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  2016-02-29  sid 1(3) 
 

Justerare: Johannes Lundén och Peter Persson               Ersättare justerare: Håkan Karlsson 
  

Justerandens signatur  

 

 

  Ledamöter 
Avvikande 
§/tid 

Ersättare Avvikande §/tid 
När-
varo 

S Bengt Karlsson    1 

C Ingemar Gruvaeus    1 

M 
Mona Hellberg-Wik-
ström 

   1 

S 
 
Fredrik Nelander 
 

   1 

M Gabriela Bosnjakovic    1 

S Alexandra Gustafsson    1 

M Jan-Erik Wallin    1 

SD Peter Björk    1 

S Carl-Uno Olsson    1 

M Cecilia Widegren    1 

S Jan Sahlström  Heidi Hansen  1 

M Per Gunnarsson    1 

C Ulf Genitz  Kjell Gustafsson  1 

S Jan-Erik Idsjö    1 

SD Sven Vikström  Therese Wellbrant   1 

M Lars Gezelius    1 

S Petra Sahlström    1 
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Justerare: Johannes Lundén och Peter Persson               Ersättare justerare: Håkan Karlsson 
  

Justerandens signatur  

 

 

  Ledamöter 
Avvikande 
§/tid 

Ersättare Avvikande §/tid 
När-
varo 

V Ulla 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 Rezkar Mohamad     1 

M Peter Jonsson    1 

KD Therese Hellqvist    1 

S Jörgen Kjellqvist    1 

M Håkan Svensson    1 

C Irene Karlsson    1 

S Åsa Olsson  Karl-Gustav Karlsson  1 

M Marie Pehrsson    1 

MP Mikael Zetterström    1 

S Fredrik Pettersson    1 



VARA KOMMUN NÄRVAROPROTOKOLL 
 

  2016-02-29  sid 3(3) 
 

Justerare: Johannes Lundén och Peter Persson               Ersättare justerare: Håkan Karlsson 
  

Justerandens signatur  

 

 

  Ledamöter 
Avvikande 
§/tid 

Ersättare Avvikande §/tid 
När-
varo 

SD Sonny Hansson   

Deltar § 1-5 (läm-
nar under behand-
lingen av parke-
ringspolicyn (cirka 
kl. 20.00) 

1 

M Johannes Lundén    1 

S Peter Persson    1 

V Egon Frid    1 

C Håkan Karlsson    1 

M Agneta Edvardsson    1 

S Helene Bäck    1 

S Carl Nelander    1 

L Anette Engström    - 

SD Hannyah Jörtoft    1 

S Anders Palm Lundin    1 

Antal närvarande ledamöter 44 
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  2016-02-29  sid 1(2) 
 

Justerare: Johannes Lundén och Peter Persson               Ersättare justerare: Håkan Karlsson 
 

 

 

  Namn Närvaro 

M Leif Sandberg 1 

M Alexander Larsson  

M Lennart Haglund  

M Fredrik Sjökvist  

M Jon Sandkvist  

M Ingemar Jonsson  

M Anna Fridén  

C Kjell Gustafsson  

C Ulla Johansson  

C Magnus Fridén  

L Per-Olof Persson-Lilja  

L Liselotte Hagnander  

KD Johan Olsson  

KD Catarina Andersson  

S Lina Persson  

S Mikael Hernborg  

S Henric Adler  
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  2016-02-29  sid 2(2) 
 

Justerare: Johannes Lundén och Peter Persson               Ersättare justerare: Håkan Karlsson 
 

 

 

  Namn Närvaro 

S Stig Svensson  

S Liselotte Nelander  

S Michael Johansson  

S Karl-Gustav Karlsson  

S Heidi Hansen  

V Christina Hagberg  

V Claes Eriksson  

MP Solweig Andersson  

MP Sten Sundvall  

SD Moa Tamrell  

SD Cecilia Gustafsson  

SD Therese Wellbrant  

Antal närvarande icke tjänstgörande ersättare 1 
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 Utdragsbestyrkande 

KF § 1 

Ändring i ärendelistan 
Följande ändringar görs i ärendelistan: 

- Ett extra ärende kommer att behandlas på dagens sammanträde: ”Av-

sägelse från politiska uppdrag – Lina Persson (S) – samt val av ersät-

tare” 

- I övrigt protokollförs ärendena i den ordning de behandlas under sam-

manträdet.  

_________________ 
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 KF § 2 

Informationsärenden  

Medborgarenkät 2015 (Dnr 175/2015) 

T.f. kvalitetschef Maria Westh redovisar resultatet av medborgarenkäten, som 
genomfördes under hösten 2015.  

Medborgarenkäten skickades till 1000 slumpvis utvalda kommuninvånare, 
svarsfrekvensen är 53 procent. Resultatet visar att kommuninvånarna är gene-
rellt sett nöjda med kommunens arbete. Det områden som man inte är nöjd 
med är bland annat gator och vägar i form av GC-vägar, kollektivtrafik samt 
möjligheter att söka och få den bostad man vill ha.  

Bokslut 2015 (Dnr 12/2016) 

Ekonomichef Camilla Verngren redovisar det preliminära bokslutet för 2015. 
Årets resultat för Vara kommun uppgår till 26 mkr i överskott enligt fullfonde-
ringsmodellen och 14 mkr enligt blandade modellen.  

Nämndernas budgetutfall presenteras. 

Budgetförutsättningar 2017, plan 2018-2020 (Dnr 11/2016) 

Ekonomichef Camilla Verngren redovisar nyckeltal för den svenska ekonomin, 
skatteunderlagstillväxten samt förutsättningar för budget 2017 och plan 2018-
2020. 

______________ 
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 Utdragsbestyrkande 

KF § 3 

Anmälningsärenden 
 

Följande ärenden anmäls till kommunfullmäktige och läggs därefter till hand-
lingarna: 

- Ärendebalans per 2016-02-29, bilaga  

- Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 28 f-g §§ 
lag om stöd och service till vissa funktionshindrade – socialnämnden § 
6/2016 

- Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 16 kap. 6 

f-h §§, Socialtjänstlagen (SoL) – socialnämnden § 5/2015 

____________ 
  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
  
Kommunfullmäktige 2016-02-29 5 
   

 

 Utdragsbestyrkande 

KF § 4 
KS § 8 
KSAU § 231   Dnr 141/2015 

Motion om ensamkommande flyktingbarn 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till lämnat yttrande från 
socialnämnden.  

Motionen är därmed färdigbehandlad 

__________ 

Sammanfattning av motionen 

Hannya Jörtoft (SD) och Cecilia Gustafsson (SD) har inkommit med en mot-
ion avseende ensamkommande flyktingbarn.  

Motionärerna skriver bland annat följande i motionen: 

Sverigedemokraterna i Vara anser att det är de folkvalda och lokalt förankrade 
politikerna i Vara kommun som är bäst lämpade att avgöra hur stort och hur 
kostsamt flyktingmottagandet till kommunen ska vara. Reglerna vi idag rättar 
oss efter är ett övertramp på vårt kommunala självstyre vilket är en mycket vik-
tig del i den lokala demokratin. 

Förutsättningarna för ett utökat mottagande till Vara kommun bör utredas in-
för varje tillfälle, där vi bör se till de ekonomiska resurserna, tillgång till lokaler, 
gode män, tolkar med mera.  

Vi anser inte att det är någon bra idé att med ett obegränsat mottagande låta 
Vara utvecklas till ett eget mini-Malmö. Sverige behöver inte ytterligare ett ur-
spårat mångfaldsexperiment med dagliga skottlossningar, sprängningar och he-
dersvåld.  

Sverigedemokraterna i Vara yrkar därför att: 

- Att förutsättningar så som tillgängligt boende, tillräckligt med personal 
samt ekonomiska resurser ska utredas inför varje mottagande 

- Att utökat mottagande av ensamkommande utöver det antal som avta-
lats med Migrationsverket endast genomförs då kommunen efter utred-
ning har förutsättningar att genomföra ett bra mottagande utan att öv-
riga verksamheter i socialförvaltningen blir lidande 

- Att beslutsfattande om mottagande utöver skrivet avtal delegeras till 
politikernivå. 

- Att kommunfullmäktige beslutar att skicka en skrivelse till regeringen 
där vi hävdar vårt kommunala självstyre när det gäller mottagande av 
flyktingar. 
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Beredning 

Motionen har från kommunstyrelsen överlämnats till socialnämnden för bered-
ning och yttrande. Socialnämnden har behandlat motionen på sitt samman-
träde 18 november 2015 § 108.   

Yttrande från socialnämnden 

 Att förutsättningar så som tillräckligt boende, tillräckligt med personal samt ekono-
miska resurser ska utredas inför varje mottagande. 

Socialnämnden arbetade i enlighet med ovanstående yrkande under tiden som 
kommunens överenskommelse med Migrationsverket kunde följas.  

Utökandet av antalet barn i överenskommelsen med Migrationsverket gjordes 
bl a med anledning av att socialnämnden skulle kunna bibehålla den goda fram-
förhållningen. Detta mot bakgrund av det som framgår i ”Information från Mi-
grationsverket om anvisningsläget av ensamkommande barn” punkt 3, där 
kommuner som uppnått sitt fördelningstal är undantagna.  

I dagsläget anvisas barn till kommunerna enligt punkt 4 i nämnda Information 
från Migrationsverket, vilket innebär att möjligheten till framförhållning har 
minskat.  

 Att utökat mottagande av ensamkommande utöver det antal som avtalats med Mi-
grationsverket endast genomförs då kommunen efter utredning har förutsättningar 
att genomföra ett bra mottagande utan att övriga verksamheter i socialförvaltningen 
blir lidande. 

 Att beslutsfattande om mottagande utöver skrivet avtal delegeras till politikernivå. 

Vad gäller yrkande två och tre hänvisar socialnämnden till motionens inledande 
stycke "Sedan 1 januari 2014 har Migrationsverket rätt att anvisa ensamkom-
mande flyktingar till kommuner utöver det avtal som kommunerna redan har 
upprättat med Migrationsverket. Detta kan Migrationsverket göra oavsett vilka 
förutsättningar kommunen har att klara av den nya situationen. Ett beslut om 
anvisning kan heller inte överklagas.” 

 Att kommunfullmäktige beslutar att skicka en skrivelse till regeringen där vi häv-
dar vårt kommunala självstyre när det gäller mottagande av flyktingar. 

Vad yrkande fyra beträffar betraktar socialnämnden det som en fråga för kom-
munfullmäktige. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår socialnämnden att kommunstyrelsen 
avslår motionen. 

Beslutsunderlag 

Följande handlingar ligger till grund för kommunfullmäktiges beslut:  

- Motion avseende ensamkommande flyktingbarn (H-kort 2015.1419) 

- Protokoll från kommunstyrelsen 2016-02-10 § 8 
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 Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 

Peter Björk (SD) yrkar bifall till motionen.  

Beslutsordning 

Ordförande Fredrik Nelander ställer Peter Björks bifallsyrkande mot arbetsut-
skottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskot-
tets förslag.  

Reservation 

Peter Björk reserverar sig till förmån för motionen.  

Kommunfullmäktiges behandling 

Yrkanden 

Fredrik Nelander (S), med instämmande av Mikael Zetterström (MP), Gabriela 
Bosnjakovic (M), Egon Frid (V) och Irene Karlsson (C), tillstyrker kommun-
styrelsens förslag till beslut.  

Hannya Jörtoft (SD) yrkar bifall till punkt 1, 2 och 4 i motionen. Sverigedemo-
kraterna drar tillbaka punkt 3 i motionen.  

Beslutsordning 

Ordförande Bengt Karlsson ställer Hannya Jörtofts bifallsyrkande avseende 
punkter 1, 2 och 4 i motionen mot kommunstyrelsens förslag till beslut och 
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.  

Reservation 

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för motionen.  

____________ 
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KF § 5 
KS § 10  
KSAU § 5   Dnr 76/2015  

Investering för bildnings- och kulturkluster 

inom Sprinten 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. Avsätta medel inom kommunstyrelsens investeringsram 2017 och 2018 
i syfte att tillhandahålla lokaler för kulturverksamhet, utbildning, all-
männa mötesplatser och etableringar av fristående bildnings- och kul-
turaktörer inom utvecklingsområdet Sprinten.  

2. Investeringen förutsätter att respektive utbildningsanordnare har erfor-
derliga tillstånd innan skolstart.  

3. Inför varje investeringsbeslut ska det ha gjorts en ekonomisk analys 
och kalkyl av vilket det framgår att det är möjligt att täcka de faktiska 
kostnaderna för uthyrningen samt att uthyrningen sker på affärsmässiga 
grunder.  

4. Investeringen förutsätter att erforderliga överenskommelser kring hyra, 
utformning och samverkansavtal m.m. träffats med respektive aktör.  

____________ 

Sammanfattning av ärendet 

Vara kommun har tidigare tagit ett inriktningsbeslut för utvecklingsområdet 
Sprinten med tillhörande projektplan (KS 2015-10-07 § 139). Vidare har kom-
munen tecknat en avsiktsförklaring med Academy of Music and Business, 
AMB, (KS 2015-05-06 § 84) och fört dialog med Stiftelsen yrkeshögskolan, 
SKY, och Campus Lidköping. Samtliga aktörer omnämns i projektplanen.  

För att Vara kommun ska kunna fullfölja projektplanens mål, intentioner och 
innehåll krävs lokaler för olika fristående aktörer inom utbildning och kultur. 
Lokalerna inom Sprintenområdet är idag inte tillräckliga och ändamålsenliga 
vilket kräver nyinvesteringar. Medel om 40 miljoner kronor är avsatta till ”För-
ändring Konserthus – gymnasieskola” (projekt 32282). Dessa investeringsme-
del bedöms behövas för konserthusets utveckling samt till investeringar som 
berör gymnasiets utveckling samt kompletteringar i gymnasiet utifrån konsert-
huset förändring och förbättring av lokaler (det s.k. ”Face-liftet”).  

Ett parallellt projekt pågår om flytt av och investeringar i nya NO-salar på Lag-
mansgymnasiet. Projektet kan ingå i ovanstående budgeterade medel under för-
utsättning att övriga investeringar inte uppgår till 40 miljoner.  
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Ytterligare investeringar krävs för att möjliggöra ett utbildnings- och kultur-
kluster. Omfattning av investeringarna är mycket beroende av byggnadernas in-
nehåll, utformning och marknadsläget. Detaljerade projekteringsunderlag, ana-
lyser och kostnadsberäkningar behövs inför varje investeringsbeslut. Investe-
ringar för lokaler till externa parter kan finansieras via hyresintäkter. Avsättning 
av investeringsmedel behöver göras i kommunfullmäktiges beslut om investe-
ringsbudget för 2017 och 2018.  

Beredning 

Ärendet har beretts av projektledaren för Sprinten i samråd med kommundi-
rektör, kommunjurist, teknisk chef, kostchef, fastighetschef, näringslivschef 
och representanter från bildningsförvaltningen samt kommunens IT-avdelning.  

Beslutsunderlag 

Följande handlingar ligger till grund för kommunfullmäktiges beslut:  

- Underlag - Investering för bildnings- och kulturkluster inom Sprinten 

(H-kort 2016.117) 

- Kommunalrättsliga aspekter av att tillhandahålla lokaler till företag 
inom bildning och kultur (H-kort 2016.117)   

- Bilaga 2 – Investering för bildnings- och kulturkluster inom Sprinten 
(H-kort 2016.117) 

- Protokoll från kommunstyrelsen 2016-02-10 § 10  

Kommunfullmäktiges behandling 

Yrkanden 

Gabriela Bosnjakovic (M), med instämmande av Fredrik Nelander (S), Elof 
Jonsson (C), tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutsordning 

Ordförande Bengt Karlsson finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

__________ 
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KF § 6 
KS § 12 
KSAU § 20   Dnr 57/2015  

Parkeringspolicy för Vara kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen så att fler ak-
törer ges möjlighet att yttra sig.  

_________ 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med en parkeringspolicy är att ge en gemensam inriktning för hur parke-
ringsfrågor ska hanteras inom Vara kommun.  

Ställningstaganden görs i policyn avseende generella frågor, gestaltningsmässigt 
perspektiv samt för ett främjande av kollektivtrafik, cykel och andra färdsätt än 
bil där det är möjligt. Ställningstagande görs i detalj för tre olika geografiska ni-
våer i Vara kommun (Centrala Vara och kring målpunkter, övriga Vara samt tä-
torter i Vara kommun).  

Parkeringspolicyn gäller inom detaljplanelagt område. 

 Med centrala Vara menas främst området kring Stora torget och stat-
ionsområdet. Avgränsningen för centrala Vara har räknats ca 500 meter 
från järnvägsstationen men exkluderar området väster om järnvägen ef-
tersom det har samma karaktär som övriga Vara.  

 Med målpunkter menas utvecklingsområdet Sprinten (dvs. konserthu-
set/badet/vårdcentralen m.m.) och handelsområdet Axet.  

 Med övriga Vara menas de övriga delar av Vara som är detaljplanelagda 
och inte inkluderas i ”centrala Vara och kring målpunkter”.  

 I övriga tätorter i Vara kommun menas de orter som har en befolkning 
kring eller över 200 personer.  

För övriga områden inom Vara kommun anses inte en parkeringspolicy vara 
nödvändig utan parkeringsfrågan ska lösas från fall till fall. 

Beredning 

Ärendet har beretts av planarkitekt Jonas Hägg. Synpunkter har utöver intern-
remisserna även inhämtas från tjänstemän på tekniska förvaltningen samt 
miljö- och tygförvaltningen under arbetes gång. 

Beslutsunderlag 

Följande handlingar ligger till grund för kommunfullmäktiges beslut: 

- Förslag Parkeringspolicy för Vara kommun, H-kort 2016.118 
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- Statistik ”Antal och andel hushåll samt personer och bilägare i Vara 
kommun, H-kort 2016.118 

- Underlag - Parkeringspolicy, H-kort 2016.118 

- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-27 § 20 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkande 

Gabriela Bosnjakovic (M) yrkar på nedanstående ändring på sida 5 i föreslagen 
parkeringspolicy: 

Meningen ”Efterfrågan av parkering vid arbetsplatser ska minskas” er-
sätts med ”Behovet av parkering vid arbetsplatser bör minskas”.  

Meningen ”I syfte att öka andelen resor med cykel, kollektivtrafik eller 
samåkning ska en minskning av efterfrågan på heldagsparkering eftersträ-
vas” ersätts med ”i syfte för att uppnå kommunens miljömål och efter-
sträva minskning av fossila bränslen, ska olika färdsätt stimuleras för att 
skapa bättre förutsättningar. T.ex. genom en förbättrad kollektivtrafik, 
utbyggnation av gång- och cykelvägar samt vid behov en ändring av av-
gifter, tidsbegränsning och utbud. 

Meningen ”Samverkan med andra aktörer ska ske i syfte att minska ar-
betspendling med bil” stryks.  

Beslutsgång 

Arbetsutskottet bifaller Gabriela Bosnjakovics yrkande.  

Kommunstyrelsens behandling 

Projektledare Jonas Häggson deltar på detta ärende.  

Kommunstyrelsen diskuterar ärendet. Önskemål finns om fler laddstolar för el-
bilar i tätorterna. Medskick om detta görs till förvaltningen.  

Yrkanden 

Gabriela Bosnjakovic (M) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen så 
att näringslivskommittén och Vara Köpmannaföreningen kan ges möjlighet till 
att yttra sig.  

Beslutsgång 

Ordförande Fredrik Nelander ställer Gabriela Bosnjakovics återremissyrkande 
mot arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges behandling 

Yrkanden 

Fredrik Nelander (S) yrkar att på nedanstående ändring på sida 4 i föreslagen 
parkeringspolicy: 
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Meningen ”Parkering i Vara kommun ska tidsbegränsas och re-
gleras med parkeringsskiva för att förhindra att befintliga anlägg-
ningar används för annat än vad de planerats för” 

Ändras till  

”Parkering i Vara kommun kan tidsbegränsas och regleras med 
exempelvis parkeringsskiva för att förhindra att befintliga anlägg-
ningar används för annat än vad de planerats för” 

I övrigt tillstyrker Fredrik Nelander, med instämmande av Egon Frid (V), Carl-
Uno Olsson (S), kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Gabriela Bosnjakovic (M) yrkar på återremiss till kommunstyrelsen så att fler 
aktörer kan ges möjlighet att yttra sig.  

Beslutsordning 

Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras så att fler aktörer kan ges 
möjlighet att yttra sig eller beslutas idag, och finner att kommunfullmäktige be-
slutar i ärendet idag. Votering begärs. Omröstning genomförs med följande 
ordning: JA-beslutas idag och NEJ-återremiss. Resultatet är 29 JA-röster och 
15 NEJ-röster. Bilaga omröstningsprotokoll 

Då mer en än tredjedel av ledamöter röstar för en återremiss finner ordföran-
den att kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen så att 
fler aktörer kan ges möjlighet att yttra sig.   

__________ 
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 Utdragsbestyrkande 

KF § 7 
KS § 13 
KSAU § 19 
BIN § 17   Dnr 73/2014 

Framtida utbyggnad av organisation av skola 

och fritidshem i Vara tätort 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige genomför om- och tillbyggnad av skola och fritidshem 
i Vara tätort enligt nedanstående förslag:  

- Torsgårdsskolan byggs om till 3-parallellig F-3 skola + fritidshem och för-
skolan flyttar till Västra skolan, i enlighet med förslag från bildningsnämn-
den 

2. 3 miljoner av budgeterade medel ska i huvudsak användas för personalens 
önskemål för verksamhetens utveckling av lokalen.  

3. Finansieringen av om- och tillbyggnaden av skolor och fritidshem i Vara 
tätort, punkterna 1-6 i bildningsnämndens beslut, läggs in i investeringsbudge-
ten som kommunfullmäktige beslutar om i juni 2016.  

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Efter uppdrag av kommundirektören genomförde bildningsförvaltningen en 
skolorganisationsutredning 2015 där det visade sig att lokalbristen inom för- 
och grundskola krävde akuta åtgärder. Några förslag på åtgärder som presente-
rades i utredningen var att Torsgårdsskolan skulle bli en F-3 skola samt att 
Västra skolan skulle bli en förskola. 

Politisk behandling av ärendet 

Ärendet har beretts av bildningsnämndens arbetsutskott, kommunstyrelsens ar-
betsutskott och bildningsnämnden. I denna tjänsteskrivelse görs en samman-
fattning av den politiska beredningen.  

Bildningsnämndens arbetsutskott 25 januari 2016 

Bildningsnämndens arbetsutskott har den 25 januari 2016 § 23 överlämnat föl-
jande äskande till kommunstyrelsen: 

Bildningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att föreslå kommun-
fullmäktige att genomföra om- och tillbyggnad av skola och fritidshem i 
Vara tätort enligt nedanstående förslag: 

Torsgårdsskolan byggs om till 3-parallellig F-3 skola + fritidshem 
och förskolan flyttar till Västra skolan. Dagens moduler på 
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 Utdragsbestyrkande 

Västra skolan kan vid behov användas som förskolemoduler un-
der färdigställandet av Västra längan och Ritaregården. Dagens 
moduler avyttras när allt är klart. 

Finansieringen av ovanstående om- och tillbyggnad ska ske genom: 

1. Omdisponering av 8 000 000 kronor från projekt ”Alléskolan, lokaler” 
till projekt ”Grundskola Torsgårdsskolan” 

2. Omdisponering av 5 000 000 kronor från projekt ”Västra skolan/för-
skolan” till projekt ”Grundskola Torsgårdsskolan” 

3. Omdisponering av 5 000 000 kronor från projekt ”Skolidrottsplats” till 
projekt ”Grundskola Torsgårdsskolan” 

4. Omdisponering av 2 600 000 kronor från det årliga anslaget för utrust-
ning till projekt ”Grundskola Torsgårdsskolan” 

5. Användning av 27 805 000 kronor (7 205 000 kronor + omdisponerade 
medel) från projekt ”Grundskola Torsgårdsskolan” till ombyggnat-
ion av Torsgårdsskolan, tillagningskök, samt till nya möbelinventa-
rier. 

6. 14 030 000 kronor budgeteras till projektet ur investeringsbudgeten 
2017. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 januari 2016 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 27 januari berett ärendet vidare och 
lämnat följande förslag till beslut till kommunstyrelsen:  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att genomföra 
om- och tillbyggnad av skola och fritidshem i Vara tätort enligt 
nedanstående förslag:  

Torsgårdsskolan byggs om till 3-parallellig F-3 skola + fri-
tidshem och förskolan flyttar till Västra skolan, i enlighet 
med förslag från bildningsnämndens arbetsutskott.   

Finansieringen av om- och tillbyggnaden av skolor och fri-
tidshem i Vara tätort, punkterna 1-6 i bildningsnämndens 
arbetsutskotts förslag till beslut, bakas in i investeringsbud-
geten som kommunfullmäktige beslutar om i juni 2016.  

Bildningsnämnden 2 februari 2016 

Efter kommunstyrelsens arbetsutskott har bildningsnämnden fattat beslut i 
ärendet och i bildningsnämndens beslut tillkommer följande beslutsmening till 
bildningsnämndens arbetsutskotts förslag: 

3 miljoner av budgeterade medel ska i huvudsak användas för persona-
lens önskemål för verksamhetens utveckling av lokalen.  

Beredning 

Ärendet har sammanfattats av kommundirektör och utredningssekreterare.  
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 Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 

Följande handlingar ligger till grund för kommunfullmäktiges beslut: 

- Protokoll från kommunstyrelsen s arbetsutskott 2016-02-29 § 13 

- Underlag – Framtida utbyggnad och organisation av skola och fritids-
hem i Vara tätort (H-kort 2016.140) 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 

Elof Jonsson (C), med instämmande av Fredrik Nelander (S), yrkar på att 
finansieringen av om- och tillbyggnaden av skolor och fritidshem i Vara tätort, 
punkterna 1-6 i bildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut, bakas in i 
investeringsbudgeten som kommunfullmäktige beslutar om i juni 2016.  

Gabriela Bosnjakovic (M) yrkar att ärendet återemitteras till bildningsförvalt-
ningen för att utredas och kvalitetssäkras med avseende på kapacitet, ändamåls-
enlighet och trafiksituation. Utöver detta har rektor uttryckt att flytt till nya lo-
kaler kan ske även under annan tid än sommaruppehållet, detta innebär att vi 
inte förlorar ett helt läsår om vi fattar ett eventuellt beslut senare än KF den 29 
februari. 

Beslutsgång 

Ordförande Fredrik Nelander finner att arbetsutskottet bifaller Elof Jonssons 
yrkande men avslår Gabriela Bosnjakovics återremissyrkande.  

Kommunstyrelsens behandling 

Protokollsanteckning 

Gabriela Bosnjakovic (M) med instämmande av Tommy Åkerstedt (L) och öv-
riga moderata kommunstyrelsegruppen lämnar nedanstående protokollsanteck-
ning: 

Vi Moderater accepterar bildningsnämndens beslut från den 2/2 
§17 men beklagar att beslutet har hastats fram. Det är en brist att 
vår idé om fortsatt användning av Västra skolan som grundskola 
F-3, vilket inneburet ett mer trafiksäkert, tillgängligt samt ekono-
miskt gynnsamt alternativ, aldrig utreddes. Vi vill också trycka på 
behovet av kvalitetssäkring av en om/tillbyggnad av Torsgårds-
skolan inför projektering och upphandling. Vi tycker det är be-
kymmersamt att medel inte längre finns tillgängliga för projekte-
ring inför renovering av Alléskolan. 

Kommunfullmäktiges behandling 

Yrkanden 

Carl-Uno Olsson (S), med instämmande av Peter Jonsson (M), tillstyrker kom-
munstyrelsens förslag till beslut.  
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 Utdragsbestyrkande 

Beslutsordning 

Ordförande Bengt Karlsson finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

___________ 
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 Utdragsbestyrkande 

KF § 8 
KS § 14 
KSAU § 26   Dnr 153/2015 

Motion avseende öppenhet och transparens i 

Vara kommuns bolag 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt nedanstående: 

1. Kommunfullmäktiges presidium ges i uppdrag att ordna bolagsdag i 
samband med kommunfullmäktiges sammanträde årligen.  

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att aktivt arbeta med information om 
respektive bolag, dess verksamhet, dokument och kontaktuppgifter på 
kommunens hemsida.  

Motionen är därmed besvarad.  

__________  

Sammanfattning av ärende 

Tommy Åkerstedt (FP) och Lars Gezelius (M) har genom sin motion föreslagit 
att utreda möjligheten till att ge Vara Koncern AB i uppdrag att införa en bo-
lagsdag.  

Motionärerna föreslår att följande punkter ingår vid en sådan dag: 

- Bolagens dag utformas för mer publika bolagsstämmor med informat-
ionsinsatser riktade till Vara kommuns invånare 

- Att VD plus alla styrelseledamöter i de olika bolagen har obligatorisk 
närvaro. 

- Att allmänhetens frågestund ingår. 

- Att Vara Konserthus står för det praktiska arrangemanget inklusive un-
derhållning mellan bolagsstämmorna. 

Motionen har överlämnats till Vara Koncern för yttrande, men bolaget har valt 
att inte lämna några synpunkter.   

Beredning 

Ärendet har beretts av projektledare Emelia Larsson tillsammans med t.f. kom-
mundirektör Bodil Warolin. 

Beslutsunderlag 

Följande handlingar ligger till grund för kommunfullmäktiges beslut: 

- Motion av Tommy Åkerstedt (L) och Lars Gezelius (M) om öppenhet 
och transparens i Vara kommuns bolag, H-kort 2015.1561 
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 Utdragsbestyrkande 

- Protokoll från kommunstyrelsen 2016-02-10 § 14 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 

Fredrik Nelander (S), med instämmande av Elof Jonsson(C), yrkar att arbetsut-
skottet föreslår följande: 

1. Kommunfullmäktiges presidie ges i uppdrag att ordna bolagsdag i sam-
band med kommunfullmäktiges sammanträde årligen.  

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att aktivt arbeta med information om 
respektive bolag, dess verksamhet, dokument och kontaktuppgifter på 
kommunens hemsida.  

Gabriela Bosnjakovic (M) ställer sig bakom beredningens förslag till beslut och 
yrkar därför på nedanstående: 

1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheten för öppna bo-
lagsstämmor inför år 2017, samt vid behov upprätta förslag på föränd-
ringar i samtliga bolagsordningar.  

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att år 2016 anordna en bolagsdag där 
allmänheten bjuds in för att träffa samtliga bolagsledningar i kommu-
nens bolag. 

3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att aktivt arbeta för ökat medborgarin-
flytande i kommunens bolag bland annat genom att delge information 
om respektive bolag, dess verksamhet, dokument och kontaktuppgifter 

Beslutsgång 

Ordförande Fredrik Nelander finner att arbetsutskottet beslutar enligt hans 
egna förslag samt att Gabriela Bosnjakovics yrkande avslås.  

Kommunstyrelsens behandling 

Tommy Åkerstedt (L) tackar för behandling av motionen.  

Yrkanden 

Gabriela Bosnjakovic (M) yrkar nedanstående:  

1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheten för öppna bo-
lagsstämmor inför år 2017, samt vid behov upprätta förslag på föränd-
ringar i samtliga bolagsordningar.  

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att år 2016 anordna en bolagsdag där 
allmänheten bjuds in för att träffa samtliga bolagsledningar i kommu-
nens bolag. 

3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att aktivt arbeta för ökat medborgarin-
flytande i kommunens bolag bland annat genom att delge information 
om respektive bolag, dess verksamhet, dokument och kontaktuppgifter 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
  
Kommunfullmäktige 2016-02-29 19 
   

 

 Utdragsbestyrkande 

Beslutsgång 

Ordförande Fredrik Nelander ställer Gabriela Bosnjakovics yrkande mot ar-
betsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller arbets-
utskottets förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges behandling 

Tommy Åkerstedt (L) tackar för behandlingen av motionen. 

Yrkanden 

Carl-Uno Olsson (S), med instämmande av Kjell Gustafsson (C), tillstyrker 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutsordning 

Ordförande Bengt Karlsson finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kom-
munstyrelsens förslag till beslut.  

__________ 
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 Utdragsbestyrkande 

KF § 9 
KS § 15 
KSAU § 29   Dnr 15/2016 

Ledningsplan vid extraordinär händelse 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar ledningsplan vid extraordinär händelse för åren 
2015-2018. 

Separat bilaga: Ledningsplan 

__________  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen är skyldig att analysera vilka extraordinära händelser i fredstid kan 
inträffa och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Detta 
görs i kommunens risk- och sårbarhetsanalys.  

Med utgångspunkt i risk- och sårbarhetsanalys ska kommunen vid varje ny 
mandatperiod även fastställa en ledningsplan som beskriver hur sådana händel-
ser ska hanteras. Ledningsplanen redovisar hur kommunen organiserar sitt ar-
bete samt hur arbetet leds och styrs vid kriser eller extraordinära händelser som 
inte kan hanteras inom den befintliga kommunorganisationen.  

Följande punkter ingår i ledningsplan vid extraordinär händelse 2015-2018: 

1. Mål och ansvar 

2. Risk- och sårbarhetsanalys 

3. Organisation vid extraordinär händelse 

4. Externa resurser vid extraordinär händelse 

5. Ledningens funktioner 

6. Ekonomi 

Beredning 

Ärendet har beretts av säkerhetssamordnare.  

Beslutsunderlag 

Följande underlag ligger till grund för kommunfullmäktiges beslut:  

- Förslag ledningsplan vid extra ordinära händelser, H-kort 2016.89 

- Protokoll från kommunstyrelsen 2016-02-10 § 15 

_________ 
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 Utdragsbestyrkande 

KF § 10 
KS § 18 
KSAU § 33   Dnr 64/2014 

Gemensam upphandlingsfunktion för Ess-

unga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara 
och Vara kommuner. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer föreslagen, för samtliga 6 kommuner, gemen-
sam upphandlingspolicy. Beslutet gäller under förutsättning av att övriga kom-
muner beslutar i enlighet med förslaget. 

_________ 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige i de 6 kommunerna Västra Skaraborg har 2014 antagit en 
avsiktsförklaring om samverkan i Västra Skaraborg. I avsiktsförklaringen 
nämndes som ett möjligt samverkansområde bland annat upphandling. Kom-
mundirektörerna har nu utarbetat ett förslag till en gemensam organisation. 

Målet och syftet är att nå ett effektivt och strategiskt upphandlingsarbete, då 
detta är ett viktigt verktyg för att uppfylla kommunens mål för ekonomisk hus-
hållning. Upphandlingar genomförs i enlighet med upphandlingslagstiftningen 
och leder till för kommunen väl fungerande avtal för varor, tjänster och byg-
gentreprenader med hög kvalitet till lägsta möjliga kostnad.  

Genom bildandet av en gemensam organisation kommer kompetensen att öka 
genom bland annat ökad specialisering och minskad sårbarhet. 

Förslaget innebär att en för samtliga 6 kommuner gemensam upphandlings-
funktion bildas och att den placeras i Lidköpings kommun. Driften regleras via 
ett samverkansavtal. Det innebär att upphandlingar samordnas i så stor ut-
sträckning som möjligt men beslut om antagen leverantör samt avtalen tecknas 
av respektive kommun. Bemanningsmässigt föreslås samma antal tjänster som 
nu finns det vill säga totalt 7 st. Kostnadsfördelningen ska ske genom en pro-
centuell fördelning efter invånarantal. 

Efter beslut av respektive kommunfullmäktige kan avtal träffas om en gemen-
sam upphandlingsorganisation för kommunerna Essunga, Grästorp, Götene, 
Lidköping, Skara och Vara enligt särskilt förslag till principöverenskommelse. 
Till principöverenskommelsen finns avtalsförslag samt budgetförslag/kost-
nadsförslag samt underlagsberäkningar.  

Ur organisatorisk synpunkt berörs enbart Lidköpings och Vara kommuner. De 
kan då inrätta funktionen så snart beslut om gemensam policy tagits av respek-
tive kommun. 
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 Utdragsbestyrkande 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommundirektör Bodil Warolin. 

Beslutsunderlag   

Följande handlingar ligger till grund för kommunfullmäktiges beslut: 

- Protokoll från kommunstyrelsen 2016-02-10 § 18 

- Förslag gemensam upphandlingspolicy 

__________ 
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 Utdragsbestyrkande 

KF § 11   Dnr 179/2015  

Revidering av val av revisor och revisorser-
sättare i VaraNet AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Onni Vehviläinen (M) från sitt uppdrag som 
revisor i VaraNet AB.  
 

2. Kommunfullmäktige entledigar Reino Garyd (S) från sitt uppdrag som revi-
sorsersättare i VaraNet AB. 

 

3. Kommunfullmäktige väljer nedanstående revisorer och revisorsersättare i 
VaraNet AB: 

Parti Revisor Parti Revisorsersättare 

C Harry Stenermark 

Skarstad Basegården 7 

534 95 VARA 

M Onni Vehviläinen 

Ulvstorp 3 

534 90 VARA 

S Reino Garyd 

Sågaregatan 1  

534 73 ST LEVENE 

M Anderz Erlandson 

Larv Sörgården 5 

534 62 LARV 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har den 23 februari 2015 § 23 valt styrelse till VaraNet 
AB.  

Till revisorer valdes Harry Stenermark och Onni Vehviläinen. Till revisorser-
sättare valdes Reino Garyd och Anderz Erlandson.  

Revisorernas ordförande Onni Vehviläinen har informerat kansliavdelningen 
om att valet av revisorer till VaraNet AB behöver ändras eftersom det blev fel 
när valet genomfördes. Reino Garyd ska vara revisor och Onni Vehviläinen ska 
vara revisorsersättare. Med anledning av detta behöver fullmäktiges beslut från 
23 december 2015 § 23 punkt 3 ändras.   

__________ 
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 Utdragsbestyrkande 

KF § 12 
VB § 1   Dnr 179/2014 

Val till Destination Vara AB  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Daniel Olsson som ledamot i destination Vara 
AB.  
_____________ 

Sammanfattning av ärendet 

Då Daniel Olsson har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i Destination Vara 
AB föreligger val av ny ledamot.  

Valberedningen har på sitt sammanträde 2016-02-29 § 1 föreslagit kommun-
fullmäktige att entlediga Daniel Olsson som ledamot i Destination Vara AB. 
Avseende utseende av ny ledamot i Destination Vara AB gör valberedningen 
bedömningen att man behöver mer tid, och mer underlag, innan en nomine-
ring av ny ledamot till Destination Vara AB kan göras. 

_____________ 
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 Utdragsbestyrkande 

KF § 13 
VB § 2   H-kort 2016.107 

Nominering till Coompanion – Kooperativ Ut-
veckling Skaraborg  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige att nominera Peter Persson (S) som ledamot i Coompa-
nion – Kooperativ Utveckling Skaraborg. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Valberedningen för Coompanion – Kooperativ Utveckling Skaraborg har på-
börjat sitt arbete inför årsstämman 2016. Årets stämma kommer att vara den 
15 april. 

Som medlemsorganisation har Vara kommun möjlighet att nominera till styrel-
sen, ordinarie och suppleanter. Sista dagen för nominering är den 10 mars.  

________ 
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 Utdragsbestyrkande 

KF § 14   Dnr 179/2014  

Avsägelse från politiska uppdrag – Lina Pers-

son (S) – samt begäran om röstsammanräk-
ning  

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Kommunfullmäktige entledigar Lina Persson (S) från uppdraget som er-
sättare i kommunfullmäktige.  

2. Kommunfullmäktige begär ny röstsammanräkning. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Lina Persson (S) har den 22 februari 2016 inkommit med en begäran om att bli 
entledigad från samtliga politiska uppdrag i Vara kommun.  

Lina Persson (S) är endast ersättare i kommunfullmäktige. 

__________ 
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 Utdragsbestyrkande 

Inkom den Dnr Initierat av Ärende Handläggning 

 

2008-06-09 71/2008 Vara Ishall ek. förening Ansökan om bidrag till byggnation av ishall i Vara 
kommun 

Vilande (KSAU) 

2010-03-23 46/2010  Finansiering av E20-stasning Beslut om finansiering i KF 2014-09-29 
Vidare arbete pågår 
 

2015-02-17 17/2015  Parkeringspolicy och parkeringsnorm Bereds av TUA-avdelningen. 
KS 2016-02-10 
KF 2016-02-29 
 

2015-05-20 76/2015  Projekt Området Sprinten Projektledare anställd  
KS 2016-02-10 
KF 2016-02-29 
 

2015-09-29 141/2015 Hannya Jörtoft, Peter Björk, 
Therse Wellbrant (SD) 

Motion avseende ensamkommande flyktingbarn Yttrande från socialnämnden 
KS 2016-02-10 
KF 2016-02-29 
 

2015-09-29  Hannya Jörtoft, Peter Björk, 
Therse Wellbrant (SD) 

Motion avseende allmän förskola Under handläggning 
Remiss till bildningsnämnden för yttrande 
 

2015-10-14 153/2015 Tommy Åkerstedt (FP) och 
Lars Gezelius (M) 

Motion avseende öppenhet och transparens i Vara 
kommuns bolag 

KS 2016-02-10 
KF 2016-02-29 
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 Utdragsbestyrkande 

Inkom den Dnr Initierat av Ärende Handläggning 

 

2015-11-06 175/2015 Gabriela Bosnjakovic, Erik 
Lindström (M) 

Motion om en översyn av eventuell försäljning av 
kommunala fastigheter 

Yttrande från fastighetschef, kultursamordnare 
Vara Bostäder AB och Vara Industrifastigheter 
AB 

KSAU 2016-02-24 

2016-01-02 3/2016  Fastställande av ny förbundsordning för Samord-
ningsförbundet Västra Skaraborg 

Under handläggning 
Remiss till bildningsnämnden för yttrande 
 

2016-01-20 11/2016 Ekonomiavdelningen Budget 2017, plan 2018-2020 KF 2016-02-29 – Information om budgetför-
utsättningar 2017 
 

2016-01-20 12/2016 Ekonomiavdelningen Årsredovisning/bokslut 2015 KF 2016-02-29 – Information om bokslut 
2015 
 

2016-01-20 15/2016  Ledningsplan för extraordinär händelse Berett av kansliavdelningen 
KS 2016-02-10 
KF 2016-02-29 
 

2016-02-26 26/2016 Socialnämnden Rapportering till Inspektionen för Vård och Om-
sorg, IVO 

Socialnämndens beslut om rapportering till 
IVO – anmäls löpande till KF 
KF 2016-02-29 – SN § 5-6/2016 

 

  



 

Justerandens signatur  

 

 

 


