
boende (HVB) flyttas vid uppnådda 18 år till Migrationsverkets boenden, om 
det inte förekommer särskilda skäl till fortsatt behov av vård.   



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
  
Kommunfullmäktige 2017-10-30 13 
   

 

 Utdragsbestyrkande 

Socialnämnden fattade i februari 2017 (SN 11 §) beslut om att den ålder som 
ensamkommande barn har uppgivit vid ansökningstillfället ska godtas av kom-
munens myndigheter, i de fall åldersuppskrivning har gjorts utan erbjudande 
om medicinsk åldersbedömning. Detta fram till dess att ett slutligt beslut eller 
dom har vunnit laga kraft i ett asylärende. Ett beslut som egentligen aldrig 
kunde verkställas då Migrationsverket, sedan mars 2017, erbjuder samtliga asyl-
sökande ensamkommande barn att genomgå medicinsk åldersbedömning. Be-
slut om åldersuppskrivning efter medicinsk åldersbedömning är inte överklag-
bart.  

Det ovan nämnda etiska dilemmat består i att ungdomar som funnit sig tillrätta 
i Vara kommun ska förflyttas till Migrationsverkets anläggningsboende innan 
deras asylärende har avgjorts och vunnit laga kraft. De som studerar på gymna-
siet blir tvungna att avbryta studierna då ungdomen skrivs in i den skola där 
Migrationsverkets anläggningsboende ligger. Detta skapar mycket oro och psy-
kisk ohälsa bland ungdomarna. 

Det tillfälliga kommunbidraget är avsett som ett stöd till kommunerna för att 
de ska låta ensamkommande barn som fyller 18 år under asylprocessen få 
stanna i kommunen till dess deras asylärende är slutligt avgjort. För Varas del 
handlar det i dagsläget om sju ungdomar som blir 18 år under hösten 2017 och 
en ungdom som blir 18 år under våren 2018 enligt uppgiven ålder. Utöver 
dessa finns 17 ungdomar födda 2000 – 2002 som fortfarande är i asylprocess. 
De flesta har genomgått medicinsk åldersbedömning men har ännu inte fått 
svar. Enligt uppgift från Migrationsverket har det visat sig att 75 procent av de 
undersökta bedöms vara över 18 år. Om detta förhållande även kommer att 
gälla för Vara kommun innebär det att bara fyra ungdomar skulle bedömas 
vara under 18 år. Ytterligare en fråga är hur det går i deras asylansökan, det vill 
säga om de får uppehållstillstånd eller får utvisningsbeslut.  

Under perioden 2016-2017 har hittills ca 25 ungdomar lämnat Vara kommun 
på grund av ålder eller självvalt avvikit av olika anledningar.  

Det är upp till varje kommun att avgöra hur de använder sina medel för grup-
pen ensamkommande asylsökande som är 18 år eller äldre. 

Ur rent humanitärt perspektiv torde målgruppen få stanna i kommunen under 
asylprocessen. Det kan förmodas att dessa personer genomgått stora svårig-
heter på sin väg till Vara kommun och med en påtvingad flytt därifrån under 
pågående asylprocess riskerar de att far illa.  

Förutsättningar för att barnen att bo kvar i Vara kommun 

De boenden där de asylsökande barnen vistas under asylprocessen är förknippat 
med en hyreskostnad. En lägenhet/rum kostar enligt befintliga hyreskontrakt 
108 333 kronor per år (Bonden och Olofsgatans boenden). Då är gemensamhets-
utrymmen, såsom kök och umgängesytor, medräknat i hyran. I ett boende som 
bedrivs kommunalt tillkommer även personalkostnad. Omfattning av personal 
och således även personalkostnaden är olika stor beroende på boendeform.   
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Det är av stor vikt att den asylsökande är väl införstådd med, har skriftlig in-
formation om gällande villkor samt avtal för boendet. Det är därför angeläget 
för kommunen att noga överväga vilka villkor som ska gälla för ett fortsatt bo-
ende i kommunen efter en 18-årsdag och att kommunen tar fram information 
på olika språk så att ungdomen får rätt information och så att missförstånd så 
långt som möjligt kan undvikas.  

Vägval 

Asylsökande vuxna är ett statligt ansvar och en utgångspunkt i de fall där ung-
domarna fyller 18 år under asylprocessen är att staten erbjuder boende i ett an-
läggningsboende. Vara kommun har möjlighet att likt exempelvis Stockholms 
stad, inrätta ett föreningsbidrag som avser de tillfälliga statsbidraget. Detta kan 
sökas av ideella organisationer/föreningar som efter ansökan beviljas medel för 
att tillhandahålla tillfälliga boendelösningar och vissa andra basbehov för en-
samkommande som fyller 18 år under pågående asylprocess och som väljer att 
stanna kvar i kommunen som egenbosatta (EBO) i stället för att flytta till ett 
anläggningsboende.  

Krav på att erhålla föreningsbidrag 

De ansökta medlen ska användas till att stödja ungdomarna att hitta alternativa 
boendelösningar om de väljer att stanna kvar i Vara som EBO.  

Bidraget betalas inte ut till enskilda personer som upplåter sina hem till asylsö-
kande, utan enbart till ideella organisationer/föreningar.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse- Angående ensamkommande barn som fyller 18 år eller ål-
dersuppskrivs i asylprocessen h-kort 2017.2087 

- Protokoll från kommunstyrelsen 2017-10-17 § 122 

Kommunfullmäktiges behandling 

Yrkanden 

Fredrik Nelander (S) med instämmande från Egon Frid (V), Ingemar Gruvaeus 
(C), Ulf Genitz (C), Solweig Andersson (MP) och Gabriela Bosnjakovic (M) yr-
kar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Hannyah Jörtoft (SD) med instämmande från Peter Björk (SD) yrkar att ären-
det återremitteras till kommunstyrelsen för ny beredning. Om ärendet inte åter-
remitteras till kommunstyrelsen yrkar man avslag på kommunstyrelsens förslag 
till beslut.   

Beslutsgång 

Ordförande Bengt Karlsson (S) frågar om ärendet ska återremitteras till kom-
munstyrelsen eller om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde och finner 
att kommunfullmäktiges beslutar att ärende ska avgöras på dagens samman-
träde. 
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Ordförande Bengt Karlsson (S) ställer proposition på kommunstyrelsens för-
slag till beslut och avslagsyrkandet och finner av kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Omröstning begärs 
 
Följande omröstningsproposition fastställs. Den som bifaller kommunstyrel-
sens förslag till beslut röstar JA. Den som bifaller avslagsyrkandet röstar NEJ. 
Vid omröstningen avges 39 JA-röster och 4 NEJ-röster. Kommunfullmäktige 
beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Bilaga: Omröstningsprotokoll 
__________  
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KF § 94   Dnr 134/2017  

Motion om ett hållbart och förstärkt närings-

livsarbete 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen.  

_________  

Sammanfattning av motionen  

Gabriela Bosnjakovic (M) har lämnat in en motion om ett hållbart och för-
stärkt näringslivsarbete. 

Motionären skriver följande i motionen:  

”Vara kommun är en stark företagarkommun och fick bl.a. 2008 
utnämningen årets företagarkommun av tidningen Privata affä-
rer. Kommunen har även under många år varit högt placerad i 
näringslivsrankingen gjord av Svenskt Näringsliv. I mätningen 
jämförs Sveriges 290 kommuner, där Vara så sent som 2014 fick 
plats 33. Nu har dessvärre kommunen tappat i denna ranking till 
plats 81, medan grannkommuner som Essunga och Grästorp, 
med liknande företagsstruktur som vår kommun, visar på bättre 
resultat med plats 21 respektive 40.  

Undersökningen som Svenskt näringsliv genomför, bygger på 
enkätsvar från företagen, och där mäts och jämförs attityder och 
statistik. Där framgår om det finns brister när det t ex gäller ser-
vice till företagen, kommunala tjänstemäns attityder, dialog med 
kommunledning och tillgång till kompetens m.m. Det går snabbt 
att utläsa att brister för Vara kommuns del, ligger i kommunikat-
ion och dialog, och därför bör en förbättrad kontakt mellan 
kommunen och företagare upparbetas.  

Med bakgrund av tidigare resultat har Vara goda förutsättningar-
för att återskapa ett starkt företagsklimat och bli en allt mer 
framgångsrik och dynamisk kommun. Flera kommuner i under-
sökningen som visar på positiva resultat, har en god och nära re-
lation till företagare, där de jobbar aktivt med att utveckla områ-
den för samarbete på olika nivåer. Som exempel kan nämnas att 
flera kommuner har etablerat s.k. företagarråd.  

Genom att skapa ett forum med ett aktivt företagarråd, finns 
möjlighet till en nära dialog. Kommun och företag kan då till-
sammans påverka, engagera och inspirera Vara till att återta sin 
höga placering i näringslivsrankingen.” 
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Motionären förslår kommunfullmäktige besluta att: 

 Förvaltningen får i uppdrag att fram en tydlig aktivitetsplan 
med åtgärder och mål på hur vi ska arbeta för att förbättra nä-
ringslivsklimatet i Vara. 

 Förvaltningen får i uppdrag att skapa ett företagarråd där politi-
ker, tjänstemän och företagare ingår för att skapa en bättre dia-
log och förståelse mellan kommun och näringsliv. 

Kommunfullmäktiges behandling  

Gabriela Bosnjakovic (M) läser upp motionen för kommunfullmäktige. 

__________ 
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KF § 95                     Dnr 179/2014 

Avsägelse från Anna Fridén (M) av uppdraget 

som ersättare i kommunfullmäktige och be-

gäran om röstsammanräkning 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Anna Fridén (M) från uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktige. 

2. Kommunfullmäktige begär en ny röstsammanräkning. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Anna Fridén (M)  har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäk-
tige i Vara kommun. Hon behöver därför entledigas från sitt uppdrag av  kom-
munfullmäktige. Därefter behöver kommunfullmäktige begära en ny röstsam-
manräkning.  

Beslutsunderlag 

- Avsägelse från Anna Fridén H-kort 2017.1951 

__________  
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KF § 96                     Dnr 179/2014 

Avsägelse från Rose-Marie Garyd (S) av upp-

draget som ersättare i socialnämnden samt 

fyllnadsval 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Rose-Marie Garyd (S) från uppdraget 
som ersättare i socialnämnden i Vara kommun. 

2. Inge Pettersson (S) Vedum Björkeliden 1, 534 61 Vedum väljs till ny 
ersättare i socialnämnden. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Rose-Marie Garyd (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden 
i Vara kommun. Hon behöver därför entledigas från sitt uppdrag av  kommun-
fullmäktige. Därefter behöver kommunfullmäktig utse en ny ersättare.  

Förslaget från Socialdemokraterna är att välja Inge Pettersson (S) Vedum 
Björkeliden 1, 534 61 Vedum till ny ersättare i socialnämnden.  

Beslutsunderlag 

- Avsägelse från Rose-Marie Garyd H-kort 2017.2144 

__________  
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KF § 97                     Dnr 179/2014 

Avsägelse från Louise Grabo (C) av uppdra-

get som ersättare i bildningsnämnden samt 

fyllnadsval  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Louise Grabo (C) från uppdrag som er-
sättare i bildningsnämnden i Vara kommun. 

2. David Gustafsson (C) Fyrunga Hinstorp 11, 535 91 Kvänum väljs till 
ny ersättare i bildningsnämnden. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Louise Grabo (C) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i bildningsnämnden 
i Vara kommun. Hon behöver därför entledigas från sitt uppdrag av  kommun-
fullmäktige. Därefter behöver kommunfullmäktige utse en ersättare.  

Förslaget från Centerpartiet är att välja  David Gustafsson (C) Fyrunga Hin-
storp 11, 535 91 Kvänum till ny ersättare i bildningsnämnden.  

Beslutsunderlag 

- Avsägelse från Louise Grabo H-kort 2017.2153 

__________  
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KF § 98   Dnr 63/2015 

Fråga fullmäktige- Priser på vatten vid ny-

byggnation 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger skrivelsen till handlingarna. 

___________ 

Fråga 

En fråga har inkommit från allmänheten har via Vara kommuns hemsida och 
forumet Fråga Fullmäktige till kommunfullmäktige och är ställd till kommun-
styrelsen: 

Min fundering är kring vilka grunder man i Vara kommun sätter pris på 
vattenavrinning från år till år vid nybyggnation. Vilka kostnader styr 
prissättningen och hur arbetas det nya priset fram?  

Svar 

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Nelander (S) svarar på frågan med föl-
jande svar:  

Hej 

Den övergripande principen som råder för Vara kommun när det gäller 
prissättning av tjänster är självkostnadsprincipen. Detta innebär att 
kommunen bara tar betalt för de faktiska kostnader som man har ådra-
git i sig för att producera en viss tjänst. 

Vidare kan nämnas att tekniska förvaltningen har information om hur 
Vara kommun ligger i jämförelse med övriga Sverige beträffande an-
läggningsavgifter om man som privatperson skulle vilja veta mer.  

För övrigt hänvisas till Vara kommuns VA-chef Robert Isberg. 

__________
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Inkom den Dnr Initierat av Ärende Handläggning 

 

2016-04-15 110/2016 Kansliavdelning Revidering av KF arbetsordning 2015-2018 Uppdrag om revidering 
Handläggs av kansliavdelningen 

2016-09-28 220/2016 Vara Koncern AB Uppdatering av revisorernas reglemente  KF-presidium 2016-11-22 
KF 2016-12-12 

2017-01-18 16/2017 Ekonomiavdelningen Budget 2018, Plan 2019-2021 Bereds av ekonomiavdelningen 
KSAU 2017-10-18 
KS 2017-11-01 
KF 2017-11-27 

2017-01-26 22/2017 Socialnämnden Rapportering till Inspektionen för Vård och Om-
sorg, IVO 

Socialnämndens beslut om rapportering till 
IVO – anmäls löpande till KF 

2017-02-16 31/2017 Tillväxt- och utvecklingsav-
delningen 

Policy för markanvisningar och exploateringar i 
Vara kommun 

KSAU 2017-02-22 
Remitterad till kommunens nämnder 

2017-03-06 39/2017 VaraNet AB Översyn av bolagsordning och ägardirektiv för  Va-
raNet AB 

Vara Koncern AB 

2017-04-26 56/2017 Gabriela Bosnjakovic (M) 
Håkan Svensson (M) 

Motion om utveckling av volontärsarbete  KF 2017-05-29 
Remitterad till kommunstyrelsen 
KSAU 2017-10-18 
KS 2017-11-01 
KF 2017-11-29 

2017-05-02 58/2017 Ekonomiavdelningen Delårsrapporter 2017  
 

Handläggs av ekonomiavdelningen 
KSAU 2017-09-25 
KS 2017-10-04 
KF 2017-10-30 
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Inkom den Dnr Initierat av Ärende Handläggning 

 

2017-05-18 68/2017 Personalutskottet Politisk organisation för mandatperioden 2019-
2022 

PU 2017-05-24 
Remiss till partigrupperna 
KS 2017-09-06 

2017-05-30 69/2017 Hannyah Jörtoft (SD) Motion om frukt i kommunens skolor KF 2017-06-12 
Remitterad till Kostchef Ann-Kristin Tor-
stensson 
KSAU 2017-09-25 
KS 2017-10-04 
KF 2017-10-30 

2017-05-30 70/2017 Anna Jäderström (M) Motion om vårdbiträden för att förbättra arbetsmil-
jön i våra kommunala verksamheter 

KF 2017-06-12 
Remitterad till HR-chef Nina Persson 
KSAU 2017-09-25 
KS 2017-10-04 
KF 2017-10-30 

2017-06-13 76/2017 Hannyah Jörtoft (SD) Motion om handlingsplan för våld i nära relationer KF 2017-09-25 
Remitterad till socialnämnden 

2017-06-13 77/2017 Hannyah Jörtoft (SD) Motion om minskat partistöd KF 2017-09-25 
Bereds på kansliavdelningen 

2017-06-13 78/2017 Hannyah Jörtoft (SD) Motion om insyn på budgetberedningsmöten KF 2017-09-25 
Remitterad till Ekonomichef Camilla Verngren 

2017-06-13 79/2017 Hannyah Jörtoft (SD) Motion om minskat antal ledamöter i KF och 
Nämnder 

KF 2017-09-25 
Bereds på kansliavdelningen 

2017-06-13 80/2017 Hannyah Jörtoft (SD) Motion om att avsluta prenumerationen Dagens 
Samhälle 

KF 2017-09-25 
bereds på kansliavdelningen 
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Inkom den Dnr Initierat av Ärende Handläggning 

 

2017-08-30 112/2017 Bildningsnämnden Revidering av bildningsnämndens del av doku-
menthanteringsplanen 

Bildningsnämnden 2017-08-29 
KSAU 2017-10-18 
KS 2017-11-01 
KF 2017-11-27 

2017-09-28 129/2017 Miljö- och byggnadsnämn-
den 

Ändring i miljö- och byggnadsnämndens regle-
mente samt tillsynsavgifter med anledning av ny lag 
om elektroniska cigaretter  

Miljö- och byggnadsnämnden 2017-09-20 
KSAU 2017-10-18 
KS 2017-11-01 
KF 2017-11-27 

2017-09-28 130/2017 Miljö- och byggnadsnämn-
den 

Miljöbalkstaxa  Miljö- och byggnadsnämnden 2017-09-20 
KSAU 2017-10-18 
KS 2017-11-01 
KF 2017-11-27 

2017-10-09 134/2017 Gabriela Bosnjakovic (M) Motion om ett hållbart och förstärkt näringslivsar-
bete 

Motionen väcks på KF 2017-10-30 

2017-10-09 135/2017  Ärende angående ensamkommande barn som fyller 
18 år eller åldersuppskrivs i asylprocessen 

KSAU 2017-10-10- Extra sammanträde 
KS 2017-10-17- Extra sammanträde 
KF 2017-10-30 

2017-10-12 137/2017 Ekonomiavdelningen Borgensavgifter för Vara kommun KSAU 2017-10-18 
KS 2017-11-01 
KF 2017-11-27 

2017-10-12 138/2017 Ekonomiavdelningen Finanspolicy i Vara kommun, revidering 2017 KSAU 2017-10-18 
KS 2017-11-01 
KF 2017-11-27 

2017-10-12 140/2016 Ekonomiavdelningen Låneramar för Vara kommunkoncern 2018 KSAU 2017-10-18 
KS 2017-11-01 
KF 2017-11-27 



 

Justerandens signatur  

 

 

 

 

 


