VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-05-02

Kommunfullmäktige
Tid och plats

Klockan 18.00-22.39, Fullmäktigesalen, Vara konserthus
(Ajournering 18.50-19.13)

Beslutande

Se separat närvaroprotokoll

Övriga närvarande

Victoria Johansson ordf

§ 31

Destination Vara AB

Carl-Uno Olsson ordf

§ 31

Vara Net AB, Vara koncern AB

Heidi Hansen, ordf

§ 31

VaraBostäder AB, Vara Industrifastigheter AB

Christoffer Jensen, kommunjurist
Lindali Bergenzaun, sekreterare
Justerare

Jörgen Kjellqvist, Håkan Svensson

Justeringens tid och plats

2018-05-07 klockan 16.00, Kommunhuset

Underskrifter

31-45
Sekreterare

Paragrafer

Lindali Bergenzaun
Ordförande

Bengt Karlsson
Justerare

Jörgen Kjellqvist

Håkan Svensson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-05-02

Datum för när anslaget ska
sättas upp

2018-05-08

Förvaringsplats för
protokollet

Kansliavdelningens arkiv

Datum för när anslaget ska tas ner

2018-05-30

Underskrift

Utdragsbestyrkande

1

Innehållsförteckning
KF 2018-05-02 §§ 31-45

Anmälningsärenden ................................................................................................................ 2
Revidering av gemensamt reglemente och gemensamt avtal för räddningsnämnden för
Essunga, Grästorp, Lidköping och Vara kommuner ......................................................... 3
Antagande av handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020 ................................................ 4
Överenskommelse om samverkan mellan Västra Götalands kommuner och Västra
Götalands om Munhälsa- uppsökande och nödvändig tandvård .................................... 6
Förändringar i färdtjänstreglementet .................................................................................... 7
Politisk organisation 2019-2022: Övergripande politisk organisation i Vara kommun 8
Politisk organisation 2019-2022: Kommunala råd i Vara kommun ..............................10
Politisk organisation 2019-2022: Kommunala bolag i Vara kommun...........................12
Politisk organisation 2019-2022: Externa politiska uppdrag i Vara kommun ..............13
Åtgärder utifrån avvikelserapport Vara konserthus .........................................................14
Hemställan från bildningsnämnden om tidigareläggning av investeringsmedel .........17
Interpellation till socialnämndens ordförande ang försörjningsstöd till illegala
migranter ................................................................................................................................18
Motion – Fler möten över generationsgränserna .............................................................19
Motion – Privilegiera elever med gott uppförande ..........................................................20
Fyllnadsval ny ersättare till Bildningsnämnden istället för Youssef Hannoun .............21

VARA KOMMUN

NÄRVAROPROTOKOLL
2018-05-02

Justerare: Jörgen Kjellqvist, Håkan Svensson

Ledamöter

Avvikande
§/tid

sid 1(3)

Ersättare justerare: Åsa Olsson

Ersättare

Avvikande
§/tid

Närvaro

S

Bengt Karlsson

1

C

Kjell Gustafsson

1

M

Mona Hellberg-Wikström

1

S

Fredrik Nelander

1

M

Gabriela Bosnjakovic

1

S

Alexandra Gustafsson

M

Leif Sandberg

1

SD

Peter Björk

1

S

Carl-Uno Olsson

1

M

Cecilia Widegren

S

Jan Sahlström

1

M

Per Gunnarsson

1

C

Ulf Genitz

1

S

Jan-Erik Idsjö

1

SD

Sven Vikström

M

Lars Gezelius

1

S

Petra Sahlström

1

Justerandens signatur

Stig Svensson

Lennart Haglund

Therese Wellbrant

1

1

1

VARA KOMMUN

NÄRVAROPROTOKOLL
2018-05-02

Justerare: Jörgen Kjellqvist, Håkan Svensson

Ledamöter

Avvikande
§/tid

sid 2(3)

Ersättare justerare: Åsa Olsson

Ersättare

Närvaro

V

Claes Eriksson

M

Anna Jäderström

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

M

Peter Jonsson

KD

Charlotte Svensson
dos Santos

Åsa Heij Bengtegård

Avvikande
§/tid

Gert Andersson

1

1
1
-----

S

Jörgen Kjellqvist

1

M

Håkan Svensson

1

C

Irene Karlsson

1

S

Åsa Olsson

1

M

Marie Pehrsson

1

MP

Solweig Andersson

1

S

Fredrik Pettersson

1

Justerandens signatur

VARA KOMMUN

NÄRVAROPROTOKOLL
2018-05-02

Justerare: Jörgen Kjellqvist, Håkan Svensson

Ledamöter

Avvikande
§/tid

sid 3(3)

Ersättare justerare: Åsa Olsson

Ersättare

Närvaro

SD

Sonny Hansson

M

Johannes Lundén

1

S

Peter Persson

1

V

Egon Frid

1

C

Ingemar Gruvaeus

1

M

Agneta Edvardsson

1

S

Helene Bäck

S

Carl Nelander

L

Per-Olof Persson Lilja

SD
S

Moa Tamrell

Avvikande
§/tid

Liselotte Nelander

1

1
1

Ingvar Lund

1

Hannyah Jörtoft

1

Anders Palm Lundin

1

Antal närvarande ledamöter

Justerandens signatur

44

VARA KOMMUN

NÄRVAROPROTOKOLL
2018-05-02

Justerare: Jörgen Kjellqvist, Håkan Svensson

Namn
M

Gunilla Levén

M

Alexander Larsson

M

Lennart Haglund tjg ers i st f Cecilia Widegren

M

Fredrik Sjökvist

M

Jon Sandqvist

M

Ingemar Jonsson

M

Thore Svenson

C

Carl-Axel Olsson

C

Ulla Johansson

C

Magnus Fridén

L

Ingvar Lund tjg i st f Per-Olof Persson-Lilja

L

Maria Doinova

KD

Charlotte Svensson dos Santos

KD

Vakant

S

Mikael Hernborg

S

Christina Engblom

S

Stig Svensson tjg i st f Alexandra Gustafsson

sid 1(2)

Ersättare justerare: Åsa Olsson

Närvaro

VARA KOMMUN

NÄRVAROPROTOKOLL
2018-05-02

Justerare: Jörgen Kjellqvist, Håkan Svensson

Namn
S

Liselotte Nelander tjg ers i stf Helene Bäck

S

Michael Johansson

S

Karl-Gustav Karlsson

S

Heidi Hansen

S

Gert Andersson tjg ers i st f Mohamad Rezkar

V

Christina Hagberg

V

Åsa Heij Bengtegård tjg ers i st f Claes Eriksson

MP

Sten Sundvall

MP

Vakant

SD

Moa Tamrell tjg ers i st f Sonny Hansson

SD

Vakant

SD

Therese Wellbrant ers i st f Sven Wikström

Antal närvarande icke tjänstgörande ersättare

sid 2(2)

Ersättare justerare: Åsa Olsson

Närvaro

-

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-05-02

2

KF § 31

Anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs därefter till handlingarna:
- Ärendebalans per 2018-04-18 (bilaga finns längst bak i detta protokoll)
- Årsredovisningar bolagen
- Information från bolagen: Destination Vara AB, Vara Net AB, Vara Koncern
AB, Vara Bostäder AB, Vara Industrifastigheter AB
- Jämförande studie av det kommunala aktivitetsansvaret
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-05-02

KF § 32

3

Dnr 121/2017

Revidering av gemensamt reglemente och
gemensamt avtal för räddningsnämnden för
Essunga, Grästorp, Lidköping och Vara kommuner
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat reglemente och gemensamt
avtal för räddningsnämnden.
_________
Sammanfattning av ärendet
Räddningstjänsten Västra Skaraborg har på sammanträde 2017-09-07 beslutat
föreslå kommunerna Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga att de ska ge
Räddningsnämnden i uppdrag att bemanna och driva en larmcentral från och
med 2018-02-01 samt att kommunerna ska anta ett nytt avtal och ett nytt reglemente för Räddningsnämnden.
Ärendet har därefter remitterats till socialnämnden, bildningsnämnden och tekniska utskottet. Både socialnämnden och tekniska utskottet anser att det i det
remitterade underlaget saknas svar på flertalet frågor.
Utifrån den beredning som därefter gjorts på kommunstyrelsens förvaltning
anses att många av de ställda frågorna faktiskt har besvarats och att det också,
efter dialog med räddningschefen, tydliggjort att kommunen kan avvakta att
flytta över larmen till gemensam larmcentral fram tills att nuvarande avtal löpt
ut. Mot bakgrund av detta och utifrån vikten av att värna fortsatt samarbete föreslås kommunfullmäktige att godkänna det reviderade reglementet.
Beslutsunderlag
- Förslag till nytt reglemente för räddningsnämnden h-kort 2017.2286
-

Förslag till nytt avtal för räddningsnämnden h-kort 2017.2286

-

Socialnämndens protokoll 2018-01-24 § 7

-

Bildningsnämndens protokoll 2018-01-30 § 10

-

Tekniska utskottets protokoll 2018-02-19 § 24

-

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28 § 48

__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 10/2018

Antagande av handlingsplan för psykisk hälsa
2018-2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta den regiongemensamma handlingsplanen
för psykisk hälsa 2018-2020.
___________
Sammanfattning av ärendet
Framarbetad handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020 kommer att vara gemensam för Västra Götalandsregionen, de 49 kommunerna via kommunalförbundet och Västkom samt Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg
och Västra Götaland. Styrelsen i Skaraborgs kommunalförbund har på sitt
sammanträde den 8 december 2017 § 101 beslutat att ställa sig bakom det regiongemensamma förslaget av handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020 och
rekommenderade samtidigt sina medlemskommuner att göra detsamma.
Handlingsplanen har därefter skickats på remiss till bildningsnämnden och socialnämnden. Bildningsnämnden ställer sig positiva till handlingsplanen och föreslår att kommunen ska ställa sig bakom förslaget.
Även socialnämnden är positiva till förslaget men föreslår följande förändringar i punkt 3.1 och 4.1:
3.1 Viktigt med en tydlig koppling till förskolans och skolans ansvar i dokumentets inledning
4.1 Exempel på diskrimineringsgrund ska ersättas med: All form av diskriminering ska motarbetas.
Då föreslagen handlingsplan nu antas av samtliga kommuner i Västra götalandsregionen samt att kommunen varit delaktig i framtagandet av förslaget genom kommunalförbundet föreslås kommunfullmäktige att anta handlingsplanen för psykisk hälsa 2018-2020.
Beslutsunderlag
- Yttrande från socialnämnden § 17/2018
-

Yttrande från bildningsnämnden § 24/2018

-

Protokoll från Skaraborgs kommunalförbund 2017-12-08 § 101

-

Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020 h-kort 2018.60

-

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28 § 49

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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Yrkanden
Hannyah Jörtoft (SD) tilläggsyrkar:
- Bifall till att anta handlingsplanen
- Att vi som komplement till handlingsplanen i alla frågor som rör psykisk
ohälsa bland barn och unga där handlingsplanen ligger till grund även lägger
mycket tyngd på förskolans och skolans ansvar att uppmärksamma och agera
vid psykisk ohälsa bland barn och unga
Fredrik Nelander (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Proposition
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut under proposition
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt detta.
Ordföranden ställer Hannyah Jörtofts (SD) tilläggsyrkande under proposition
och finner att kommunfullmäktige avslår densamma
____________

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-05-02

KF § 34
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Dnr 11/2018

Överenskommelse om samverkan mellan
Västra Götalands kommuner och Västra Götalands om Munhälsa- uppsökande och nödvändig tandvård
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta överenskommelsen om samverkan mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om Munhälsauppsökande och nödvändig tandvård.
__________
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Skaraborgs kommunalförbund har på sitt sammanträde den 8 december 2017 § 102 beslutat att ställa sig bakom ett förslag till överenskommelse om samverkan mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om Munhälsa- uppsökande och nödvändig tandvård. Styrelsen
rekommenderar även sina medlemskommuner att anta överenskommelsen.
Överenskommelsen har sitt ursprung i det hälso- och sjukvårdsavtal som finns
mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. Avtalet
stipulerar att det ska finnas en överenskommelse som reglerar samverkan, uppföljning samt utvärdering av tillgång till uppsökande och nödvändig tandvård
för personer med fysiskt och psykiskt funktionshinder. Ett förslag på överenskommelse har tagits fram av en partsammansatt arbetsgrupp med bland annat
representanter från kommunalförbunden och i överenskommelsen regleras huvudmännens ansvar för tandvård.
Ärendet har remitterats till socialnämnden i Vara kommun för ett yttrande och
i sitt beslut från den 21 februari § 18 föreslår nämnden att överenskommelse
antas. Med hänvisning till socialnämndens yttrande och att ärendet är av en
större principiell karaktär bör kommunfullmäktige anta förslaget.
Beslutsunderlag
- Protokoll från Skaraborgs kommunalförbund 2017-12-08 § 102
- Överenskommelse om samverkan h-kort 2018.73
- Protokoll från Socialnämnden 2018-02-21 § 18
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28 § 51
___________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-05-02

KF § 35
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Dnr 9/2018

Förändringar i färdtjänstreglementet
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar de föreslagna revideringarna i det gemensamma färdtjänstreglemente samt socialnämndens förslag till förtydligande av punkt 8. Individuella behov.
2. Kommunfullmäktige anser att Skaraborgs kommunalförbund måste arbeta mer aktivt för att involvera intresseorganisationer i kommande
samråd som genomförs.
__________
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Skaraborgs kommunalförbund har på sitt sammanträde den 8 december 2017 § 98 beslutat att rekommendera sina medlemskommuner att anta
revideringar i det gemensamma färdtjänstreglementet.
Varje kommun i Skaraborg har ansvar för färdtjänstfrågor men har valt att anta
ett gemensamt reglemente då det medför fördelar. Under det gångna året har
ett revideringsförslag till färdtjänstreglementet tagits fram av kommunernas
handläggare för särskild kollektivtrafik. De förändringar som föreslås har föranletts av bland annat ändrad rättspraxis och totalt rör det sig om fyra stycken
förändringar.
Ärendet om remitterats till socialnämnden i Vara kommun. I sitt yttrande från
den 21 februari § 22 föreslår nämnden att de förslagna förändringarna antas
under förutsättningar att punkten 8 Individuella behov förtydligas. Socialnämnden överlämnar med sitt beslut även inkomna synpunkter från SRF Vara Essunga Grästorp (Synskadades riksförbund). SRF har även inkommit med en till
skrivelse den 27 februari och i den förordar SRF att kommun inte ska anta de
föreslagna förändringarna av färdtjänstreglementet. SRF menar att det finns
brister i förslaget och att det inte varit föremål för samråd med intresseorganisationer.
Beslutsunderlag
- Protokoll från Skaraborgs kommunalförbunds 2017-12-08 § 98
- Protokoll från Socialnämnden 2018-02-21 § 22
- Skrivelse från Vara Essunga Grästorp SRF h-kort 2018.512
- Förslag till revidering av färdtjänstreglementet h-kort 2018.704
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28 § 53
_____________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 68/2017

Politisk organisation 2019-2022: Övergripande politisk organisation i Vara kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. fastställa följande övergripande politiska organisation samt antal ledamöter för mandatperioden 2019-2022:
 Kommunfullmäktige, 45 ledamöter
o Valberedning, 9 ledamöter
 Valnämnd, 5 ledamöter
 Revision, 6 ledamöter
 Överförmyndarnämnd, 3 ledamöter
 Gemensam räddningsnämnd (med Lidköping, Grästorp, Essunga),
2 ledamöter
 Kommunstyrelsen, 13 ledamöter
o Arbetsutskott, 3 ledamöter
o Personalutskott, 3 ledamöter.
 Krisledningsnämnd, 13 ledamöter
 Bildningsnämnd, 9 ledamöter
o Arbetsutskott, 3 ledamöter
 Socialnämnd, 9 ledamöter
o Arbetsutskott, 3 ledamöter
 Teknisk nämnd, 5 ledamöter
 Miljö- och byggnadsnämnd, 5 ledamöter
2. ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten till en gemensam
överförmyndarnämnd med kommunerna i Överförmyndare Västra Skaraborg.
3. ge kommunstyrelsen i uppdrag att framarbeta förslag på reglementen för
styrelse och nämnder enligt beslutspunkt 1.
Reservation

Sverigedemokraterna och Centerpartiet reserverar sig mot beslutet avseende
punkt 1 till förmån för respektive egna yrkanden
__________
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har 2017-09-06 § 99 gett personalutskottet i uppdrag att
göra en översyn av den politiska organisationen i Vara kommun inför mandatperioden 2019-2022 och återkomma med förslag på hur denna organisation ska
se ut.
Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-05-02

9

Personalutskottet beslutade 2017-05-24 § 32 att skicka ut den nuvarande politiska organisationen på remiss till partigrupperna i Vara kommun. Fem av åtta
tillfrågade partier inkom med remissvar. Baserat på remissvaren fick förvaltningen 2017-12-08 § 55 i uppdrag att utreda den politiska organisationen sett
till laglighet och genomförbarhet.
Sett till majoriteten av remissvaren tycks det råda en konsensus att den nuvarande övergripande politiska organisationen fungerar i stort sett som den ska. I
flera svar önskas det dock att tekniska utskottet övergår till en teknisk nämnd
samt att bildningsnämnden får ett kultur- och fritidsutskott för beredning av
kultur- och fritidsfrågor. Ett förslag är även att en gemensam överförmyndarnämnd utreds tillsammans med kommunerna i Överförmyndare Västra Skaraborg.
Förutom detta önskas även förtydliganden av nämnders och utskotts roller.
Detta regleras genom respektive nämnds reglemente och behöver revideras i
samband med att den övergripande politiska organisationen fastställs.
Beslutsunderlag
- Sammanställning från utredningssekreterare, 2017-10-20
- Protokoll från personalutskottet 2018-03-23 § 15
___________
Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden
Hannyah Jörtoft (SD) yrkar
- att fastställa antalet ledamöter i Kommunstyrelsen tillika krisledningsnämnden till 11 stycken
- Att fastställa antalet ledamöter i socialnämnden till 7 stycken
- Att fastställa antalet ledamöter i bildningsnämnden till 7 stycken
- Att ansvaret för kultur och fritid flyttas från bildningsnämnden till kommunstyrelsen
Ingemar Gruvaeus (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt tilläggsyrkar att det till bildningsnämnden läggs till ett utskott riktat mot kultur och fritidsfrågor
Proposition
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut avseende punkt 1 och
Hannyah Jörtofts (SD) yrkande under proposition och finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag
Ordföranden ställer Ingemar Gruvaeus (C) tilläggsyrkande under proposition
och finner att kommunfullmäktige avslår densamma
____________
Utdragsbestyrkande
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Dnr 68/2017

Politisk organisation 2019-2022: Kommunala
råd i Vara kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. fastställa följande struktur för de kommunala råden inledningsvis under
mandatperioden 2019-2022:
Följande kommunala råd knyts till kommunstyrelsen:
- Brottsförebyggande rådet
- Folkhälsorådet
- Gestaltningsrådet
- Arbetsmarknadsrådet
- Näringslivsrådet
Följande kommunala råd ska knytas till socialnämnden:
- Kommunala pensionärsrådet
- Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning
Följande kommunala råd ska knytas till miljö- och byggnadsnämnden:
- Gatu- och kvartersnamnskommittén
2. ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på rådens respektive bestämmelser.
__________
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har 2017-09-06 § 99 gett personalutskottet i uppdrag att
göra en översyn av den politiska organisationen i Vara kommun inför mandatperioden 2019-2022 och återkomma med förslag på hur denna organisation ska
se ut.
Personalutskottet beslutade 2017-05-24 § 32 att skicka ut den nuvarande politisk organisation på remiss till partigrupperna i Vara kommun. Fem av åtta tillfrågade partier inkom med remissvar. Baserat på remissvaren fick förvaltningen
2017-12-08 § 55 i uppdrag att utreda den politiska organisationen sett till laglighet och genomförbarhet.
Baserat på de inkomna remissvaren är det inga större förändringar som efterfrågas för de kommunala råden. En önskad förändring är att det brottsförebyggande rådet endast blir ett tjänstemannaråd då det är mycket verksamhetsfrågor
i rådet idag. En utökning av antalet ledamöter i kommunala rådet för funktionshindrade bör också ske då det tillkommer en teknisk nämnd i kommunens
organisation och dennes ordförande bör få en plats i rådet.
Utdragsbestyrkande
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2018-05-02
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Det önskas en generell genomlysning av de kommunala råden och gestaltningsrådet lyfts som ett specifikt exempel där ansvaret och rollen behöver förtydligas. Respektive råds ansvar, roll och ledamöter regleras genom dess reglemente
som därför behöver revideras i samband med att de kommunala råden fastställs.
Eftersom de kommunala råden regleras genom respektive ansvarig nämnds
reglemente kan strukturen för råden förändras i pågående mandatperiod. Utifrån det föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en generell
genomlysning av råden och återkommer till kommunfullmäktige med förslag
på förändringar.
Beslutsunderlag
- Sammanställning från utredningssekreterare, 2017-10-20
___________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-05-02
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Dnr 68/2017

Politisk organisation 2019-2022: Kommunala
bolag i Vara kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. fastställa följande kommunala bolagsstruktur inledningsvis för mandatperioden 2019-2022:
 Vara Koncern AB, 3 styrelseledamöter
 Vara Bostäder AB, 5 styrelseledamöter
 Vara Industrifastigheter AB, 5 styrelseledamöter
 Vara Konserthus AB, 9 styrelseledamöter
 VaraNet AB, 5 styrelseledamöter
 Destination Vara AB, 7 styrelseledamöter
2. ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomlysa kommunens bolagsstruktur i
sin helhet och återkomma till kommunfullmäktige med eventuella förändringsförslag.
__________
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har 2017-09-06 § 99 gett personalutskottet i uppdrag att
göra en översyn av den politiska organisationen i Vara kommun inför mandatperioden 2019-2022 och återkomma med förslag på hur denna organisation ska
se ut.
Personalutskottet beslutade 2017-05-24 § 32 att skicka ut den nuvarande politisk organisation på remiss till partigrupperna i Vara kommun. Fem av åtta tillfrågade partier inkom med remissvar. Baserat på remissvaren fick förvaltningen
2017-12-08 § 55 i uppdrag att utreda den politiska organisationen sett till laglighet och genomförbarhet.
I de flesta remissvar önskades en förändring av antalet kommunala bolag.
Dock fanns det en samstämmighet kring att det var långsiktiga förändringar
som inte kunde genomföras i början av nästa mandatperiod utan krävde utredning och därför först kunde genomföras under mandatperioden beroende på
vad utredningen visade.
Eftersom bolagsstrukturen är föränderlig under pågående mandatperiod föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda bolagsstrukturen i sin helhet
samt se över möjligheten till att fusionera de bolag med likartad verksamhet.
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-05-02
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Dnr 68/2017

Politisk organisation 2019-2022: Externa politiska uppdrag i Vara kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. de politiska uppdragen inom Kvänumbygdens Energi ekonomisk förening
avslutas från och med 2018-12-31.
2. de politiska uppdragen inom Vara Bjertorp Golfklubb avslutas från och
med 2018-12-31.
3. de politiska uppdragen inom Vara Riksteaterförening avslutas från och med
2018-12-31.
__________
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har 2017-09-06 § 99 gett personalutskottet i uppdrag att
göra en översyn av den politiska organisationen i Vara kommun inför mandatperioden 2019-2022 och återkomma med förslag på hur denna organisation ska
se ut.
I avvaktan på detta uppdrag gav personalutskottet 2017-05-24 § 32 förvaltningen i uppdrag att sammanställa de externa politiska uppdrag som finns i
kommunen under nuvarande mandatperiod. Dessa externa politiska uppdrag
tillsätts i början av varje mandatperiod och därför är det naturligt att även göra
en översyn kring dessa i samband med att den politiska organisationen ses
över.
Kommunen kommer att fortsätta vara delaktig i de flesta externa politiska uppdragen även under mandatperioden 2019-2022. Uppdraget inom stiftelsen
Torsgårdshallen bör dock utvärderas för beslut om fortsatt deltagande inför
nästkommande mandatperiod.
Det finns även vissa externa styrelser där kommunen haft ett uppdrag i en inledningsfas men där syftet med uppdraget nu är avklarat. Det föreslås därför
att dessa uppdrag avslutas.
Beslutsunderlag
- Sammanställning från utredningssekreterare, 2017-10-20
___________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-05-02

KF § 40
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Dnr 76/2015

Åtgärder utifrån avvikelserapport Vara konserthus
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
-

-

Att godkänna avvikelserapporten där investering av blackbox uppgår
till 85 miljoner kr varav kommunens anslag uppgår till 63 miljoner kronor i enlighet med tidigare beslut
Att godkänna att konserthuset finansierar 22 miljoner kronor av investeringen av blackboxen och godkänna utökad låneram för konserthuset från 2018 och framåt.

Reservation

Moderaterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån
för respektive egna yrkanden
__________
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 7 mars 2018 § 41 att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa kostnadsnivån för projektet utifrån den avvikelserapport som
upprättats gällande Vara Konserthus. Kommunstyrelsen poängterade även vikten av att projektet i sin helhet hålls inom den av kommunfullmäktige beslutade nettokostnaden 150 mkr plus 15 mkr.
En kostnadsbedömning har gjorts för Vara konserthus och den pekar på att
den totala investeringskostnaden blir 85 Mkr att jämföra med beslutad budget
63 Mkr.
Orsaken till den ökade kostnaden är att verksamhetsanpassningen i och i anslutning till blackboxen är mer omfattande än vad som tidigare bedömts, ändrad placering av blackboxen till följd av bl.a. markförhållanden, det krävs åtgärder som inte tidigare planerats i kök och foajé samt att marknadsläget påverkar
prisnivån negativt vid upphandling av material och underentreprenader.
Fördelning av kostnader för om- och tillbyggnad av konserthuset:
Byggnadsdel

Kostnad

Blackbox (inklusive loger, greenroom, förråd,
foajé, garderob, toaletter, infart mm)

63 000

Konferensrum

2 500

Kommentar

Genomfördes sommaren 2017
Utdragsbestyrkande
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Administration och kök 4 800
Servering

2 500

Entré och café

3 400

Parkering

1 100

Kommunens övriga
kostnader

7 700

Summa

85 000

Avvikelsen bedöms i nuläget kunna täckas med extern finansiering.
Beslutsunderlag
- Avvikelserapport Sprinten – Konserthuset om och tillbyggnad h-kort
2018.523
-

Tjänsteskrivelse- Åtgärder utifrån avvikelserapport Vara konserthus hkort 2018.655

-

Protokoll från tekniska utskottet 2018-03-26 § 41

__________
Yrkanden
Fredrik Nelander (S) yrkar bifall till KS förslag till beslut.
Gabriela Bosnjakovic (M) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag till beslut (§
41)
arbeta vidare med projektet i nuvarande omfattning (85 Mkr).
försöka minska investeringen från 85 miljoner kronor oaktat extern
finansiering.
undersöka möjligheterna till extern finansiering för att minska kostnaderna för Vara konserthus och/eller kommunen.
innan avtal tecknas om att påbörja byggnationen av blackboxen ska
finansieringen av projektet vara klar så att kommunens nettoinvestering
blir 63 Mkr.
Hannyah (SD) yrkar i första hand återremiss och i andra hand avslag
Proposition
Ordföranden ställer Hannyah Jörtofts (SD) yrkande om återremiss under proposition och finner att kommunfullmäktige avslår densamma
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-05-02
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Ordförande ställer Kommunstyrelsens förslag till beslut, Hannyah Jörtofts
(SD) yrkande om avslag och Gabriela Bosnjakovics (M) yrkande om bifall till
tekniska utskottets förslag till beslut mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
Erik Lindström (M) begär omröstning
Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag och ställer Hannyah Jörtofts (SD) yrkande om avslag och Gabriela Bosnjakovics (M)
yrkande om bifall till tekniska utskottets förslag till beslut mot varandra för att
utse motförslaget till huvudförslaget.
Ordföranden finner att Gabriela Bosnjakovics (M) yrkande om bifall till tekniska utskottets förslag skall vara motförslag till huvudförslaget
Huvudförslag: Kommunstyrelsens förslag till beslut
Motförslag: Yrkande att bifalla tekniska utskottets förslag till beslut
Omröstning
Den som bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut röstar Ja
Den som bifaller Gabriela Bosnjakovic (M) yrkande att bifalla tekniska utskottets förslag till beslut röstar Nej
Efter genomförd omröstning avgavs 24 ja-röster och 20 nej-röster enligt bilagt
omröstningsprotokoll
Kommunfullmäktige har således beslutat enligt Kommunstyrelsens förslag till
beslut.
___________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 53/2018

Hemställan från bildningsnämnden om
tidigareläggning av investeringsmedel
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att omfördela fem miljoner kronor från investeringsramen år 2020 till investeringsramen år 2018.
__________
Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden har den 27 februari § 17 beslutat om en investering som rör
Kvänums förskola. Beslutet möjliggör för en om- och tillbyggnad av köket på
förskolan samt ett ökat antal parkeringsplatser vid förskolan. Den beräknade
kostnaden för projektet är fem miljoner kronor och medel finns budgeterade
att tas i anspråk år 2020. För att projektet ska kunna genomföras tidigare än
planerat hemställer bildningsnämnden till kommunfullmäktige att investeringsmedlen för projektet tidigareläggs.
Bildningsnämnden anger att det råder en ohållbar situation då köket är dimensionerat för att servera 80 portioner men att produktionen vissa tillfällen kan
ligga på upptill 145 portioner. Förskolans nya kök kommer vara dimensionerat
för att producera cirka 175 portioner. Enligt projektets tidsplan ska projektering inledas i mars 2018 och byggnationen ska pågå under juni-december 2018.
Beslutsunderlag
- Bildningsnämndens protokoll 2018-02-27 § 17
- Protokollet från tekniska utskottet 2018-03-26 § 42
__________
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Dnr 1/2018

Interpellation till socialnämndens ordförande
ang försörjningsstöd till illegala migranter
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen kan ställas till socialnämndens ordföranden och svar ska avges från densamma vid nästa kommunfullmäktigesammanträde 180528
_____________
Sverigedemokraterna (SD) har inlämnat en interpellation till socialnämndens
ordförande ang försörjningsstöd till illegala migranter:
” Enligt en undersökning som SVT Nyheter gjort betalar Vara kommun,
som en endast av 23 kommuner, ut försörjningsstöd till illegala migranter.
Högsta förvaltningsdomstolen fann i en dom den 5 juni 2017 (mål nr
1527-1529-16) att en person som fått avslag på ansökan om uppehållstillstånd – och därefter hållit sig undan en verkställighet av utvisningsbeslutet – inte har rätt till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen.
Nuvarande kravlösa asylsystem premierar bedrägligt beteende, bland annat då nuvarande ordning är att det endast krävs att den asylsökande
väntar ur de fyra åren som krävs till dess beslutet preskriberas för att på
nytt ansöka om asyl. Detta gynnar de migranter som väljer att gå under
jorden och uppehålla sig illegalt i Sverige. Det är också möjligt för en
person som fått avslag på sin asylansökan att ett obegränsat antal gånger
ansöka om verkställighetshinder.
En person som vistas illegalt i Sverige har inte rätt till något samhälleligt
stöd för sin försörjning. Därför bör tillgången till välfärden, för den som
vistas i Vara utan tillstånd, begränsas kraftigt och endast utgöras av ett
absolut minimum.
Att underhålla sig rättvisan genom att gå under jorden, eller ta sig in illegalt i landet och därefter leva här utan laglig rätt, ska rimligen inte premieras genom tillgång till vårt gemensamma välfärdssystem
Med hänvisning till detta ställs följande frågor till socialnämndens ordförande:
På vilken grund har man valt att betala ut försörjningsstöd till illegala migranter?
Hur stor är den totala kostnaden för kommunen avseende illegala migranter?
Hur granskas dessa personer innan de får sitt försörjningsstöd?”
____________
Utdragsbestyrkande
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Dnr 70/2018

Motion – Fler möten över generationsgränserna
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen.
__________
Sammanfattning av motionen
Hannyah Jörtoft (SD) har lämnat in en motion om fler möten över generationsgränserna
”Trots att många unga och äldre har samma intressen så utöver
man dessa på skilda håll, behöver det alltid vara så?
Vi delas ofta upp i grupper om äldre och yngre. Hur ska vi kunna
förstå varandra om vi allt mer sällan delar varandras vardag? När
vi aldrig möts på riktigt så skapas brister i förståelse för varandra.
Att låta generationer mötas i det vardagliga livet är uppskattat av
både många äldre och yngre. Generationerna kan få inblick i
varandras liv och läras av varandras erfarenheter.
Nystartade Vara bouleklubb är en förening som är noga med att
alla i alla åldrar är välkomna. Detta är något som vi i kommunen
kan lära oss av och arbeta vidare med.
Sedan 2012 har stadsdelsförvaltningen Centrum i Göteborg arbetat med generationsmöten, där det finns fler olika verksamheter
såsom Sagoläsare i förskolan, Senior i skolan mm
Alternativen och möjligheterna är många
Ett alternativ vore att öppna upp matsalarna på skolorna någon
dag i veckan och låda de äldre komma och äga och umgås tillsammans med eleverna
Sverigedemokraterna yrkar därför på:
Att Kommunfullmäktige ger socialnämnden och bildningsnämnden i uppdrag att uppmuntra till verksamhet där unga och äldre
får mötas över generationsgränserna ”
____________
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Dnr 69/2018

Motion – Privilegiera elever med gott uppförande
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen.
____________
Hannyah Jörtoft (SD) har lämnat in en motion ang privilegiera elever med gott
uppgörande
”För att kunna prestera efter bästa förmåga så krävs en lugn och
städad miljö med välmående elever.
Även för personalen som ska lära ut är miljön en viktig del. Med
mycket bråk och höga ljud i klassrummen så sjunker dessa möjligheter avsevärt. Sverigedemokraterna vill återinföra ordning
och reda i skolan.
Genom att lyfta det och privilegiera de elever som föregår med
gott uppförande, uppmärksamma de elever som motverkar mobbing och visar god kamratskap, uppmuntrar vi till och visar att
gott uppförande är uppskattat ech en viktig del i samhället.
Att ha ett system i skolorna där eleverna kan lyfta och hylla
varandra som i slutändan visar att det goda uppförandet och
kamratskapet, gynnar det goa uppförandet, tror vi att även kan
påverka elevernas tankesätt i grund och i livet
Socialdemokraterna yrkar därför på
Att kommunfullmäktige ger bildningsnämnden i uppdrag att
verka för att kommunens skolor inrättar ett belöningssystem som
privilegierar elever med gott uppförande ”
_____________

Utdragsbestyrkande
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KF § 45

Fyllnadsval ny ersättare till Bildningsnämnden istället för Youssef Hannoun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att välja Hazim Karic (S) som ny ersättare i Bildningsnämnden
____________
Då Youssef Hannoun ej längre är kommunmedborgare avslutas hans uppdrag
som ersättare i Bildningsnämnden och fyllnadsval ska ske med anledning av
detta.
Carl-Uno Olsson (S) föreslår Hazim Karic, Tornumsgatan 10 A, 535 30
Kvänum, som ny ledamot i Bildningsnämnden
____________

Utdragsbestyrkande

ÄRENDEBALANS per 2018-04-18

Inkom den Dnr

Initierat av

Bilaga till KF §

Ärende

2016-04-15

110/2016 Kansliavdelning

2016-09-28

220/2016 Vara Koncern AB

2017-03-06

39/2017

VaraNet AB

2017-05-18

68/2017

Personalutskottet

Politisk organisation för mandatperioden 20192022

2017-06-13

76/2017

Hannyah Jörtoft (SD)

Motion om handlingsplan för våld i nära relationer

2017-06-13

77/2017

Hannyah Jörtoft (SD)

Motion om minskat partistöd

2017-09-14

121/2017 Räddningsnämnden Västra
Skaraborg

sid 1

Handläggning

Revidering av KF arbetsordning 2015-2018

Uppdrag om revidering
Handläggs av kansliavdelningen
Uppdatering av revisorernas reglemente
KF-presidium 2016-11-22
KF 2016-12-12
Översyn av bolagsordning och ägardirektiv för Va- Vara Koncern AB
raNet AB

Förslag om gemensam larmcentral

Utdragsbestyrkande

PU 2017-05-24
Remiss till partigrupperna
KS 2017-09-06
KF 2017-09-25
Remitterad till socialnämnden
KSAU 2018-02-21
KS 2018-03-07
KF 2018-03-26
KF 2017-09-25
Bereds på kansliavdelningen
KSAU 2018-02-21
KS 2018-03-07
KF 2018-03-26
Beslut från Räddningsnämnden 2017-09-07
Remitterad till socialnämnden, bildningsnämnden och tekniska utskottet
KSAU 2018-03-28
KS 2018-04-11
KF 2018-05-02

ÄRENDEBALANS per 2018-04-18

Inkom den Dnr

Initierat av

Bilaga till KF §

Ärende

sid 2

Handläggning

2017-10-25

147/2017 Tolkförmedling Väst

Ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst

2017-11-20

161/2017 Skaraborgs
kommunalförbund

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

2017-11-20

162/2017 Skaraborgs
kommunalförbund

Förslag till inriktningsbeslut för ungdomsmottagningar i Västra Götaland

2018-01-03

5/2018

Ekonomiavdelningen

Budget 2019, Plan 2020-2022

2018-01-09

9/2018

Skaraborgs
kommunalförbund

2018-01-09

10/2018

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

Utdragsbestyrkande

Beslut från Tolkförmedling Västs Direktion
2017-10-03
Beslut från Skaraborgs kommunalförbund
2017-10-20
Remitterad till socialnämnden
KSAU 2018-02-21
KS 2018-03-07
KF 2018-03-26
Beslut från Skaraborgs kommunalförbund
2017-10-20
Remitterad till socialnämnden
KSAU 2018-02-21
KS 2018-03-07
KF 2018-03-26
Handläggs av ekonomiavdelningen

ÄRENDEBALANS per 2018-04-18

Inkom den Dnr

Initierat av

Bilaga till KF §

Ärende

sid 3

Handläggning

Remitterad till socialnämnden och bildningsnämnden
KSAU 2018-03-28
KS 2018-04-11
KF 2018-05-02
Förslag till överenskommelse om samverkan mellan Beslut från Skaraborgs kommunalförbund
Västra Götalands kommuner och Västra
2017-12-08
Götalandsregionen om Munhälsa- och uppsökande Remitterad till socialnämnden
och nödvändig tandvård
KSAU 2018-03-28
KS 2018-04-11
KF 2018-05-02
Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg, Socialnämndens beslut om rapportering till
IVO – anmäls löpande till KF
IVO- 2018

2018-01-09

11/2018

Skaraborgs
kommunalförbund

2018-01-24

28/2018

Socialnämnden

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 tidigareläggning av investeringsmedel för tillbyggnad av
Kvänums förskola samt utökat antal parkeringsplatser

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

2018-04-06 66/2018

Samordningsförbundet
Västra Skaraborg

Årsredovisning 2017- Samordningsförbundet Västra
Skaraborg

2018-04-09 69/2018

Hannyah Jörtoft (SD)

Motion- Privilegiera elever med gott uppförande

Hemställan om ansvarsfrihet från Samordningsförbundet Västra Skaraborg
2018-04-05
KF 2018-05-02

2018-04-09 70/2018

Hannyah Jörtoft (SD)

Motion- Fler möten över generationsgränser

KF 2018-05-02

Utdragsbestyrkande
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Bilaga till KF §

Inkom den Dnr

Initierat av

Ärende

2018-04-10 75/2018

Kansliavdelningen

2018-04-11 76/2018

Bildningsnämnden

2018-04-12 78/2018

Sveriges Kommuner och
Landsting

Prövning av de kommunala bolagens verksamhet un- KSAU 2018-04-18
KS 2018-05-02
der 2017
KF 2018-05-28
Gymnasiestudier för asylsökande elever som har fyllt Bildningsnämnden 2018-04-10
18 år
KSAU 2018-04-18
KS 2018-05-02
KF 2018-05-28
Val av kongressombud till Sveriges Kommuner och KF November/ December 2018
Landsting för perioden 2019-2023

Utdragsbestyrkande

Handläggning

sid 4

VARA KOMMUN

OMRÖSTNINGSPROTOKOLL
2018-05-02

Sid 1(3)

Bilaga till KF § 40 ”Åtgärder utifrån avvikelserapport Vara konserthus”
Justerare: Jörgen Kjellqvist, Håkan Svensson

Ersättare justerare: Åsa Olsson

Beslutande

Ja

S

Bengt Karlsson

1

C

Kjell Gustafsson

1

M

Mona Hellberg-Wikström

S

Fredrik Nelander

M

Gabriela Bosnjakovic

S

Alexandra Gustafsson Stig Svensson

M

Leif Sandberg

SD

Peter Björk

Nej

1
1
1
1
1
1

S

Carl-Uno Olsson

1

M

Cecilia Widegren

S

Jan Sahlström

M

Per Gunnarsson

C

Ulf Genitz

1

S

Jan-Erik Idsjö

1

Lennart Haglund

1
1
1

SD

Sven Vikström Therese Wellbrant

1

M

Lars Gezelius

1

Justerandens signatur

Avstår

VARA KOMMUN

OMRÖSTNINGSPROTOKOLL
2018-05-02

Sid 2(3)

Bilaga till KF § 40 ”Åtgärder utifrån avvikelserapport Vara konserthus”
Justerare: Jörgen Kjellqvist, Håkan Svensson

Ersättare justerare: Åsa Olsson

Beslutande

Ja

S

Petra Sahlström

1

V

Claes Eriksson Åsa Heij-Bengtegård

1

M

Anna Jäderström

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 Gert Andersson

M

Peter Jonsson

KD

Charlotte Svensson dos Santos

Avstår

1
1
-------

S

Jörgen Kjellqvist

M

Håkan Svensson

C

Irene Karlsson

1

S

Åsa Olsson

1

M

Marie Pehrsson

Justerandens signatur

Nej

------

1
1

1

------

VARA KOMMUN

OMRÖSTNINGSPROTOKOLL
2018-05-02

Sid 3(3)

Bilaga till KF § 40 ”Åtgärder utifrån avvikelserapport Vara konserthus”
Justerare: Jörgen Kjellqvist, Håkan Svensson

Ersättare justerare: Åsa Olsson

Beslutande

Ja

MP

Solweig Andersson

1

S

Fredrik Pettersson

1

Nej

SD

Sonny Hansson Moa Tamrell

1

M

Johannes Lundén

1

S

Peter Persson

1

V

Egon Frid

1

C

Ingemar Gruvaeus

1

M

Agneta Edvardsson

S

Helene Bäck Liselotte Nelander

1

S

Carl Nelander

1

L

Per-Olof Persson-Lilja Ingvar Lund

1

Hannyah Jörtoft

1

SD
S

Anders Palm Lundin

Antal Ja/nej/avstår

Justerandens signatur

Avstår

1

1

24

20

0

Justerandens signatur

