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  2018-03-26     sid 1(3) 
 

Justerare: Peter Jonsson och Åsa Olsson                                Ersättare justerare: Solweig Andersson 
  

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  Lennart Haglund  1 

S Jan Sahlström  Gert Andersson  1 

M Per Gunnarsson    1 

C Ulf Genitz    1 

S Jan-Erik Idsjö    1 

SD Sven Vikström    1 

M Lars Gezelius    1 

S Petra Sahlström  Liselotte Nelander  1 
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Justerare: Peter Jonsson och Åsa Olsson                                Ersättare justerare: Solweig Andersson 
  

Justerandens signatur  

 

 

  Ledamöter 
Avvikande 
§/tid 

Ersättare 
Avvikande 
§/tid 

När-
varo 

V Claes Eriksson  Christina Hagberg  1 

M Anna Jäderström  Fredrik Sjökvist  1 

L Tommy Åkerstedt    1 

C Elof Jonsson    1 

S Ros-Marie Persson    1 

M Erik Lindström    1 

SD Fredrik Andersson    1 

S Mohamad Rezkar    1 

M Peter Jonsson    1 

KD 
Charlotte Svensson 
dos Santos 

   ------ 

S Jörgen Kjellqvist    1 

M Håkan Svensson    1 

C Irene Karlsson  Ulla Johansson  1 

S Åsa Olsson    1 

M Marie Pehrsson  Thore Svenson  1 

MP Solweig Andersson    1 

S Fredrik Pettersson  Karl-Gustav Karlsson  1 
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Justerare: Peter Jonsson och Åsa Olsson                                Ersättare justerare: Solweig Andersson 
  

Justerandens signatur  

 

 

  Ledamöter 
Avvikande 
§/tid 

Ersättare 
Avvikande 
§/tid 

När-
varo 

SD Sonny Hansson  Moa Tamrell  1 

M Johannes Lundén    1 

S Peter Persson    1 

V Egon Frid    1 

C Ingemar Gruvaeus  Magnus Fridén  1 

M Agneta Edvardsson    1 

S Helene Bäck    1 

S Carl Nelander    1 

L Per-Olof Persson Lilja    1 

SD Hannyah Jörtoft    1 

S Anders Palm Lundin    1 

Antal närvarande ledamöter 44 
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Justerare: Peter Jonsson och Åsa Olsson                         Ersättare justerare: Solweig Andersson 
 

 

 

  Namn Närvaro 

M Gunilla Levén  

M Alexander Larsson  

M Lennart Haglund tjg ers i st f Cecilia Widegren  

M Fredrik Sjökvist tjg ers ist f Anna Jäderström  

M Jon Sandqvist  

M Ingemar Jonsson  

M Thore Svenson tjg ers i st f Marie Pehrsson  

C Carl-Axel Olsson  

C Ulla Johansson tjg ersättare i st f Irene Karlsson  

C Magnus Fridén tjg ersättare i st f Ingemar Gruvaues  

L Ingvar Lund  

L Maria Doinova  

KD Charlotte Svensson dos Santos  

KD Vakant   

S Mikael Hernborg  

S Christina Engblom  

S Stig Svensson  
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  2018-03-26     sid 2(2) 
 

Justerare: Peter Jonsson och Åsa Olsson                         Ersättare justerare: Solweig Andersson 
 

 

 

  Namn Närvaro 

S Liselotte Nelander tjg ers i stf Petra Sahlström  

S Michael Johansson  

S Karl-Gustav Karlsson tjg ers i stf Fredrik Pettersson  

S Heidi Hansen  

S Gert Andersson tjg ers  i stf Jan Sahlström  

V Christina Hagberg tjg ers i stf Claes Eriksson  

V Åsa Heij Bengtegård  

MP Sten Sundvall  

MP Vakant  

SD Moa Tamrell tjg ers i stf Sonny Hansson  

SD Vakant  

SD Therese Wellbrant  

Antal närvarande icke tjänstgörande ersättare - 
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 Utdragsbestyrkande 

KF § 15 

Ändringar i ärendelistan 
 

Kommunfullmäktiges beslut  

Ärendelistan ändras på följande sätt: 

- Ärende 4  Revisionsberättelse 2017 och fråga om ansvarsfrihet flyttas att be-
handlas före ärende 3: 2017 års årsredovisning 

- Allmänhetens frågestund läggs in efter ärende: 2017 års årsredovisning 
 
____________ 
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KF § 16 

Anmälningsärenden 
 

Följande ärenden anmäls och läggs därefter till handlingarna: 

– Ärendebalans per 2018-03-15 (bilaga finns längst bak i detta protokoll) 

__________ 

 

  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
  
Kommunfullmäktige 2018-03-26 4 
   

 

 Utdragsbestyrkande 

KF § 17 

Revisionsberättelse 2017 och fråga om an-

svarsfrihet 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunstyrelsen samt de enskilda förtroendevalda i styrelsen beviljas an-
svarsfrihet för 2017 års förvaltning. 

 
2. Bildningsnämnden samt de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas 

ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning. 
 
3. Socialnämnden samt de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas an-

svarsfrihet för 2017 års förvaltning. 
 
4. Miljö- och byggnadsnämnden samt de enskilda förtroendevalda i nämnden 

beviljas ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning. 
 
5. Valnämnden samt de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvars-

frihet för 2017 års förvaltning. 
 

Protokollsanteckning 

Det antecknas att de ledamöter av kommunfullmäktige, vilka varit ledamöter 
eller ersättare i något av de organ som omfattas av beslutet om ansvarsfrihet, 
inte deltar i beslutet. 

_________ 

Sammanfattning av ärendet  

Revisorerna i Vara kommun har tillsammans PwC granskat den verksamhet 
som har bedrivits i kommunstyrelsen, nämnder samt genom utsedda lekman-
narevisorer verksamheten i kommunens aktiebolag. 
 
Revisorernas uttalande: 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 
och nämnderna samt enskilda ledamöter i dessa organ. 
 
Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2017 godkänns. Den  
är i allt väsentligt upprättad i enlighet med kommunala redovisningsla-
gen. 

 
Kommunfullmäktiges presidium har den 9 mars 2018 tillsammans med kom-
munens revisorer och representanter från revisionsfirman PwC, gått igenom 
revisorernas granskning av Vara kommuns bokslut 2017. Kommunfullmäktiges  
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presidium har den 9 mars 2018 § 1 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att 
kommunstyrelse och nämnder beviljas ansvarsfrihet för 2017. 

Beslutsunderlag 

- Revisionsberättelse  
- Granskning av årsredovisning  
- Protokoll från kommunfullmäktiges presidium 2018-03-09 § 1 

Kommunfullmäktiges behandling 

Onni Vehviläinen (M), ordförande för kommunens revisorer, föredrar revis-
ionsberättelsen för 2017. 

Kommunfullmäktiges vice ordförande Kjell Gustafsson (C), föredrar presidiet 
förslag till beslut att kommunstyrelsen och nämnderna beviljas ansvarsfrihet. 

 

___________ 
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KF § 18   Dnr 37/2018 

2017 års årsredovisning (bokslut) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa 2017 års resultat: 11 mkr i över-
skott enligt fullfonderingsmodellen och 3 mkr enligt blandmodellen.  

2. Vara kommun redovisar pensionskostnaderna enligt fullfonderingsmo-
dellen, där förändringen av hela pensionsåtagandet redovisas över resultat-
räkningen och avsätts i balansräkningen. 

3. Kommunfullmäktige godkänner styrelsens och nämndernas överskott re-
spektive underskott i driftsredovisningen efter korrigering överförs till 2018 
års ackumulerade överskott:  

 

Nämnd, mkr 
Ingående ack 

överskott 
2017 

Budgetavvikelse 
2017 

Använt ack 
överskott i 

ram 

Utgående ack 
överskott 

2017 

Vara kommuns revi-
sorer 

435 -47 0 388 

Räddningsnämnden 
Västra Skaraborg 

228 -189 0 39 

Kommunstyrelsen 30 421 2 248 -2 000 30 669 

Miljö- och byggnads-
nämnden 

2 038 953 -600 2 391 

Bildningsnämnden 1 333 -1 820 -5 000 -5 487 

Socialnämnden 19 808 -3 336 0 16 472 

Summa 54 263 -2 191 -7 600 44 472 

 

4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa ombudgetering 
i investeringsbudgeten 2017 enligt följande förslag: 

Nämnd, tkr Budget 
2017 

Redovisning 
2017 

Kvarvarande me-
del 2017 

Överföring till 
2018 

Kommunstyrelsen 156 305 93 468 62 837 53 512 

FUS 15 386 7 347 8 039 3 086 

TU 140 919 86 121 54 798 50 426 

Miljö- och byggnads-
nämnden 

297 0 297 247 

Bildningsnämnden 5 800 4 724 1 076 0 

Socialnämnden 1 150 774 376 0 

Summa 163 552 98 996 64 587 53 759 
 

Sammanlagd överföring till 2018 blir 53 759 tkr. 

__________ 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
  
Kommunfullmäktige 2018-03-26 7 
   

 

 Utdragsbestyrkande 

Sammanfattning av ärendet  

En årsredovisning för Vara kommun 2017 har arbetats fram av ekonomiavdel-
ningen tillsammans med nämnderna, HR-avdelning, kvalitetsstrateg m.fl. Års-
redovisningen presenteras i form av resultaträkning, kassaflödesanalys, balans-
räkning med noter, nämndernas och bolagens resultat samt sammanställd redo-
visning, förvaltningsberättelse och ekonomiska analys m.m. 

Enligt kommunallagen kapitel 11 § 19 ska kommunstyrelsen upprätta en årsre-
dovisning när den har fått övriga nämnders redovisningar. Enligt § 20 ska års-
redovisningen överlämnas till kommunfullmäktige och revisorerna snarast möj-
ligt och senast 15 april året efter det år redovisningen avser. Årsredovisningen 
ska godkännas av kommunfullmäktige, § 21. Det bör inte ske innan fullmäktige 
enligt 5 kapitlet § 25a beslutat om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras.  

Det är tveksamt om måluppfyllelsen av övergripande och verksamhetens mål 
uppfyller god ekonomisk hushållning till fullo. 

Beslutsunderlag 

- Vara kommuns årsredovisning 2017 h-kort 2018.561 
- Tjänsteskrivelse-  2017 års Årsredovisning (bokslut) h-kort 2018.392 
- Underlag för ombudgetering av investeringar h-kort 2018.392 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-21 § 21 
- Årsredovisning 2017 Tekniska förvaltningen h-kort 2018.410 
- Information om pågående entreprenader år 2017 h-kort 2018.410 
- Investeringsuppföljning 2017 h-kort 2018.353 
- Investeringsuppföljning samt förslag till omdisponering till 2018 h-kort 

2018.353 
- Tjänsteskrivelse- Årsredovisning/Bokslut för år 2017 h-kort 2018.353 
- Protokoll från tekniska utskottet 2018-02-19 § 11 
- Protokoll från bildningsnämnden 2018-02-27 1 20 
- Årsredovisning 2017 Bildningsnämnden h-kort 2018.486 
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden 2018-02-21 § 15 
- Årsredovisning 2017 Miljö- och byggnadsnämnden h-kort 2018.406 
- Protokoll från socialnämnden 2018-02-21 § 21 
- Protokoll från Kommunstyrelsen 2018-03-07 § 22 

__________ 
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KF § 19   Dnr 46/2018 

Näringslivsråd i Vara kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. inrätta ett näringslivsråd som knyts till kommunstyrelsen. 
2. anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Näringslivsrådet är ett forum för att driva gemensamma samhällsutvecklings-
frågor i syfte att skapa en attraktiv plats att besöka, bo och verka i. Genom en 
regelbunden och öppen dialog mellan politiker, tjänstemän och näringsliv tas 
ett gemensamt ansvar för Vara kommuns tillväxt- och utveckling 

Vara kommun har under flera decennier haft ett dialogforum – Näringslivs-
kommittén – för näringslivsrelaterade frågor.  Från allra första början var detta 
ett initiativ från näringslivet i syfte att få en regelbunden dialog med kommu-
nala politiker och tjänstemän beträffande frågor som påverkar företagsklimatet.  
I syfte att ytterligare växla upp samarbetet kring för näringslivet och kommu-
nen gemensamma utvecklingsfrågor har förslag på bestämmelser för inrättan-
det av ett Näringslivsråd arbetats fram. Förslaget anger att Näringslivsrådet tar 
ett gemensamt ansvar för att: 

 tillvarata för näringslivet och kommunen gemensamma frågor så som 
t ex infrastruktur, kommunikationer, tillgång på bostäder, rekryterings-
förutsättningar etc. 

 skapa samsyn kring olika samhällsaktörers uppdrag och förutsättningar. 
 utbyta information om olika branschers nuläge och framtidsutsikter. 
 skapa ett konkurrenskraftigt företagsklimat. 

Beslutsunderlag 

- Bestämmelser Näringslivsråd i Vara kommun h-kort2018.396 
- Reviderat reglemente kommunstyrelsen h-kort2018.396 
- Tjänsteskrivelse- Näringslivsråd i Vara kommun h-kort2018.396 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-21 § 25 
- Protokoll från kommunstyrelsen 2018-03-07 § 28 

 

__________ 
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KF § 20   Dnr 47/2018 

Övertagande av lån i Vara bostäder AB, Vara 

industrifastigheter AB och Vara Net AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Vara kommun (212000-2924) på samma vill-
kor övertar lån tillhörande 

1. Vara Bostäder AB (556440-4803) om 231 912 tkr fördelat på följande 
låneinstitut:  
- Handelsbanken, 45 253 tkr  
- Kommuninvest, 186 659 tkr  
 

2. Vara Industrifastigheter AB (556095-1443) om 6 200 tkr hos Kommu-
ninvest. 
 

3. Vara Net AB (556872-7696) om 7 000 tkr hos Kommuninvest. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Kommunfullmäktige har genom antagande av ny finanspolicy (KF 2017-11-27 
§104) beslutat att kommunkoncernens upplåning ska samordnas, vilket innebär 
att all upplåning ska ske genom kommunen för vidare utlåning till koncernens 
dotterbolag. 

Samordningen medför även att bolagens befintliga lån flyttas över till kommu-
nen genom ett gäldenärsbyte. I fullmäktiges beslut (KF 2017-11-27 §105) om 
låneramar för 2018 bereddes utrymme för detta.  

För att låneinstituten ska godkänna gäldenärsbytet krävs ett beslut dels i full-
mäktige, dels i respektive bolagsstyrelse. 

Beslutsunderlag  

- Tjänsteskrivelse- Övertagande av lån i Vara bostäder AB, Vara  
Industrifastigheter AB och VaraNet AB h-kort 2018.399 

- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-21 § 28 
- Protokoll från kommunstyrelsen 2018-03-07 § 29 

__________ 
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KF § 21   Dnr 77/2017 

Yttrande på motion avseende minskat  

partistöd 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen som därmed är färdigbehand-
lad.  

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Hannyah Jörtoft (SD) har lämnat in en motion avseende minskat partistöd. 
Motionären skriver bland annat följande i motionen: 

Partistöd är offentliga medel som utbetalas till politiska partier 
för att partierna ska kunna bedriva verksamhet så som exempel-
vis utbildning, kampanjande, valarbete m.m. Det finns ingen 
skyldighet för kommuner att utgå med partistöd men alla Sveri-
ges kommuner gör det idag och vi ser partistödet som en viktig 
del i att främja den lokala demokratin.  

I Vara har vi idag svårt att få loss pengar till kommunens kärn-
verksamheter trots detta prioriterar majoriteten årligen att inve-
stera nya kostsamma projekt i första hand.  

Sverigedemokraterna i Vara yrkar därför att minska mandatstödet till 5000 kro-
nor från och med 2018. 

Nuvarande partistöd består av ett grundstöd om 10 067 kronor (2017) och ett 
mandatstöd om 12 685 kronor (2017). Partistödet är indexreglerat och räknas 
årligen upp med en summa motsvarande prisbasbeloppets ökning.  

I en jämförelse med Skaraborgs kommuner kan konstateras att de kommuner 
med lägre invånarantal oftast har ett lägre partistöd. Vara kommun är en me-
delstor kommun och i jämförelse med övriga kommuner i liknande storlek i 
Skaraborg ligger partistödet i Vara förhållandevis jämnt.   

För 2017 budgeterades 650 000 kronor för partistöd och av dessa betalades 
555 105 kronor ut. Att inte hela budgetposten nyttjades berodde på att två par-
tier inte blev berättigade till stöd utifrån de av kommunfullmäktige antagna reg-
lerna.  

När de nya reglerna för kommunalt partistöd som regleras i kommunallagen 
trädde i kraft från och med mandatperioden 2014-2018 beslutade kommunfull-
mäktige att anta regler för kommunalt partistöd i Vara kommun. I reglerna be-
slutades att tidigare utbildningsstöd per mandat istället skulle läggas samman 
med det övergripande mandatstödet. Kommunen tog redan då ett aktivt beslut 
utifrån beredningens förslag att fortsätta stötta de kommunala partierna med 
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bland annat utbildning/kompetensutveckling för att möjliggöra den kommu-
nala demokratins utveckling.  

En sänkning av mandatstödet till 5000 kronor skulle innebära en total kostnad 
för partistöd om cirka 306 000 kronor. Skillnaden i de faktiska kostnaderna an-
ses vara så pass låg i förhållande till vad partierna får ut samt hur kommunen 
genom stödet kan stötta partierna i att skapa möjligheter för att stärka sin ställ-
ning i den kommunala demokratin. Mot bakgrund av ovanstående föreslås där-
för att motionen avslås.  

Beslutsunderlag 

- Inkommen motion – partistöd h-kort 2017.1220 
- Tjänsteskrivelse- yttrande på motionen avseende minskat partistöd h-

kort 2018.401 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-21 § 30 
- Protokoll från kommunstyrelsen 2018-03-07 § 30 

__________ 

Kommunfullmäktiges behandling 

 
Yrkanden 

Hannyah Jörtoft (SD) yrkar bifall till motionen. 
Fredrik Nelander (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut 

 
Proposition 

Ordförande ställer Hannyah Jörtofts (SD) yrkande och kommunstyrelsens för-
slag till beslut under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag till beslut 

__________ 
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KF § 22   Dnr 76/2017 

Yttrande på motion avseende handlingsplan 

mot våld i nära relationer 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad och därmed  
färdigbehandlad.  

Reservation 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Hannyah Jörtoft (SD) har lämnat in en motion avseende att kommunen ska 
upprätta en handlingsplan mot våld i nära relationer. Sverigedemokraterna, ge-
nom Hannyah Jörtoft, yrkar på följande: 

- Kommunfullmäktige ger berörd nämnd i uppdrag att arbeta fram en 
kommunövergripande handlingsplan mot våld i nära relationer och he-
dersrelaterat förtryck.  

Motionen skickades på remiss till socialnämnden som har avgett yttrande om 
att nämnden ställer sig positiv till att kommunstyrelsen utreder frågan för att 
identifiera kommunövergripande områden så som exempelvis informations-
spridning och kompetenshöjande insatser.  

Socialnämnden har antagit en handlingsplan mot våld i nära relationer samt 
riktlinjer och rutiner för personalen inom nämndens verksamheter. Rutiner för 
orosanmälan vid misstanke om våld i nära relationer finns även för bildnings-
nämndens verksamheter och kommunstyrelsen i sin tur har i sin tur upprättade 
rutiner för de anställda vid misstanke om våld i nära relationer hos anställd. 

Kommunstyrelsen bedöms inte ha tillräckligt kompetens för att göra en dju-
pare utredning av frågan i att skapa en övergripande handlingsplan och rutiner 
som avser brukare. Att ha olika rutiner/planer för hantering vid misstanke av 
våld i nära relationer för anställda och brukare anses vara en bra lösning, och 
en övergripande plan ses därför inte som prioritet.  

Kommunstyrelsen ser däremot positivt på att socialnämnden och bildnings-
nämndens kompetenser samnyttjas för att hitta synergieffekter i den hantering 
vid misstanke om våld i nära relationer som de båda nämnderna har.   

Beslutsunderlag 

- Inkommen motion avseende handlingsplan mot våld i nära relationer  
h-kort 2018.1219 

- Protokollsutdrag från socialnämnden 2017-12-20 § 121  
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 Utdragsbestyrkande 

- Tjänsteskrivelse- Yttrande på motion avseende handlingsplan mot våld 
i närarelationer h-kort 2018.402 

- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-21 § 31 
- Protokoll från kommunstyrelsen 2018-03-07 § 31 

__________ 

 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yrkanden 

Hannyah Jörtoft (SD) yrkar bifall till motionen. 
Fredrik Nelander (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
Proposition 

Ordförande ställer Hannyah Jörtofts (SD) yrkande och kommunstyrelsens för-
slag till beslut under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag till beslut 

 
Omröstning 

Hannyah Jörtoft (SD) begär omröstning 
Den som bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja, den som bifall-
ler Hannyah Jörtofts (SD) yrkande röstar nej 
Följande röster avlades: 38 ja-röster, 5 nej-röster samt 1 avstår 
Därmed beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag 
 
Bilaga: Omröstningsprotokoll  
 
 
______________ 
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 Utdragsbestyrkande 

KF § 23 
KS § 32   Dnr 162/2017 

Inriktningsdokument för ungdomsmottag-

ningar i Västra Götaland 2018-2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta inriktningsdokument för ungdomsmot-
tagningar i Västra Götaland 2018-2022. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Styrelsen för Skaraborgs kommunalförbund har sammanträtt den 20 oktober 
2017. Enligt § 94 har styrelsen beslutat att ställa sig bakom ”Inriktningsdoku-
ment för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2022” samt att rekom-
mendera sina medlemskommuner att anta förslaget.  

Inriktningsdokumntet för ungdomsmottagningar är ett samverkansdokument 
mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen och syf-
tar till en jämlik vård för unga i Västra Götaland. I dokumentet beskrivs bland 
annat ungdomsmottagningarnas mål och uppdrag och dokumentet utgör ett 
stöd för Västra Götalandsregionen och kommunerna beträffande ung-
domsmottagningar. 

Ärendet har behandlats av socialnämnden i Vara kommun den 24 januari § 6 
och nämnden föreslår att kommunstyrelsen antar inriktningsbeslutet för ung-
domsmottagningar i  Västra Götaland samt att inriktningsdokumntet ska kom-
pletteras med att ”information kan ges om nationell adoption som alternativ 
vid oplanerad/oönskad graviditet”. 

I sitt yttrande om inriktningsdokumntet för ungdomsmottagningar föreslår so-
cialnämnden att kommunstyrelsen antar inriktningsdokumntet samt att doku-
mentet kompletteras med information om nationell adoption. Då styrelsen för 
Skaraborgs kommunalförbund redan har ställt sig bakom inriktningsdokument 
samt att styrelsen endast rekommendera sina medlemmar att anta förslaget kan 
det se som problematiskt att inriktningsdokumntet ska kompletteras med ytter-
ligare information. Remisstiden för inriktningsdokument vara från 23 februari 
2017- 15 april 2017 och det hade troligtvis varit mer lämpligt att komplette-
ringen hade framförts vid detta tillfälle. I det skede som ärendet befinner sig i 
bör kommunen endast besluta om att anta inriktningsdokumntet. Vidare kan 
det anses som lämpligt att kommunfullmäktige beslutar i ärendet då det är av 
övergripande karaktär.  

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag  från Skaraborgs kommunalförbund 2017-10-20 § 84 
- Protokollsutdrag från Socialnämnden 2018-01-24 § 6 
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 Utdragsbestyrkande 

- Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 
2018-2022 h-kort 2017.2501 

- Tjänsteskrivelse- Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i 
Västra Götaland 2018-2022 h-kort 2018.403 

- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-21 § 32 
- Protokoll från kommunstyrelsen 2018-03-07 § 32 

__________ 
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 Utdragsbestyrkande 

KF § 24   Dnr 161/2017 

Samarbetsavtal för försörjning av nutritions-

produkter och förbrukningsartiklar vid blås- 

och tarmdysfunktion 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. Ingå avtal med Västra Götalandsregionen avseende nutritionsprodukter 
och förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion för perioden 2018-
05-01- 2021-05-01 

2. Ge Vara kommuns socialchef i uppdrag att teckna samarbetsavtalet med 
Västra Götalandsregionen  

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Styrelsen för Skaraborgs kommunalförbund har på sitt sammanträde den 20 
oktober beslutat att rekommendera sina medlemskommuner att teckna ett 
samarbetsavtal med Västra Götalandsregionen. Samarbetsavtalet reglerar för-
sörjningen av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid  
blås- och tarmdysfunktion  för Västra Götalandsregionen och de 49 kommu-
nerna i länet. Sedan år 2000 har det funnits ett samarbetsavtal mellan kommu-
nerna i och Västra Götalandsregionen som rör distributionen av bland annat 
inkontinenshjälpmedel. Detta avtal har dock ansetts vara i behov av att anpas-
sas till nu rådande förutsättningar och utvecklingsbehov. Därav har ett nytt för-
slag på samarbetsavtal har tagits fram av en partsgemensam grupp och genom 
ett nytt avtal säkerställs fortsatt samverkan och utvecklingsarbete inom områ-
det.   

Ärendet har remitterats till socialnämnden i Vara kommun. Nämnden har på 
sitt sammanträde den 24 januari § 9 föreslagit att kommunalstyrelsen ska ingå 
samarbetsavtalet med Västra Götalandsregionen och att ge  socialchefen i upp-
drag att teckna avtalet. 

Det kan anses motiverat att  Vara kommun tecknar samarbetsavtal för försörj-
ning av bland annat nutritionsprodukter då socialnämnden har ställt sig posi-
tiva till förslaget. Vidare betonar även styrelsen för Skaraborgs kommunalför-
bund vikten av samarbete mellan kommuner och Västra Götaland för att med-
borgare ska erhållen en god vård och att skattemedel används rätt. Då liknande 
ärende har behandlats i kommunfullmäktige i Vara kommun bör även detta 
ärende behandlas i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från Skaraborgs kommunalförbund § 83 2017-10-20 
- Förslag till samarbetsavtal h-kort 2017.2500 
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 Utdragsbestyrkande 

- Protokollsutdrag till Socialnämnden i Vara kommun§ 9 2018-01-24 
- Tjänsteskrivelse- Samarbetsavtal för försörjning nutritionsprodukter 

och förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion h-kort 2018.404 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-21 § 33 
- Protokoll från kommunstyrelsen 2018-03-07 § 33 

__________ 
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 Utdragsbestyrkande 

KF § 25      Dnr 118/2017 

Renhållningsordning del 2- Avfallsplan 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ny avfallsplan, som därmed er-
sätter avfallsplanen från år 1997.  

___________ 

Sammanfattning av ärendet 

Vara kommuns avfallsplan är från 1997 och har setts över av Tekniska förvalt-
ningen i samarbete med Miljö- och byggnadsförvaltningen och Tillväxt- och 
utvecklingsavdelningen. Ett förslag till ny avfallsplan har tagits fram och ställts 
ut för synpunkter från allmänhet och övriga intressenter under fyra veckor hös-
ten 2017. Avfallsplanen har reviderats efter samrådet och bedöms vara färdig 
att antas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Syftet med avfallsplanen är att ange mål och strategier för att minska avfallets 
mängd och farlighet samt bidra till ökad återvinning. Avfallsplanen ska bidra 
till ökad medvetenhet om avfallsfrågor hos allmänheten och långsiktigt styra 
kommunens avfallshantering i riktning mot ett hållbart samhälle. 

Inriktningen för kommunens arbete med avfall är att:  

 vi ska förflytta oss högre upp i avfallstrappan  

 det ska vara lätt att göra rätt  

 kommunen ska föregå med gott exempel.  
 
Förslaget till ny avfallsplan följer Naturvårdsverkets föreskrifter om kommu-
nala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall, NFS 2017:2. 

Yttrande har inkommit från bildningsnämnden, socialnämnden, miljö- och 
byggnadsnämnden, Vara Bostäder AB, Centerpartiet i Vara kommun, Länssty-
relsen i Västra Götalands län samt tre privatpersoner.  

Beslutsunderlag 

- Avfallsplan, reviderad efter samråd h-kort 2018. 
- Samrådsredogörelse, 2017-11-24 h-kort 2018.356 
- Tjänsteskrivelse- Renhållningsordning del 2 –avfallsplan h-kort 

2018.356 
- Protokoll från tekniska utskottet 2018-02-19 § 14 
- Protokoll från Kommunstyrelsen 2018-03-07 § 36 

__________ 
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 Utdragsbestyrkande 

KF § 26   Dnr 26/2018 

Lednings- och organisationspolicy för Vara 

kommun  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. anta policyn för ledning- och organisation för Vara kommun att börja 
gälla omgående.  

2. upphäva tidigare beslutade styrdokument (KF 2015-06-15 § 58) gäl-
lande styrning och organisation (sid 27-29) samt personal (sid 44-48)  

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Vara kommun, liksom övriga kommuner, har stora utmaningar framöver vad 
gäller ekonomiska utmaningar för välfärdens genomförande samt kompetens-
försörjning i de olika personalkategorierna. Precis som alla andra kommuner så 
ökar behovet av välfärdstjänster. Det är viktigt att medarbetare och chefer har 
rätt förutsättningar för att invånares och brukares behov av service och väl-
färdsservice ska kunna mötas. Därför har en ny policy för ledning och organi-
sation arbetats fram som omfattar fyra områden: 

1. Medarbetarskap 
2. Ledarskap 
3. Struktur för ledning och styrning 
4. Organisationsstruktur 

Den nya policyn kommer att implementeras med start under våren 2018.  För-
slaget till beslut innebär att kommunfullmäktige antar den nya policyn för led-
ning och organisation, för att börja gälla snarast möjligt.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse-  Lednings- och organisationspolicy for Vara kommun  
h-kort 2018.543 

- Förslag Lednings- och organisationspolicy för Vara kommun h-kort 
2018.542 

- Protokoll från personalutskottet 2018-02-27 § 14 
- Protokoll från kommunstyrelsen 2018-03-07 § 37 

__________ 

 
forts 
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 Utdragsbestyrkande 

Yrkande 
Peter Jonsson (M) yrkar om redaktionell ändring under rubriken ”Medarbetar-
skap”:  
sid 4 Meningen Det vi fokuserar på växer – det handlar om att identifiera och förstärka 
framgångsfaktorerna i stället för att lösa problem. Meningen avslutas efter ordet 
”framgångsfaktorerna” och resten av meningen stryks 

 

Proposition 
Ordföranden ställer Peter Jonssons (M) yrkande under proposition och finner 
att kommunfullmäktige bifaller densamma 
 
___________ 
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 Utdragsbestyrkande 

 
KF § 27   Dnr 76/2015 

Avvikelserapporter för Sprinten-projektet 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

Godkänna avvikelserapporter för Sprinten-projektet. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Tekniska förvaltningen i Vara kommun upprättade under hösten 2017 två avvi-
kelserapporter för Sprinten-projektet. I den ena avvikelserapporten berörs pri-
oriteringar av lokaler för Konserthuset och i rapporten föreslås en prioritering 
av om- och tillbyggnad av lokaler för Blackbox, kök och mat, entré samt admi-
nistration inom ramen för beslutad investeringsbudget.  Den andra avvikelser-
apporten berör utökning av Lagmansgymnasiet med anledning av att det upp-
stått ett behov av lokaler för IM-programmet. 

Kommunstyrelsen i Vara kommun godkände avvikelserapporterna den 1 no-
vember § 137 och kommunfullmäktige beslutade den 27 november  § 110 att 
avsätta ytterligare 15 miljoner i investeringsbudget för projektet till följd av till-
byggnad på Lagmansgymnasiet. På kommunfullmäktiges sammanträde den 11 
december behandlades en inkommen fråga från Lars Gezelius (M) som be-
rörde projektet. I samband med att frågan behandlades har det framkommit att 
avvikelserapporterna för projektet borde ha behandlats av kommunfullmäktige 
då de är av betydelse för kommunfullmäktiges uppföljning av projektet.  

Enligt kommunallagens 26 § 5 kap måste ett ärende beredas av en nämnd för 
att kommunfullmäktige ska kunna behandla ärendet. Med utgångspunkt i vad 
lagen föreskriver måste därför avvikelserapporterna för Sprinten-Projektet be-
redas av kommunstyrelsen på nytt för att kommunfullmäktige ska kunna be-
handla ärandet. 

 

Beslutsunderlag 

- Avvikelserapport Sprinten Konserthuset färre lokaler h-kort 2018.365 
- Avvikelserapport Sprinten Lagman ytterligare lokaler h-kort 2018.365 
- Protokoll från kommunfullmäktige 2017-12-11 § 12 
- Tjänsteskrivelse Avvikelserapporter för Sprinten- projektet h-kort 

2018.365 
- Protokoll från tekniska utskottet 2018-02-19 § 23 
- Protokoll från kommunstyrelsen 2018-03-07 § 40 

__________ 
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 Utdragsbestyrkande 

KF § 28 

Motion – Utöka valfriheten till Varaborna 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen.  

__________ 

Sammanfattning av motionen  

Agneta Edvardsson (M) har lämnat in en motion om att utöka valfriheten till 
Varaborna. Motionären skriver följande i motionen:  

”Här i Vara kommun har vi nyttjat LOV, dvs lagen om valfrihet, 
sedan 2008. Det innebär att alla invånare som har biståndsbeslut 
av kommunen inom hemtjänst, har möjlighet att få service ut-
förd av en privat aktör bland annat i form av assistans, städning, 
tvättning, inköp, trädgårdstjänst eller andra hemmasysslor. Idag 
har Vara kommun avtal med ett sådant företag som erbjuder sina 
tjänster till kommuninvånare. Däremot så finns det ingen möjlig-
het, enligt kommunens avtal om LOV, att innefatta annat än ser-
vicetjänster. Kommunen kan ta emot intresseanmälningar av an-
nan utförare, men villkoren i kommunens avtal försvårar förut-
sättningarna för utförare att prövas på jämställda villkor, såsom 
vår kommunala verksamhet. 

För att göra Vara mer attraktivt vill vi Moderater utöka valmöj-
ligheten med vård och omsorg och vi tycker att det ’är viktigt att 
våra brukare har en valmöjlighet och en frihet att välja bland 
flera utförare. Det är nu 10 år sedan vi skrev avtal enligt LOV, 
och anser att det behöver ses över. Många privata utförare har 
idag mycket kompetens och välutbildad personal för att kunna 
leverera det vi vill utöka avtalet med. 

Vi Moderater vill erbjuda våra kommuninvånare ökad valfrihet 
och yrkar därför att: 

-  Förvaltningen får i uppdrag att se över avtalet för att     
   möjliggöra aktörer att erbjuda tjänster inom Vård och Omsorg 
 
-  Brukarna på ett lättillgängligt sätt ska kunna hitta information  
   om vilket serviceutbud som privata utförare kan erbjuda” 

 

____________ 
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 Utdragsbestyrkande 

KF § 29 

Svar på interpellation 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen är avslutad och läggs till handlingarna 

____________ 

 

Peter Björk (SD) inlämnade 180226 en interpellation enligt följande:  

Föreningsbidrag 

Vi beslutade i KS 29/11 2017 om riktlinjer för ett föreningsbidrag för en-
samkommande som åldersuppskrivs i asylprocessen. Den 15/12 2017 var 
sista ansökningsdatum för bidraget som gällde 2017. Vi finner det intres-
sant att veta hur mycket verksamhet som kunnat bedrivas från den 15-
31/12 vilket torde vara den tiden som max kunnat utnyttjas under 2017 då 
vi tidigare under beslutsgången blivit informerade om att någon förening 
inte funnits som motsvarar kraven som ställs i ärendet. 

För Vara kommuns del 2017 är det ca 600 000 kr och för 2018 ca 300 000 
kr som vi fått av staten till detta ändamål. 

De medel som inte använts under 2017 ska enligt föreskrifterna återbeta-
las, därför undrar vi: 

-  Har någon sökt bidraget för 2017? Har någon sökt för 2018? 
-  Vilken/vilka föreningar har sökt? 
-  Hur mycket har betalats ut för 2017/2018? 
-  Har protokoll inkommit som redovisat verksamheten? 
-  Vad har de ev beviljade bidragen gått till? 
-  Har något av de beviljade bidrag som inte använts återbetalats? 

 

Vida dagens sammanträde besvarar Fredrik Nelander (S) interpellationen enligt 
följande: 

”Regeringen har beslutat att införa ett tillfälligt kommunbidrag för att 
stödja de vistelsekommuner som vill låta ensamkommande ungdomar 
som fyllt 18 år och som rotat sig i kommunen bo kvar. Vara kommuns 
tillfälliga kommunbidrag uppgår 910 669 kronor för år 2017 och 2018.  

Hur medlen ska användas är upp till kommunerna att avgöra, eftersom 
behov och förutsättningar kan skilja sig åt mellan olika kommuner. 
Kommunerna har heller ingen redovisningsskyldighet till staten gällande 
hur medlen används.  
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 Utdragsbestyrkande 

Kommunfullmäktige har den 30 oktober 2017 beslutat att inrätta ett för-
eningsbidrag under kommunstyrelsen. Bidraget uppgår till samma belopp 
som det tillfälliga kommunbidraget och kan sökas av ideella organisat-
ioner/föreningar. Enligt de föreskrifter som kommunen upprättat ska 
föreningen återbetala de medel som inte förbrukats under bidragspe-
rioden till kommunstyrelsen.  

Det har inkommit en ansökan den 15 dec om 910 000 kronor från en 
förening (Conventus). Angiven projekttid är från den dag avtalet under-
tecknas till och med 31 december 2018. Några  ansökningar utöver 
denna har inte inkommit.  

Ansökan från Conventus har beviljats och avtal mellan kommun och 
förening har upprättats den 21 december 2017. Avtalet gäller därmed 
från 2017-12-21 till och med 2018-12-31. Enligt avtalet ska använd-
ningen av bidraget årligen redovisas till kommunen genom att föreningen 
skickar in årsmötesprotokoll med verksamhetsberättelse och årsredovis-
ning. Enligt avtal ska även ekonomisk redovisning lämnas till kommunen 
genom delredovisning senast 2018-06-30 samt slutredovisning 2019-01-
31. Medel som inte används under avtalstiden ska återbetalas till kom-
munstyrelsen och får inte användas för något annat ändamål. 

Kommunstyrelsen kan hålla inne, stoppa eller återkräva bidraget om:  

• Föreningen inte följer dessa regler eller upprättat avtal.  

• Föreningen har lämnat felaktiga uppgifter i sin ansökan eller redovis-
ning, eller om det har skett stora avsteg från ansökan och dess bilagor 
utan en föregående dialog med, och godkännande av, kulturchef.  

• Föreningen inte genomför planerad verksamhet eller aktiviteter som le-
gat till grund för beslutet om bidraget, eller om verksamheten avsevärt 
ändrat inriktning utan en föregående dialog med, och godkännande av, 
kulturchef.  

• Föreningen inte lämnat en komplett återrapportering inom utsatt tid. 

Föreningsbidraget får användas till kostnader för boende och kringkost-
nader som är direkt förenade med boendet, så som hyra, hemförsäkring, 
el, VA-avgifter, sophämtning och trädgårdsskötsel.  

Föreningsbidraget kan även användas till tolkkostnader som uppstår i 
samband med att information förmedlas.  

Conventus har sökt pengar till ovanstående kostnader för att kunna möj-
liggöra för 21 personer att få möjlighet till boende. Placeringar har skett i 
privatbostäder och i rum som hyrs av Vara folkhögskola.” 

 

____________ 

 

  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
  
Kommunfullmäktige 2018-03-26 25 
   

 

 Utdragsbestyrkande 

KF § 30 

Flyttning av Kommunfullmäktiges samman-

träde 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att flytta sammanträdet den 30 april till onsdag 
den 2 maj kl 18.00  

__________ 

Bakgrund 

Då det har uppmärksammats att kommunfullmäktiges sammanträde i april har 
inbokats till den 30 april, valborgsmässoafton, föreligger förslag att flytta detta 
sammanträde till onsdag den 2 maj kl 18.00 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÄRENDEBALANS per 2018-03-14       Bilaga till KF §    sid  1 

  

 Utdragsbestyrkande 

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 

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

Vara Koncern AB 

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

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

2017-06-13 76/2017 Hannyah Jörtoft (SD) Motion om handlingsplan för våld i nära relationer KF 2017-09-25 
Remitterad till socialnämnden 
KSAU 2018-02-21 
KS 2018-03-07 
KF 2018-03-26 

2017-06-13 77/2017 Hannyah Jörtoft (SD) Motion om minskat partistöd KF 2017-09-25 
Bereds på kansliavdelningen 
KSAU 2018-02-21 
KS 2018-03-07 
KF 2018-03-26 

2017-09-14 121/2017 Räddningsnämnden Västra 
Skaraborg 

Förslag om gemensam larmcentral Beslut från Räddningsnämnden 2017-09-07 
Remitterad till socialnämnden, bildningsnämn-
den och tekniska utskottet 
KSAU 2018-03-28 
KS 2018-04-11 
KF 2018-05-02 



ÄRENDEBALANS per 2018-03-14       Bilaga till KF §    sid  2 

  

 Utdragsbestyrkande 

Inkom den Dnr Initierat av Ärende Handläggning 

 

 

2017-10-25 

 

147/2017 

 

Tolkförmedling Väst 

 

Ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst 

 
 
Beslut från Tolkförmedling Västs Direktion 
2017-10-03 

2017-11-20 161/2017 Skaraborgs  
kommunalförbund 

Förslag till samarbetsavtal för försörjning av  
nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid 
blås- och tarmdysfunktioner 

Beslut från Skaraborgs kommunalförbund 
2017-10-20 
Remitterad till socialnämnden 
KSAU 2018-02-21 
KS 2018-03-07 
KF 2018-03-26 

2017-11-20 162/2017 Skaraborgs  
kommunalförbund 

Förslag till inriktningsbeslut för ungdomsmottag-
ningar i Västra Götaland  

Beslut från Skaraborgs kommunalförbund 
2017-10-20 
Remitterad till socialnämnden 
KSAU 2018-02-21 
KS 2018-03-07 
KF 2018-03-26 

2018-01-03 5/2018 Ekonomiavdelningen Budget 2019, Plan 2020-2022 Handläggs av ekonomiavdelningen 

2018-01-09 9/2018 Skaraborgs 
kommunalförbund 

Ärende beträffande ändringar i färdtjänstreglemente  Beslut från Skaraborgs kommunalförbund 
2017-12-08 
Remitterad till socialnämnden 
KSAU 2018-03-28 
KS 2018-04-11 
KF 2018-05-02 

2018-01-09 10/2018 Skaraborgs  
kommunalförbund 

Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020 Beslut från Skaraborgs kommunalförbund 
2017-12-08 



ÄRENDEBALANS per 2018-03-14       Bilaga till KF §    sid  3 

  

 Utdragsbestyrkande 

Inkom den Dnr Initierat av Ärende Handläggning 

 

Remitterad till socialnämnden och bildnings-
nämnden 
KSAU 2018-03-28 
KS 2018-04-11 
KF 2018-05-02 

2018-01-09 11/2018 Skaraborgs  
kommunalförbund 

Förslag till överenskommelse om samverkan mellan 
Västra Götalands kommuner  och Västra  
Götalandsregionen om Munhälsa- och uppsökande 
och nödvändig tandvård 

Beslut från Skaraborgs kommunalförbund 
2017-12-08 
Remitterad till socialnämnden 
KSAU 2018-03-28 
KS 2018-04-11 
KF 2018-05-02 

2018-01-18 26/2018 HR-avdelningen Organisation och ledningspolicy PU 2018-01-26 
KS 2018-02-07 
Återremitterad till förvaltningen 
PU 2018-02-27 
KS 2018-03-07 
KF 2017-03-26 

2018-01-24 28/2018 Socialnämnden Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg, 
IVO- 2018 

Socialnämndens beslut om rapportering till 
IVO – anmäls löpande till KF 

2018-02-13 37/2018 Ekonomiavdelningen Årsredovisning/Bokslut 2017 KSAU 2018-02-21 
KS 2018-03-07 
KF 2018-03-26 

2018-02-15 46/2018 Tillväxt- och utvecklingsav-
delningen 

Upprättande i av näringslivsråd i Vara kommun KSAU 2018-02-21 
KS 2018-03-07 
KF 2018-03-26 



ÄRENDEBALANS per 2018-03-14       Bilaga till KF §    sid  4 

  

 Utdragsbestyrkande 

Inkom den Dnr Initierat av Ärende Handläggning 

 

2018-02-15 47/2018 Ekonomiavdelningen Övertagande av lån i Vara bostäder, Vara industri-
fastigheter och VaraNet AB 

KSAU 2018-02-21 
KS 2018-03-07 
KF 2018-03-26 

2018-02-27 50/2018 Agneta Edvardsson (M) Motion om att utöka valfriheten till Varaborna KF 2018-03-26  

2018-03-01 53/2018 Bildningsnämnden Hemställan från bildningsnämnden om tidigarelägg-
ning av investeringsmedel för tillbyggnad av 
Kvänums förskola samt utökat antal parkeringsplat-
ser 

bildningsnämnden 2018-02-27 
TU 2018-03-26 
KS 2018-04-11 
KF 2018-05-02 



VARA KOMMUN                                       OMRÖSTNINGSPROTOKOLL 
                                                                        2018-03-26 Sid 1(3) 

 
  Bilaga till KF § 22 
 

Justerare: Peter Jonsson och Åsa Olsson                                 Ersättare justerare: Solweig Andersson 
 

Justerandens signatur  

 

 Beslutande Ja Nej 
Av-
står 

S Bengt Karlsson 1   

C Kjell Gustafsson 1   

M Mona Hellberg-Wikström 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    Lennart Haglund 1   

S Jan Sahlström Gert Andersson 1   

M Per Gunnarsson 1   

C Ulf Genitz 1   

S Jan-Erik Idsjö 1   

SD  Sven Vikström  1  

M Lars Gezelius 1   



VARA KOMMUN                                       OMRÖSTNINGSPROTOKOLL 
                                                                        2018-03-26 Sid 2(3) 

 
  Bilaga till KF § 22 
 

Justerare: Peter Jonsson och Åsa Olsson                                 Ersättare justerare: Solweig Andersson 
 

Justerandens signatur  

 

 Beslutande Ja Nej 
Av-
står 

S Petra Sahlström  Liselotte Nelander 1   

V Claes Eriksson   Christina Hagberg 1   

M Anna Jäderström  Fredrik Sjökvist 1   

L Tommy Åkerstedt 1   

C Elof Jonsson 1   

S Ros-Marie Persson 1   

M Erik Lindström 1   

SD Fredrik Andersson  1  

S Mohamad Rezkar  1   

M Peter Jonsson 1   

KD Charlotte Svensson dos Santos ------ ------ ------ 

S Jörgen Kjellqvist 1   

M Håkan Svensson 1   

C Irene Karlsson  Ulla Johansson 1   

S Åsa Olsson 1   

M Marie Pehrsson   Thore Svenson 1   



VARA KOMMUN                                       OMRÖSTNINGSPROTOKOLL 
                                                                        2018-03-26 Sid 3(3) 

 
  Bilaga till KF § 22 
 

Justerare: Peter Jonsson och Åsa Olsson                                 Ersättare justerare: Solweig Andersson 
 

Justerandens signatur  

 

 Beslutande Ja Nej 
Av-
står 

MP Solweig Andersson 1  
 
 

S Fredrik Pettersson  Karl-Gustav Karlsson 1   

SD Sonny Hansson   Moa Tamrell  1  

M Johannes Lundén      1   

S Peter Persson 1   

V Egon Frid 1   

C Ingemar Gruvaeus Magnus Fridén 1   

M Agneta Edvardsson 1   

S Helene Bäck 1   

S Carl Nelander 1   

L Per-Olof Persson-Lilja   1 

SD Hannyah Jörtoft  1  

S Anders Palm Lundin 1   

Antal Ja/nej/avstår 38 5 1 

 



 

Justerandens signatur  

 

 


