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VARA KOMMUN NÄRVAROPROTOKOLL 
 

  2017-03-27     sid 1(3) 
 

Justerare: Irene Karlsson och Åsa Olsson                               Ersättare justerare: Fredrik Pettersson 
  

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 Jan-Erik Wallin    1 

SD Peter Björk    1 

S Carl-Uno Olsson    1 

M Cecilia Widegren    1 

S Jan Sahlström    1 

M Per Gunnarsson    1 

C Ulf Genitz    1 

S Jan-Erik Idsjö  Stig Svensson  1 

SD Sven Vikström  Moa Tamrell  1 

M Lars Gezelius    1 

S Petra Sahlström    1 
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  2017-03-27     sid 2(3) 
 

Justerare: Irene Karlsson och Åsa Olsson                               Ersättare justerare: Fredrik Pettersson 
  

Justerandens signatur  

 

 

  Ledamöter 
Avvikande 
§/tid 

Ersättare 
Avvikande 
§/tid 

När-
varo 

V Claes Eriksson  Christina Hagberg Deltar ej på § 29 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  Therese Wellbrant  1 

S Rezkar Mohamad   Liselotte Nelander  1 

M Peter Jonsson    1 

KD Therése Hellqvist    1 

S Jörgen Kjellqvist    1 

M Håkan Svensson    1 

C Irene Karlsson    1 

S Åsa Olsson    1 

M Marie Pehrsson  Leif Sandberg  1 

MP Solweig Andersson    1 

S Fredrik Pettersson    1 
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Justerare: Irene Karlsson och Åsa Olsson                               Ersättare justerare: Fredrik Pettersson 
  

Justerandens signatur  

 

 

  Ledamöter 
Avvikande 
§/tid 

Ersättare 
Avvikande 
§/tid 

När-
varo 

SD Sonny Hansson  Cecilia Gustafsson  1 

M Johannes Lundén    1 

S Peter Persson    1 

V Egon Frid Deltar ej på § 29   1 

C Ingemar Gruvaeus    1 

M Agneta Edvardsson    1 

S Helene Bäck    1 

S Carl Nelander    1 

L Anette Engström  Per-Olof Persson-Lilja   1 

SD Hannyah Jörtoft    1 

S Anders Palm Lundin    1 

Antal närvarande ledamöter 45 
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  2017-03-27     sid 1(2) 
 

Justerare: Irene Karlsson och Åsa Olsson                                Ersättare justerare: Fredrik Pettersson 
 

 

  Namn Närvaro 

M Leif Sandberg  

M Alexander Larsson  

M Lennart Haglund  

M Fredrik Sjökvist  

M Jon Sandqvist  

M Ingemar Jonsson  

M Anna Fridén  

C Carl-Axel Olsson  

C Ulla Johansson  

C Magnus Fridén  

L Per-Olof Persson-Lilja  

L Maria Doinova  

KD Johan Olsson  

KD Catarina Andersson  

S Mikael Hernborg  

S Henric Adler  

S Stig Svensson  
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Justerare: Irene Karlsson och Åsa Olsson                                Ersättare justerare: Fredrik Pettersson 
 

 

  Namn Närvaro 

S Liselotte Nelander  

S Michael Johansson  

S Karl-Gustav Karlsson  

S Heidi Hansen  

S Eli Abadji  

V Christina Hagberg  

V Åsa Heij Bengtegård  

MP Sten Sundvall  

MP Vakant  

SD Moa Tamrell  

SD Cecilia Gustafsson  

SD Therese Wellbrant  

Antal närvarande icke tjänstgörande ersättare  
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 Utdragsbestyrkande 

KF § 25 

Ändringar i ärendelistan 

Kommunfullmäktiges beslut  

Ärendelistan ändras på följande sätt: 

- Ärendet Revisionsberättelse 2016 och fråga om ansvarsfrihet behandlas 
före ärendet Årsredovisning 2016 (Bokslut). 

___________ 
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KF § 26 

Anmälningsärenden 
Följande ärenden anmäls och läggs därefter till handlingarna: 

- Ärendebalans per den 16 mars 2017 (bilaga finns längst bak i detta proto-
koll) 

-  Årsredovisning 2016 för bolagen Vara koncern AB, Vara Net AB, Destinat-
ion Vara AB, Vara Konserthus AB, Vara Bostäder AB och Vara Industribostä-
der AB. 

__________ 
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KS  §  27    Dnr 32/2017 

Revisionsberättelse 2016 och fråga om an-
svarsfrihet 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunstyrelsen samt de enskilda förtroendevalda i styrelsen beviljas an-
svarsfrihet för 2016 års förvaltning. 

 
2. Bildningsnämnden samt de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas 

ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning. 
 
3. Socialnämnden samt de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas an-

svarsfrihet för 2016 års förvaltning. 
 
4. Miljö- och byggnadsnämnden samt de enskilda förtroendevalda i nämnden 

beviljas ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning. 
 
5. Valnämnden samt de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvars-

frihet för 2016 års förvaltning. 
 

_________ 

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 2016 godkänns. Den  
är i allt väsentligt upprättad i enlighet med kommunala redovisningsla-
gen. 

 
Kommunfullmäktiges presidium har den 15 mars 2017 tillsammans med kom-
munens revisorer och representanter från revisionsfirman PwC, gått igenom 
revisorernas granskning av Vara kommuns bokslut 2016. Kommunfullmäktiges 
presidium har den 15 mars 2017 § 1 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att 
kommunstyrelse och nämnder beviljas ansvarsfrihet för 2016. 

Beslutsunderlag 

- Revisionsberättelse för 2016 h-kort 2017.547 
- Granskning av årsredovisning 2016 h-kort  2017.547 
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- Protokoll från kommunfullmäktiges presidium 2017-03-15 § 1 

Kommunfullmäktiges behandling 

Onni vehivilännen (M), ordförande för kommunens revisorer, föredrar revis-
ionsberättelsen för 2016. 

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

___________ 
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KF § 28   Dnr 32/2017 

Årsredovisning 2016 (bokslut) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner 2016 års årsredovisning och fastställer re-
sultat: 39 mkr i överskott enligt fullfonderingsmodellen och 26 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 att styrelsens och nämndernas överskott re-
spektive underskott i driftsredovisningen efter korrigering överförs till 2017 
års ackumulerade överskott:  

 

Nämnd, mkr 
Ingående ack 

överskott 2016 
Budgetavvi-

kelse 2016 
Använt ack 

överskott i ram 
Utgående ack 

överskott 2016 

Vara kommuns re-
visorer 

464 -29 0 435 

Räddningsnämn-
den Västra Skara-
borg 

34 194 0 228 

Kommunstyrelsen 30 646 1 775 -2 000 30 421 

Miljö- och bygg-
nadsnämnden 

1 768 870 -600 2 038 

Bildningsnämnden 12 138 -5 805 -5 000 1 333 

Socialnämnden 1 972 17 836 0 19 808 

Summa 47 022 14 841 -7 600 54 263 

 

4. Kommunfullmäktige att fastställer ombudgeteringen i investeringsbudgeten 
2016 enligt följande förslag: 

 

Nämnd, tkr Budget 
2016 

Redovisning 
2016 

Kvarvarande me-
del 2016 

Överföring till 
2017 

Kommunstyrelsen 119 788 47 309 72 480 32 270 

Miljö- och byggnads-
nämnden 

297 0 297 247 

Bildningsnämnden 3 200 7 760 -4 560 0 

Socialnämnden 1 150 203 947 0 

Summa 124 435 55 271 69 164 32 517 
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Kvarvarande medel för Torsgårdsskolan, 26 755 tkr, och kvarvarande medel på 
Alléhallen inklusive Allébadet, 9861 tkr, sammanlagt 36 616 tkr flyttas till 2018 
istället för 2017.  

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

En årsredovisning för Vara kommun 2016 har arbetats fram av ekonomiavdel-
ningen tillsammans med nämnderna, HR-avdelning, kvalitetstrateg m.fl. Årsre-
dovisningen presenteras i form av resultaträkning, kassaflödesanalys, balansräk-
ning med noter, nämndernas och bolagens resultat samt sammanställd redovis-
ning, förvaltningsberättelse, ekonomisk analys m.m. 

Enligt kommunallagen kapitel 8 § 16 ska kommunstyrelsen upprätta en årsre-
dovisning när den har fått övriga nämnders redovisningar. Enligt § 17 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, § 18. 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 2016 h-kort 2017.637 
- Protokoll från Kommunstyrelsen 2017-03-08 § 34 

Kommunfullmäktiges behandling 

Fredrik Nelander (S) föredrar ärendet Årsredovisning 2016 (Bokslut). 

Nämndsordförandena i kommunen yttrar sig över respektive nämnds årsredo-
visning. 

Ajournering 

Ärendet ajourneras mellan kl. 18:35-19:00, 19:40-19:45, 20:06.20.12 

Allmänhetens frågestund 

På ärendet Årsredovisning 2016 (Bokslut) inbjuds allmänheten att ställa frågor i 
ärendet. Ordförande Bengt Karlsson frågar om det finns några frågor från all-
mänheten men inga frågor uppkommer. 

Yrkanden 

Fredrik Nelander (S) med instämmande från Carl-Uno Olsson (S), Ulf Genitz 
(C), Peter Persson (S),  Gabriela Bosnjakovic (M), Elof Jonsson (C), Tommy 
Åkerstedt (L) och Peter Björk (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
till beslut.   

Fredrik Nelander (S) lämnar nedanstående ändringsyrkande på punkten 4 i 
kommunstyrelsens förslag till beslut: 
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Kommunfullmäktige fastställer ombudgeteringen i investeringsbudgeten 2016 
enligt följande förslag: 

Nämnd, tkr Budget 
2016 

Redovisning 
2016 

Kvarvarande me-
del 2016 

Överföring till 
2017 

Kommunstyrelsen 119 788 47 309 72 480 32 270 

Miljö- och byggnads-
nämnden 

297 0 297 247 

Bildningsnämnden 3 200 7 760 -4 560 0 

Socialnämnden 1 150 203 947 0 

Summa 124 435 55 271 69 164 32 517 

 

Kvarvarande medel för Torsgårdsskolan, 26 755 tkr, och kvarvarande medel på 
Alléhallen inklusive Allébadet, 9861 tkr, sammanlagt 36 616 tkr flyttas till 2018 
istället för 2017.  

Gabriela Bosnjakovic (M) yrkar bifall till Fredrik Nelanders yrkande. 

Beslutsgång 

Ordförande Bengt Karlsson frågar kommunfullmäktige och finner att kom-
munfullmäktige beslutar enligt punkten 1-3 i kommunstyrelsens förslag till be-
slut. 

Ordförande Bengt Karlsson ställer punkten 4 i kommunstyrelsens förslag till 
beslut mot Fredrik Nelanders ändringsyrkande och finner att kommunfullmäk-
tige beslutar enligt Fredrik Nelanders ändringsyrkande. 

__________ 
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KF § 29   Dnr 211/2016 

Begäran om anslutning till Göliska-IT 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ansöka om inträde i Kommunalförbundet 
Göliska-IT. 

Reservation 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Deltar inte i beslut 

Egon Frid (V) och Christina Hagberg (V) deltar inte i beslutet 

Protokollsanteckning 

Vänsterpartiet lämnar följande protokollsanteckning: 

Vänsterpartiet i Vara anser att Vara kommun bör besluta om ett inriktningsbe-
slut, om en eventuell övergång av kommunens IT-enhet till Göliska. 

Vidare anser vi att Vara kommun bör låta frågan komma tillbaka till kommun-
fullmäktige efter en mer omfattande utredning och politisk process utifrån 
vilka fördelar en övergång vore för Vara kommun och dess IT-verksamhet. 

Vi saknar utifrån nuvarande utredning besked om vilka resurser och profess-
ioner/personal inom IT som kommer finnas kvar i Vara och hur Vara kom-
muns IT-infrastruktur ska utvecklas. 

Moderaterna lämnar följande protokollsanteckning: 

Vi Moderater anser att det är positivt med samarbete mellan kommuner vad 
gäller specialistfunktioner som t.ex. räddningstjänst, IT, upphandling, VA, av-
fall m.m. där små kommuner har svårt att upprätthålla tillräcklig kompetens. Vi 
anser dock att frågan om var de kvalificerade tjänsterna är placerade är väsent-
lig och måste lyftas i ett större sammanhang. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kommundirektören i uppdrag att ut-
reda en eventuell övergång av kommunens IT-enhet till Göliska IT. Utredning-
ens rekommendation innebär att kommunen bör ansluta sig till Göliska IT uti-
från att de verksamhetsmässiga och ekonomiska fördelarna överväger. Försla-
get till beslut innebär att Vara kommuns IT-verksamhet ansluter sig till Göliska 
IT.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav i beslutet från 2016-09-02 § 165 kom-
mundirektören i uppdrag att utreda en eventuell övergång av vara kommuns 
IT-enhet till kommunalförbundet Göliska IT. Göliska IT ansvarar idag för Lid-
köping, Skara, Götene, Grästorp och Essunga kommuners IT-drift i den ge-
mensamma organisationen. Utredningen skulle belysa organisatoriska, verk-
samhetsmässiga och ekonomiska effekter av ett medlemskap i Göliska IT för 
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Vara kommun. 
Efter att en kravspecifikation av utredningen utarbetades, gjordes utredningen 
av en extern konsult, Actea Consulting AB. Utredningen skulle göras med del-
aktighet från IT-avdelningen och presenteras för kommunen vid årsskiftet. 
Rapporten inkom till kommunen den 2 januari, därefter fick medarbetarna på 
IT-avdelningen komma med synpunkter och intervjuas enskilt. Synpunkterna 
återfinns i bilaga 1 i rapporten. Information gavs därefter till fackliga företrä-
dare (MBL § 19) den 16 januari samt till KSAU den 17 januari. Därefter gjor-
des en riskanalys avseende en eventuell förändring, tillsammans med IT-avdel-
ningen. Denna återfinns i bilaga till ärendet. Efter det att utredningen behand-
lats av KSAU den 22 februari och av KS den 8 mars ska (om beslut fattas uti-
från utredningens rekommendationer) en facklig förhandling (MBL § 11) hållas 
innan ett beslut kan fattas av KF den 27 mars.  

Verksamhetsmässiga, ekonomiska och organisatoriska effekter 

Det kan konstateras att Vara kommun IT-avdelning står inför flera utmaningar. 
Dokumentation måste förbättras och ett strukturerat arbetssätt för support och 
ärendehantering måste införas. Vidare behöver enhetens ekonomi ses över, då 
enheten dras med stora underskott (2,4 mnkr i bokslut 2016, ca 19 % av bud-
geterat anslag). Enheten är även sårbar vad gäller kompetensförsörjning och 
tillgång till spetskompetens.  

Organisatoriskt innebär det att alla befattningar (utom växelpersonal) och IT-
chef (för närvarande vakant) övertas av Göliska IT. Dagens IT-chefsbefattning 
omvandlas till en central IT-strateg. Befintliga IT-samordnare på förvaltning-
arna är kvar med samma arbetsuppgifter, dvs beställarkompetens.  

Verksamhetsmässigt innebär det att full effekt av V6-samarbetets IT-verksam-
het. Support kommer att utföras mer via så kallad fjärruppkoppling. Vidare 
kommer systemdrift och kompetensförsörjningen att säkras, och sårbarheten 
att minskas. Gemensamma upphandlingar genererar skalfördelar och utveckl-
ingsinsatser kan fördelas på fler och kostnaderna därmed minskas.  

Ekonomiskt kommer det att bli lägre kostnader för IT-verksamheten. På sikt 
kommer dock kostnaderna för IT att öka i och med en ökad digitalisering, men 
samverkan kommer innebära att kostnadsökningen inte blir så hög som vore 
fallet, om IT skulle bedrivas i kommunens regi.  

Att samverka kring gemensamma system och support kan bidra till fler och ut-
ökade samarbeten, även på andra verksamhetsområden.  

Nackdelarna med ett medlemskap i Göliska IT är att personalen kan uppleva 
att en förflyttning av arbetsplatsen som negativ, samt att det kan upplevas ne-
gativt att inordna sig i en större organisation.  
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Slutsats och rekommendation 

Utifrån den i rapporten beskrivna situationen, de fördelar och nackdelar som 
presenteras så är slutsatsen att rekommendera Vara kommun att överlåta sin 
IT-verksamhet till Göliska IT.  

Beslutsunderlag 

- Rapport Actea h-kort 2017.350  
- Riskanalys h-kort 2017.350 
- Protokoll MBL § 11- övergång till Göliska IT 2017-03-14 h-kort 

2017.639 
- Protokoll från kommunstyrelsen 2017-03-08 § 35 

Kommunfullmäktiges behandling 

Fredrik Nelander (S) föredrar ärendet. 

Egon Frid (V) meddelar att vänsterpartiet väljer att inte delta i beslutet.   

Yrkanden 

Fredrik Nelander (S) med instämmande från Per Gunnarsson (M) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Peter Björk (SD) yrkar att ärendet återremitteras. 

Beslutsgång 

Ordförande Bengt Karlsson frågar om ärendet ska återremitteras till kommun-
styrelsen eller om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde. 

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

__________ 
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KF § 30   Dnr 57/2015 

Program för parkering i Vara kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta program för parkering i Vara kommun. 

Separat bilaga: Program för parkering i Vara kommun 

_________ 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetet med att ta fram ett program för parkering  har pågått sedan våren 2015 
och behandlats i politiska utskott och nämnder vid ett flertal tillfällen mellan 
den 10 juni 2015 och den 29 februari 2016. I kommunfullmäktige beslutades 
att dåvarande förslag till parkeringspolicy skulle återremitteras med moti-
veringen att fler aktörer skulle få möjlighet att tycka till om policyn. Möjlighet 
att lämna synpunkter för externa aktörer och allmänhet har funnits mellan 22 
april och 13 maj 2016 vilket kommunicerats i lokaltidning, på Vara kommuns 
hemsida samt på biblioteket i Vara. Fem synpunktslämnare har framfört sina 
åsikter.  

Syftet med att ändra namnet på dokumentet från policy till program är att pla-
cera det rätt i kommunens dokumentshierarki. Program för parkeringar beslu-
tas av kommunfullmäktige eftersom den både berör kommunstyrelsen och 
miljö- och byggnadsnämnden.  

Syftet med ett program för parkeringar är att ge en gemensam inriktning för 
hur parkeringsfrågor ska hanteras inom Vara kommun.  

Syftet med riktlinjer för parkering är att förebygga problem med otillräcklig 
parkering samt ge vägledning i fasta tal vid lovgivning, planarbete och drift av 
allmännyttiga parkeringar. Riktlinjer för parkering beslutas av kommundirektör.  

Ställningstaganden görs i programmet avseende generella frågor för att uppnå 
en hög grad av nyttjande. Programmet berör även gestaltningsfrågor då parke-
ringar i Vara utgör en stor del av det offentliga rummet. Hänsyn tas även till 
kollektivtrafik, cykel och olika fossilfria färdsätt i syfte att dels infria politiskt 
satta mål om minskade fossila utsläpp och ökad folkhälsa.  

Ställningstagande görs i detalj för tre olika geografiska nivåer i Vara kommun, 
Centrala Vara och kring målpunkter, övriga Vara samt tätorterna i Vara kom-
mun.  

Generella ställningstaganden avseende parkering 

- Främja mer samnyttjande av parkeringsplatser över dygnet 
- För områden med brist på parkering kan parkering tidsbegränsas 
- Parkering för boende ska främst ske inom kvartersmark 
- Boendeparkering inom allmän plats kan avgiftsbeläggas 

Ställningstaganden avseende gestaltning 
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- Parkering ska anpassas till stadsmiljön 
- Småstadsmiljö ska prioriteras före parkering 

Ställningstaganden för att främja ett resande med många olika färdsätt 

- Gångavstånd ska kortas och tillgänglighet till kollektivtrafik förbättras 
- Samnyttjande av fordon ska främjas 
- Resande med flera färdsätt och fossilfria färdmedel ska främjas 
- Antalet cykelparkeringar ska ökas 

Den generella inriktningen för bilparkering eftersträvar mer samnyttjande och 
att parkering för boende främst ska ske inom kvartersmark. I syfte att ge plats 
åt nya kollektivtrafik- och cykelstråk, förskönade stadsmiljöer eller annan slags 
prioriterad parkering kan parkeringsplatser inom Vara tätort behöva omförde-
las eller omskyltas. Den generella inriktningen för cykelparkering är att de ska 
finnas i anslutning till viktiga målpunkter, pendelparkeringar och vid alla större 
hållplatser för kollektivtrafik. Vid bostäder och arbetsplatser ska cykelparkering 
främst förläggas inom kvartersmark och utrustas med väder- och stöldskydd 
samt hålla god kvalitet. Konstnärlig utformning uppmuntras generellt. 

Beslutsunderlag 

- Program för parkering i Vara h-kort 2017.459 
- Avgränsning h-kort 2017.347 
- Protokoll från kommunstyrelsen 2017-03-08 § 37 

Kommunfullmäktiges behandling 

Yrkanden 

Egon Frid (V) med instämmande från Lars Gezelius (M)  yrkar bifall till kom-
munstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

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

__________ 
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KS § 31   Dnr  41/2017 

Upprättande av arbetsmarknadsråd i enlighet 
med DUA-överenskommelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige ändrar kommunstyrelsens reglemente § 37 så att paragra-
fen även innefattar att ett arbetsmarknadsråd knyts till kommunstyrelsen. 

Separat bilaga: Kommunstyrelsens reglemente 

________________ 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag på överenskommelse har tagits fram mellan Vara kommun och Ar-
betsförmedlingen. Syftet med överenskommelsen är att minska ungas arbets-
löshet genom samverkan utifrån lokala behov. Målet med överenskommelsen 
är bland annat att antalet arbetslösa ungdomar i åldern 16-24 inte överstiger 50 
stycken 20171231 och att antalet unga under 25 år som söker ekonomiskt bi-
stånd minskar från ca 80 personer till 20 personer 20171231.  

Som en del av överenskommelsen ska Vara kommun inrätta ett arbetsmark-
nadsråd under 2017. För att kunna upprätta ett arbetsmarknadsråd krävs att 
kommunstyrelsens reglemente revideras. 

Beslutsunderlag 

- Förslag på revidering av kommunstyrelsens reglemente h-kort 2017.465 
- Protokoll från kommunstyrelsen 2017-03-08 § 38 

__________ 
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KF § 32   Dnr 177/2014  

Slutredovisning av tillbyggnad av förskolan 
GP-byn i Vedum, objekt 32253 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av tillbyggnad av förskolan 
GP-byn i Vedum, som även omfattar ombyggnad av befintliga lokaler. Entre-
prenaden kostade totalt 7 985 000 kronor och uppvisar ett underskott på  
1 584 000 kronor jämfört med budgeten.  

___________ 

Sammanfattning av ärendet 

Projektet avser tillbyggnad av förskolan GP-byn i Vedum med en avdelning, på 
begäran av Bildningsförvaltningen. I projektet ingår även ombyggnad av be-
fintliga lokaler. Nya lekredskap har köpts till gården. Jordvärme har installerats. 

I investeringsbudgeten avsattes 5 701 000 kr år 2014 och ytterligare 700 000 kr 
år 2015. Summa 6 401 tkr i budget. 

Upphandling och genomförandetid 

Upphandling gjordes hösten 2014. Till totalentreprenörer upphandlades Vara 
Entreprenad. Anbudet var på 5 971 000 kr. 

Utbyggnaden samt ombyggnad av befintliga lokaler pågick under år 2014-16, 
med tyngdpunkt år 2015.  

Ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA) utgjorde 1 625 183 kronor. 

Kostnader  

Totalkostnaden för projektet, inklusive projektering och slutbesiktning, uppgår 
till 7 985 000 000  kronor. Projektet uppvisar ett underskott på 1 584 000 kr. 

Redovisning av underskott 

Underskottet beror på att ombyggnaderna av befintliga lokaler blev mer omfat-
tande än vad som var planerat när projektet inleddes. Enligt plan så skulle an-
passningar av befintliga lokaler göras för att få en bra anslutning mellan det be-
fintliga och påbyggnaden. Under arbetet uppdagades vissa brister i lokalerna 
som behövde åtgärdas akut. Dessa åtgärder hade kunnat bokföras som planerat 
underhåll, istället för att påföras projektet.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse – slutredovisning h-kort 2017.355 
- Transaktionsöversikt och investeringsuppföljning 4 år h-kort 2017.355 
- Transaktionsöversikt representation GP-byn h-kort 2017.638  
- Protokoll från kommunstyrelsen 2017-03-08 § 41 

__________ 
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2015-02-
17 

17/2015  Parkeringspolicy och parkeringsnorm/ Program för 
parkering  i Vara kommun 

Återremiss KF 2016-02-29 
KSAU 2016-09-21 återremitterat till förvalt-
ningen 
KSAU 2017-02-22 
KS 2017-03-08 
KF 2017-03-27 

2016-04-
15 

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

2016-09-
07 

211/2016  Utredning gällande samarbete med Göliska IT KSAU 2016-09-02 Beslut att ge kommundi-
rektör i uppdrag att utreda  
KSAU 2017-02-22 
KS 2017-03-08 
KF 2017-03-27 

2016-09-
28 

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

2016-10-
13 

224/2016 Miljö- och byggnadsnämnden Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa 
och miljön 

KSAU 2016-10-19 
KS 2016-11-02 
Återremiss KF 2016-11-28 

2016-10-
14 

225/2016 Gabriela Bosnjakovic (M)  Motion om ett förstärkt Destinationsbolag med 
flera och nya möjligheter! 

KF 2016-10-31 
Remitterad till kommunstyrelsen 

2017-01-
04 

2/2017 Skaraborgs kommunalförbund Nytt hälso- och sjukvårdsavtal mellan Västra Göta-
landsregionen och kommunerna i Västra Götaland 

Socialnämnden 2017-01-25 
KSAU 2017-03-29 

2017-01-
18 

16/2017 Ekonomiavdelningen Budget 2018, Plan 2019-2021 Bereds av ekonomiavdelningen 
KSAU 2017-03-29 
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den 
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2017-01-
26 

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

Socialnämndens beslut om rapportering till 
IVO – anmäls löpande till KF 

2017-02-
16 

31/2017 Tillväxt- och utvecklingsavdel-
ningen 

Policy för markanvisningar och exploateringar i 
Vara kommun 

KSAU 2017-02-22 
Remitterad till kommunens nämnder 

2017-02-
16 

32/2017 Ekonomiavdelningen Årsredovisning/Bokslut 2016 KSAU 2017-02-22 
KS 2017-03-08 
KF 2017-03-27 

2017-02-
28 

36/2017 Vara Industrifastigheter AB Begäran om utökad borgen för Vara Industrifastig-
heter AB 

Vara koncern AB 

2017-03-
06 

39/2017 VaraNet AB Översyn av bolagsordning och ägardirektiv för  
VaraNet AB 

Vara Koncern AB 

2017-03-
08 

41/2017  Upprättande av ett arbetsmarknadsråd i enlighet 
med DUA-överenskommelsen 

KSAU 2017-02-22 
KS 2017-03-08 
KF 2017-03-27 



 

Justerandens signatur  

 

 

 


