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KS § 146   Dnr 78/2017 

Yttrande om motion avseende insyn på bud-

getberedningsmöten 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen och motionen är därmed färdigbehand-
lad.  

Reservation 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Hannyah Jörtoft (SD) har den 12 juni inkommit med motionen insyn på bud-
getberedningsmöten. 

I motionen yrkar Sverigedemokraterna genom Hannyah Jörtoft att: 

- Att man ger alla partigrupper samma insyn i budgetberedningsarbetet. 

Kommunfullmäktige har remitterat motionen insyn på budgetberedningsmö-
ten till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens har i sin tur remitterat motionen 
till ekonomichefen i Vara kommun, Camilla Verngren. 

Yttrande från ekonomichef 

Ekonomichef Camilla Verngren har den 25 oktober inkommit med nedanstå-
ende yttrande till kommunstyrelsen:  

Styrprocessen för budget och uppföljning inleds med en dialog-
dag, en heldag i december, där bl.a. samtliga ledamöter i kom-
munstyrelsens bjuds in. Där presenterar respektive nämnd sin 
verksamhet under rubrikerna: verksamhet, mål, personal, eko-
nomi och framtid. 

Under februari tas ett inriktningsbeslut i kommunstyrelsen som 
föregås av utskickade handlingar i ordinarie ordning, där ramar 
tilldelas nämnderna för drift och investering. 

Under mars och april bearbetar respektive nämnd sin ramtilldel-
ning och fattar ett budgetbeslut senast i slutet av april. Alla par-
tier finns representerade i nämnderna utom miljö- och byggnads-
nämnden. Dessa nämndsbeslut föregås också av utskickade 
handlingar i ordinarie ordning.  

I slutet av april äger en budgetberedning rum då respektive presi-
dium och förvaltningschef får presentera det som står i deras 
budgethandlingar inför KSAU, således inga nya uppgifter, 
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Inför kommunfullmäktige i juni har majoriteten tagit ställning till 
hur de vill att budgeten ska fördelas, vilket går ut i handlingarna. 
I budgetbeslutet fastställs respektive nämnds ram för drift och 
investering. 

Slutligen, efter nya skatteprognoser och pensionsprognoser, och 
vissa tekniska justeringar gjorts under hösten, går handlingar ut 
för beslut i kommunfullmäktige i november. 

Alla ordinarie budgethandlingar är som alla andra handlingar of-
fentliga, som vem som helst kan ta dela av. Så insyn i budgetpro-
cessen har alla partier även om man inte deltar just på budgetbe-
redningsmötet. 

 Förslaget är att motionen avslås. 

I motionen insyn på budgetberedningsmöten yrkar Sverigedemokraterna ge-
nom Hannyah Jörtoft att alla partigrupper ges samma insyn i budgetbered-
ningsarbetet. Det anses som problematiskt för mindre partier som vill lägga en 
fram en alternativ budget till kommunfullmäktige att de inte kan närvara på 
budgetberedningens möten. Lösningen på denna problematik skulle enligt 
motionären vara att alla partier bjuds in till budgetberedningens möten. 

Beträffande motionen så berör den en viktig fråga nämligen den att alla partier 
har tillgång till samman information för att kunna bedriva politik. Dock nämns 
i yttrandet från kommunens ekonomichef att på budgetberedningsmötet i april 
behandlas information som redan presenterats för kommunstyrelsen och öv-
riga nämnder samt att alla budgethandlingar som upprättas i kommunen är of-
fentliga. Det kan därför anses som att alla partier har insyn budgetberednings-
arbetet även om ett parti inte deltar på budgetberedningens sammanträde. 

Motionen bör därför avslås och därmed anses som färdigbehandlad. 

Beslutsunderlag 

- Motion- Insyn på budgetberedningsmöten h-kort 2017.1221 
- Tjänsteskrivelse- Insyn på budgetberedningsmöten h-kort 2017.2411  
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-08 § 180 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 

Peter Björk (SD) yrkar bifall till motionen. 

Gabriela Bosnjakovic (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande Fredrik Nelander (S) ställer Peter Björks (SD) bifallsyrkande mot 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar en-
ligt arbetsutskottets förslag till beslut. 

__________ 
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KS § 147   Dnr 80/2017 

Yttrande om motion avseende att avsluta 

prenumeration på Dagens Samhälle 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen som där-
med är färdigbehandlad.  

Reservation 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

__________ 
 

Sammanfattning av ärendet  

Hannyah Jörtoft (SD) har lämnat in en motion om att avsluta prenumerationen 
på Dagens Samhälle. Motionären yrkar att nuvarande prenumeration på tid-
ningen Dagens samhälle inte ska förlängas för de förtroendevalda.  

Kommunfullmäktige har den 28 februari 2011 fattat beslut om att samtliga le-
damöter i kommunfullmäktige ska erbjudas en prenumeration på tidningen 
Dagens Samhälle. Därefter har en lista årligen skickats ut för ledamöter i kom-
munfullmäktige att välja om de vill ha en prenumeration eller inte.  

Tidningen Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattare på den offentliga 
marknaden och skriver om aktuella frågor gällande ekonomi, politik och of-
fentliga affärer. Tidningen möjliggör för dess läsare att få ett omvärldsperspek-
tiv på viktiga frågeställningar och utmaningar som offentlig sektor möter.  

Prenumerationen har under 2017 kostat 39 737 kronor. Bedömningen är att 
kostnaden för att ha kvar möjligheten för kommunfullmäktiges ledamöter att 
prenumerera på tidningen anses skälig. Beslutsfattares möjlighet till omvärlds-
bevakning och insyn i aktuella frågeställningar och utmaningar inom den of-
fentliga sektorn är viktig för kommunens fortsatta utveckling.   

Beslutsunderlag 

- Motion- Avsluta prenumerationen på Dagens Samhälle h-kort 
2017.1223 

- Tjänsteskrivelse- Motion avseende att avsluta prenumerationen Dagens 
Samhälle h-kort 2017.2412 

- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-08 § 181 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 

Peter Björk (SD) yrkar bifall till motionen. 
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Beslutsgång 

Ordförande Fredrik Nelander (S) ställer Peter Björks (SD) bifallsyrkande mot 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar en-
ligt arbetsutskottets förslag till beslut. 

___________ 
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KS § 148   Dnr 79/2017 

Yttrande om motion avseende minskat antal 

ledamöter i kommunfullmäktige och nämnder 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Med utgångspunkt i det uppdrag om översyn av den politiska organisationen 
inför nästa mandatperiod som kommunstyrelsen den 6 september 2017 § 99 
beslutade om anser kommunfullmäktige att motionen är besvarad.  

Motionen är därmed färdigbehandlad.  

Reservation 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Hannyah Jörtoft (SD) har lämnat in en motion om minskat antal ledamöter i 
kommunfullmäktige och nämnder där motionären yrkar att: 

- I samband med nästa mandatperiod minska antalet mandat i kommun-
fullmäktige till minsta antal i enlighet med kommunallagen från och 
med nästa mandatperiod 2018-2022 

- Minska antalet ledamöter i kommunstyrelsen till 7 
- Minska antalet ledamöter i socialnämnden till 7 
- Minska antalet ledamöter i bildningsnämnden till 7 

Arbetet med att se över den politiska organisationen i sin helhet inför nästa 
mandatperiod pågår redan. Kommunstyrelsen har den 6 september 2017 § 99 
beslutat att ge personalutskottet i uppdrag att göra en översyn av den politiska 
organisationen inför nästa mandatperiod samt ge kommundirektör i uppdrag 
att i samband med denna även se över tjänstemannaorganisationen.  

Motionen anses därmed redan vara besvarad då en utredning om framtida poli-
tiska struktur och organisation redan pågår.  

Beslutsunderlag 

- Motion- minskat antal ledamöter i kommunfullmäktige och nämnder h-
kort 2017.1222 

- Tjänsteskrivelse- Motion om minskat antal ledamöter i kommunfull-
mäktige och nämnder h-kort 2017.2413 

- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-08 § 182 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 

Peter  Björk (SD) yrkar bifall till motionen. 
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Beslutsgång 

Ordförande Fredrik Nelander (S) ställer Peter Björks bifallsyrkande mot ar-
betsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsens beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag till beslut. 

___________ 
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KS § 149    Dnr 146/2017 

Reviderad förbundsordning för Skaraborgs 

Kommunalförbund 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa den reviderade 
förbundsordningen för Skaraborgs kommunalförbund 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Skaraborgs kommunalförbunds förbundsfullmäktige har på sitt sammanträde 
den 26 september § 24 beslutat att anta ett förslag till reviderad förbundsord-
ning. Förbundsfullmäktige föreslår även att dess medlemskommuner fastställer 
den reviderade förbundsordningen. 

De ändringar som föreslås rör §§ 5 och 6 i förbundsordningen och ändringarna 
görs på grund av att det finns ett behov att tydliggöra tillämpningen av LOU 
(lagen om offentlig upphandling) och införandet av det så kallade in-house un-
dantaget vid upphandlingar. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från Skaraborgs kommunalförbunds fullmäktigesammanträde 
2017-09-26 § 24 

- Förslag till reviderad förbundsordning till Skaraborgs kommunalförbund h-
kort 2017.2237 

- Tjänsteskrivelse- Reviderad förbundsordning för Skaraborgs kommunalför-
bund h-kort 2017.2416 

- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-08 § 185 

__________ 
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KS § 150                                                 Dnr 133/2017 

Investeringsstöd för ny sporthall vid  

Alléskolan 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att: 

1. medfinansiera byggnation av en hall med fullstor inomhusbana och läk-
tare för ca 150 åskådare i anslutning till Alléhallen om maximalt 5 
250 000 kronor. 

2. ett investeringsstöd betalas ut med maximalt 50 % av beräknad investe-
ringskostnad och förutsätter en överenskommelse mellan kommunen 
och föreningen avseende utformning av byggnadens exteriör.  

3. finansieringen av bildningsnämndens ökade kostnader för driftbidrag 
hanteras i budgetprocessen för 2019.  

4. investeringsstödet förutsätter att olika föreningar och bildningsförvalt-
ningen bereds tillgång till 20-25 % av tillgänglig attraktiv kvälls- och 
helgtid. 

 
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att teckna en avsikts-
förklaring med Vara IBK eller ett hallbolag, i enlighet med och under förutsätt-
ning att kommunfullmäktige beslutar om investeringsstöd för ny sporthall.  

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Efterfrågan på attraktiva träningstider är stor i kommunen och har ökat på se-
nare år. Alléhallen, Pentahallen, Levene Arena och Vedumshallen har alla i 
princip full beläggning på tider mellan kl. 17-21.  
 
Styrelsen för Vara Innebandyklubb (Vara IBK) har inkommit med en avsikts-
förklaring om att bygga en fullstor inomhusbana för bl.a. innebandy med ca 
150 publikplatser i direkt anslutning till Alléhallen. Bedömning är att det be-
hövs ytterligare en hall med en fullstor inomhusbana i Vara tätort för att möta 
det ökade behovet av träningstider för olika idrotter. 
 
Med anledning av det bör kommunen ställa sig positiv till den avsiktsförklaring 
Vara Innebandyklubb lämnat och besluta att medfinansiera byggnationen ge-
nom investeringsbidrag om 5 250 tkr (max 50 %) till föreningen/hallbolaget. 
Bidrag ges under förutsättning att 20-25 % av de attraktiva tiderna under kväl-
lar och helger avsätts för andra föreningar samt att bildningsförvaltningen kan 
disponera hallen under dagtid. 
 
Föreningen/hallbolaget kan ansöka om driftbidrag varvid ett särskilt avtal kan 
tecknas i enlighet med kommunens regler och rutiner. 
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Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse h-kort 2017.2324 
- Avsiktsförklaring Vara IBK, h-kort 2017.2059 
- Protokoll från tekniska utskottet 2017-11-06 § 126 

___________ 

 
 
 


