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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-11-27

KF § 99

Ändringar i ärendelistan
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendelistan ändras på följande sätt:
-

Nytt ärende – Avsägelse från Onni Vehviläinen (M) av
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige samt fyllnadsval

___________

Utdragsbestyrkande

2

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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2017-11-27

3

KF § 100

Informationsärenden
Information från Samordningsförbundet Västra Skaraborg
Christel Martinsson, förbundsordförande, och Elin Süttenbach, projektledare
informerar om Samordningsförbundet Västra Skaraborgs verksamhet. Från deras verksamhet kan nämnas följande.
-

-

Samordningsförbundet har två uppdrag det är dels att få fler individer i
egen försörjning och dels att arbeta med att effektivisera och förbättra
samverkan mellan kommuner och myndigheter.
Samordningsförbundet bedriver ett antal projekt på individnivå för att
hjälpa personer tillbaka i arbete. Ett av projekten som bedrivs heter
ÅKA, Återhämtning, klargörande, anpassning, och arbetsmarknadsenheten i Vara kommun har är involverade i detta projekt.
I samordningsförbundets alla kommuner går det att se att antalet
helårsekvivalenter, personer som är försörjda med offentliga medel,
minskar.
Våld i nära relationer kan ofta vara en bakomliggande faktor vid ohälsa
och detta är en fråga som samordningsförbundets styrelse kommer arbete vidare med.
Ett projekt som samordningsförbundet bedriver heter LEVEL UP och
det projektet riktar sig mot långtidsarbetslösa ungdomar. I Vara kommun ingår ca 15 ungdomar.

__________

Utdragsbestyrkande
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4

KF § 101

Anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs därefter till handlingarna:
- Ärendebalans per 2017-11-16 (bilaga finns längst bak i detta protokoll)
- Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 28 f-i §§lag
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) – Socialnämnden §
101/2017
- Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 16 kap. 6
f-i §§ Socialtjänstlagen (SoL) Socialnämnden § 100/2017
__________

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-11-27

KF § 102

5

Dnr 16/2017

Budget 2018, plan 2019-2021
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktiges kungörelse ska annonseras i NLT och SkLT samt
läggs ut på Vara kommuns hemsida.
2. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen år 2018 till 21,77 per skattekrona.
3. Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudgeten för 2018 och plan
2019-2021 för respektive nämnd.
4. Kommunfullmäktige fastställer driftbudget för 2018, plan 2019-2021 för
respektive nämnd.
5. Kommunfullmäktige fastställer resultat-, finansierings- och balansbudget
för år 2018, såsom fullmäktige slutligen utformar den.
6. Kommunfullmäktige fastställer ekonomisk plan för åren 2019-2021.
__________
Sammanfattning av ärendet
Resultatet för kommunen uppgår till 10,7 mkr för 2018, vilket är 1,2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Resultat, mkr
Resultat/skatteintäkter och
generella statsbidrag, %

2018

2019

2020

2021

10,7

7,9

9,1

3,8

1,2

0,9

1,0

0,4

Nämndernas driftsramar för 2018-2021
Följande driftsramar fastställs:
(tkr)

2018

2019

2020

2021

941

969

999

1 006

10 405

10 767

11 165

11 578

128 865

149 602

171 984

195 182

- varav FUS

91 770

93 782

95 351

96 950

- varav central lönepott

17 089

37 460

58 860

80 860

- varav TU

20 006

18 360

17 773

17 372

Vara kommuns revisorer
Räddningsnämnden
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsnämnden

6

3 472

3 412

3 351

3 289

Bildningsnämnden

389 331

397 899

402 689

406 630

Socialnämnden

347 354

349 311

352 035

354 137

0

-8 000

-16 000

-24 000

880 368

903 960

926 224

947 822

Integration SOC
Digitaliseringseffekt
Summa:

3 300

Nämndernas investeringsramar för 2018-2021
Följande investeringsramar fastställs:
(tkr)

2018

2019

2020

2021

230 952

75 700

128 500

132 700

9 200

7 200

7 200

7 200

221 752

68 500

121 300

125 500

50

50

50

50

Bildningsnämnden

9 800

5 800

5 800

5 800

Socialnämnden

1 150

1 150

1 150

1 150

241 952

82 700

135 500

139 700

Kommunstyrelsen
- varav FUS
- varav TU
Miljö- och byggnadsnämnden

Summa:

Inriktningsbeslutet var den första delen i styrprocessen, där kommunstyrelsen
antog planeringsförutsättningar för nämnderna och som var utgångspunkten
för nämnderna i arbetet med att ta fram ett budgetförslag till budgetberedningen. Inriktningsbeslutet utgick från tidigare beslutad plan och omfattar de
politiska målen för nämnderna, beräkningstekniska justeringar samt frågeställningar/uppdrag till nämnderna att inkomma med till budgetberedningen.
Efter det att nämndernas budgetförslag beretts av budgetberedningen lämnade
kommunstyrelsen ett förslag till kommunfullmäktige om budget för 2018 och
plan 2019-2021. Kommunfullmäktige beslutade om nämndernas drifts- och investeringsbudget på ramnivå i juni månad.
I oktober görs en uppdatering av skatte- och pensionsprognoser, och skattesatsen fastställs i kommunfullmäktige i november. Nämndernas ramar behandlas
enbart i juni i kommunfullmäktige, men med vissa justeringar i november.
Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
- Förslag till Budget 2018, plan 2019-2021 h-kort 2017.2615
- Protokoll från kommunstyrelsen 2017-11-01 § 127
Kommunfullmäktiges behandling
Allmänhetens frågestund

På ärendet budget 2018, plan 2019-2021 inbjuds allmänheten att ställa frågor i
ärendet. Ordförande Bengt Karlsson frågor om det finns några frågor bland
allmänheten men inga frågor uppkommer.
Yrkanden

Fredrik Nelander (S) med instämmande från Egon Frid (V) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång

Ordförande Bengt Karlsson (S) frågar kommunfullmäktige och finner att kommunfullmäktiges beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
__________

Utdragsbestyrkande
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KF § 103
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Dnr 137/2017

Borgensavgift för Vara kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer borgensavgift/räntepåslag för 2018 för
kommunkoncernens bolag till 0,40 %
2. Kommunfullmäktige fastställer borgensavgift för övriga organisationer
som bedriver sådan verksamhet kommunen kompetensenligt skulle
kunna bedriva i egen regi till 0,25 %.
Reservation

Moderaterna och Liberalerna reserverar sig mot beslutet.
__________
Sammanfattning av ärendet
Vara kommun är enligt lag skyldig att ta ut marknadsmässiga avgifter för borgen till kommunkoncernens bolag. Nuvarande avgift om 0,25 % har tagits ut i
syfte att täcka administrationskostnader och ökad risk. Förutsättningar för att
fastställa en marknadsmässig avgift har därför undersökts.
Då lagstiftaren inte lämnar vägledning om hur en marknadsmässig avgift ska
beräknas har normerande organ upprättat en beräkningsmodell till stöd för
kommunerna. Modellen kräver ett omfattande löpande arbete samtidigt som
det bedöms som mycket svårt att få tillgång till nödvändig information. Modellen tillämpas därför i begränsad omfattning, i princip enbart av större kommuner.
Som ett alternativ har en jämförelse gjorts med riket i stort och kommuner
med liknande förutsättningar. Resultatet har varit vägledande till nytt förslag till
avgift som innebär en höjning med 0,15 % för koncernens bolag. För övriga
bolag, föreningar och stiftelser lämnas avgiften oförändrad.
Beslutsunderlag
- Protokoll från kommunstyrelsen 2017-11-01 § 128
Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden

Gabriela Bosnjakovic (M) med instämmande från Tommy Åkerstedt (L) yrkar
att punkten 1 i kommunstyrelsens förslag till beslut ändras så att den lyder:
-

Kommunfullmäktige fastställer borgensavgift/räntepåslag för 2018 för
kommunkoncernens bolag till 1,0%.

Carl-Uno Olsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång

Ordförande Bengt Karlsson (S) ställer Gabriela Bosnjakovic (M) ändringsyrkande mot kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt punkten 1 i kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordförande Bengt Karlsson frågar kommunfullmäktige och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt punkten 2 i kommunstyrelsens förslag till beslut.
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 138/2017

Finanspolicy för Vara kommun, revidering
2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslag till revidering av kommunens finanspolicy.
Separat bilaga: Finanspolicy för Vara kommun
__________
Sammanfattning av ärendet
En översyn av kommunens finanspolicy har genomförts på uppdrag av ekonomichefen. Revideringen syftar till att anpassa finansverksamheten till dagens
förutsättningar och marknadsförhållanden.
Förslag till ändringar innebär att finanspolicyn ska revideras oftare, att finansverksamheten samordnas i en koncernbank och att koncernens likviditet planers gemensamt. Lån i utländsk valuta, handel med derivat och riktlinjer för
långfristiga placeringar tas bort.
Ändringarna syftar till att säkerställa en effektiv finansiell förvaltning med låga
kostnader, god styrning och kontroll av koncernens finansiella risker.
Föreslagna ändringar skapar förutsättningar för en bättre kontroll av koncernens finansiella risker och ger i vissa fall en lägre risk. Samordningen i en koncernbank ger ett gemensamt förhållningssätt till risk där all verksamhet i kommunen finansierats till samma kostnad. De risker som hör samman med upplåning och som regleras genom kommunstyrelsens riktlinjer kan effektivt anpassas till ändrade förhållanden och ändringen får genomslag i hela kommunkoncernen.
Beslutsunderlag
- Förslag till finanspolicy Vara kommun h-kort 2017.2216
- Protokoll från kommunstyrelsen 2017-11-01 § 129
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 140/2017

Låneramar för Vara kommunkoncern 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2018, med totalt 593 200 tkr.
2. kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under
år 2018.
3. kommunens totala upplåningsram fördelas enligt följande:
- Vara kommun: 250 000 tkr
- Vara Bostäder AB: 310 000 tkr
- Vara Industrifastigheter AB: 26 200 tkr
- VaraNet AB: 7 000 tkr
4. kommunens kontokredit högst får uppgå till 100 000 tkr.
__________
Sammanfattning av ärendet
De investeringar som ligger i Budget 2018, plan 2019-2021, medför att kommunen behöver låna pengar. För att upptagande av lån ska kunna ske krävs att
Kommunfullmäktige fastställer en upplåningsram inom vilken kommunstyrelsen kan uppta eller omsätta lån.
Samordning av kommunkoncernens finansverksamhet i en koncernbank innebär också att koncernbolagens befintliga lån och nya lån för 2018 ska rymmas
inom kommunens totala upplåningsram.
Förslag till beslut innebär en total upplåningsram för Vara kommun om
593 200 tkr. Kommunens del av den totala ramen uppgår till 250 000 tkr. Ramen innebär att kommunen ges möjlighet att låna upp till det angivna beloppet
men innebär inte att motsvarande belopp kommer att lånas. Beslut om upplåning sker på delegationen från kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse- Låneramar för Vara kommunkoncern 2018 h-kort
2017.2143
- Protokoll från kommunstyrelsen 2017-11-01 § 131
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 129/2017

Ändring av miljö- och byggnadsnämndens
reglemente samt revidering av tillsynsavgifter med anledning av ny lag om elektroniska
cigaretter
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att fullgöra kommunens
uppgifter enligt den nya lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) och förordning (2017:429) om elektroniska
cigaretter och påfyllnadsbehållare.
2. Anta reviderat reglemente för miljö- och byggnadsnämnden innebärande att 1 § 2 stycket kompletteras med att även innefatta lag om
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare m.fl.
3. Anta reviderad taxa, där e-cigaretter införts i avgiftssystemet och med
en avgift på enbart försäljning av e-cigaretter om 1500 kronor.
Separat bilaga: Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden
Separat bilaga: Taxa för Alkohollagen, Tobakslagen, Lagen för handel med
receptfria läkemedel och Lagen om elektroniska cigaretter
__________
Sammanfattning av ärendet
Regeringen beslutade i maj 2017 om ny lag om elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare som trädde i kraft den 1 juli 2017. Det har samtidigt
beslutats om kompletterande bestämmelser i förordning om elektroniska
cigaretter och påfyllnadsbehållare som också trädde i kraft samtidigt som lagen.
Näringsidkare blir då skyldiga att till kommunen anmäla att de avser bedriva
försäljning av dessa produkter, kommunen blir också ansvarig för den
omedelbara tillsynen över att försäljningen bedrivs enligt gällande lagar och
föreskrifter.
Med anledning av detta har miljö- och byggnadsnämnden den 20 september
2017 § 161 föreslagit kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för
miljö- och byggnadsnämnden med förtydligande om att nämnden har i
uppdrag att fullgöra kommunens uppgifter enligt den nya lagen och
förordningen. Samtidigt har ett reviderat taxeförslag tagits fram där e-cigaretter
har införts som en ny produktgrupp i avgiftssystemet.
Beslutsunderlag
- Förslag till reviderat reglemente för miljö- och byggnadsnämnden h-kort
2017.2217
- Förslag till reviderad taxa för alkoholtillstånd h-kort 2017.2217
Utdragsbestyrkande
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Protokoll från kommunstyrelsen 2017-1- 01 § 132

Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden

Johannes Lundén (M) yrkar bifalla till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång

Ordförande Bengt Karlsson (S) frågar kommunfullmäktige och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-11-27
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Dnr 130/2017

Antagande av miljöbalkstaxa
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. anta ny miljöbalkstaxa med bilagor.
2. upphäva tidigare miljöbalkstaxa antagen av kommunfullmäktige den
2013-11-25 § 73.
Separat bilaga: Taxa enligt miljöbalken
__________
Sammanfattning av ärendet
Den 1 januari 2017 genomfördes ett antal större ändringar i miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251). Ändringarna antogs av regeringen i december 2016,
SFS 2016:1188. Huvuddelen av förändringarna i miljöprövningsförordningen
beror på en anpassning till framför allt industriutsläppsdirektivet.
Ändringarna i nämnd förordning föranleder att miljötaxan måste uppdateras.
Det är främst taxebilaga 2 som uppdateras. De flesta förändringar i bilagan beror på förändringar i miljöprövningsförordningen och från SKL:s underlag
vartill hänsyn har tagits till riskfaktorer och erfarenheter i enlighet med SKL:s
underlag och riktlinjer.
Debiteringsfaktorn har setts över och reviderats med utgångspunkt i SKL:s
mall beträffande bedömning av avgiftsklass vartill riskklassning och likställighetsprincipen har beaktande.
Taxan och taxebilagor har i sin helhet setts över och miljö- och byggnadsnämnden har den 20 september 2017 § 162 därför föreslagit kommunfullmäktige att anta en reviderad taxa som uppfyller kravet på tydlighet, transparens,
likställighetsprincipen samt övriga lagkrav.
Beslutsunderlag
- Förslag till reviderad miljöbalkstaxa h-kort 2017.2218
- Taxebilaga 1 h-kort 2017.2634
- Taxebilaga 2 h-kort 2017.2218
- Taxebilaga 3 h-kort 2017.2218
- Protokoll från kommunstyrelsen 2017-11-01 § 133

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden

Johannes Lundén (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång

Ordförande Bengt Karlsson (S) frågar kommunfullmäktige och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-11-27
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Dnr 112/2017

Revidering av bildningsnämndens del av dokumenthanteringsplanen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad dokumenthanteringsplan för Vara kommun.
__________
Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden i Vara kommun har på sitt sammanträde den 29 augusti
2017 § 90 beslutat att hemställa ett ärende till kommunstyrelsen. Med hemställan vill bildningsnämnden att kommunstyrelsen ska förorda kommunfullmäktige att revidera bildningsnämndens del av kommunens dokumenthanteringsplan.
Det reviderade förslaget till dokumenthanteringsplan innehåller ett antal förändringar. Strukturen på planen har förenklats, de olika handlingstyper som
finns i planen har uppdaterats samt att det finns mer detaljerad information hur
handlingar ska överlämnas till centralarkivet.
Bedömningen är att bildningsnämndens hemställan ska tillmötesgås av kommunfullmäktige då den nya dokumenthanteringsplanen kommer underlätta arbetet för personalen inom bildningsförvaltningen och kommunens centralarkiv.
Beslutsunderlag
- Förslag till ny dokumenthanteringsplan h-kort 2017.1750
- Protokoll från kommunstyrelsen 2017-11-01 § 134
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-11-27
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Dnr 56/2017

Motion om utveckling av volontärsarbete
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger kommunstyrelsen i uppdrag att
arbeta fram och anta riktlinjer för volontärsarbete i Vara kommun.
Motionen är därmed färdigbehandlad.
__________
Sammanfattning av ärendet
Gabriela Bosnjakovic (M) och Håkan Svensson (M) har den 25 april inkommit
med en motion om utveckling av volontärsarbete.
I motionen yrkar motionärerna på att kommunfullmäktige:
-

Ger förvaltningen i uppdrag att utveckla volontärsarbetet i kommunen.
Ger förvaltningen i uppdrag att utreda vilka verksamhetsområden som
kan vara aktuella.

Kommunfullmäktige har remitterat motionen om utveckling av volontärsarbete till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har i sin tur remitterat motionen
till socialnämnden och bildningsnämnden i Vara kommun för ett yttrande.
Yttrande för socialnämnden

Socialnämnden i Vara kommun har den 30 augusti inkommit med nedanstående yttrande till kommunstyrelsen:
Volontär är en person som erbjuder sig att arbeta frivilligt utan
krav på betalning. Det handlar således om frivilligarbete vilket
kan vara och är, ett betydelsefullt komplement i de kommunala
verksamheterna.
Många kan och vill hjälpa till att, inom ramen för frivilligarbete,
på olika sätt öka servicen till kommuninnevånarna. Inom socialnämndens verksamhetsområden genomförs ideella insatser i
dagsläget och här ser nämnden ett flertal möjligheter till utveckling.
Inom äldreomsorgen och omsorgen kring personer med funktionsnedsättning kan man tänka sig allt ifrån personer kommer in
i boenden och bidrar med konkreta uppdrag. I såväl hemtjänsten
som boendena kan frivilligarbete bidra till att bryta isolering och
ensamhet.
Vad gäller integrationsområden finn redan exempel på frivilliginsatser såsom språkvänner. Det kan givetvis finnas möjligheter att
ytterligare utveckla frivilligarbete inom detta verksamhetsområde.
Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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En förutsättning för att frivilligarbete ska fungera och bli ett tillskott till det professionella arbetet är dock att det sker i organiserad form. I flera kommuner finns exempel på att volontärsinsatser, på grund av otillräcklig organisering och strukturering, inte
fått avsedd effekt vare sig för volontären eller brukaren
Samtidigt finns ett stort antal positiva exempel där man avsatt en
resurs för att organisera och strukturera frivilligarbetet. Socialnämnden har dock inget utrymme inom nuvarande budgetram
för en sådan funktion. Ur socialnämndens perspektiv förefaller
det rimligast att utveckling av volontärsarbete är ett kommunövergripande uppdrag.
Socialnämnden ser vidare att organiserade frivilliginsatser/volontärsarbete på sikt kan bidra till ökad kvalité för olika grupper
samt till vissa ekonomiska fördelar för kommunen. Dessa effekter torde dock vara möjliga påräkna först i ett längre perspektiv.
Socialnämnden ställer sig, mot bakgrund av ovanstående, positiv
till motionens innehåll. Nämnden förordar vidare att en frivilligsamordnare anställs centralt för att arbeta kommunövergripande
och i nära samverkan med de verksamheter där volontärsarbete
ska utvecklas. Vidare förutsätter socialnämnden att volontärsarbetet utvecklas med respekt för brukarnas självbestämmande och
integritet samt volontärerna där så erfordras får kunskap om vikten av tystnadsplikt.
Yttrande från bildningsnämnden

Bildningsnämnden har den 29 september inkommit med nedanstående yttrande till kommunstyrelsen:
Bildningsnämnden ställer sig positiva till motionens intentioner
men kan inte inom sin egen budget ansvara för en samordningsfunktion för volontärsarbetet. Detta innebär att ett val måste göras mellan att tillföra nämnden resurser för en samordningsfunktion alternativt att funktionen finns centralt.
Nämnden anser att en central samordningsfunktion är att föredra.
I motionen yrkar motionärerna att kommunfullmäktige ger förvaltningen i
uppdrag att utveckla volontärsarbetet i kommunen samt ger förvaltningen i
uppdrag att utreda vilka verksamhetsområden som kan vara aktuella. Motionärerna skriver att volontärsarbete skapar vinster för samhället exempelvis i
form av bättre livskvalité som både gynnar utföraren och mottagaren av arbetet.
I de remissvar som har inkommit från social- och bildningsnämnden skriver
nämnderna att man ställer sig positiva till motionens intentioner. Dock ser
båda nämnderna en problematik att någon av nämnderna ska kunna finansiera
Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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en samordningsfunktion av volontärsarbete inom befintlig budgetram och att
denna funktion bör ligga under kommunstyrelsen.
Med anledning av de positiva remissvaren föreslås att kommunfullmäktige bifaller motionen samt att kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram riktlinjer
för utveckling av volontärsarbete i Vara kommun.
Beslutsunderlag
- Motionen om utveckling av volontärsarbete h-kort 2017.860
- Protokoll från kommunstyrelsen 2017-11-01 § 135
Kommunfullmäktiges beslut
Yrkanden

Håkan Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång

Ordförande Bengt Karlsson (S) frågar kommunfullmäktige och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-11-27
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Dnr 76/2015

Äskande om investeringsmedel till Lagmansgymnasiet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avsätter ytterligare 15 miljoner kronor i investeringsbudgeten för Sprinten-projektet till följd av ytterligare tillbyggnad av Lagmansgymnasiet.
Reservation

Moderaterna och Liberalerna reserverar sig mot beslutet.
__________
Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden föreslår ytterligare tillbyggnad av Lagmansgymnasiet med lokaler för IM-programmet, administration samt ny entré
och att investeringsbudgeten utökas med ytterligare 15 miljoner kronor.
Styrelsen för Vara konserthus har gjort ett uttalande där styrelsen förutsätter att en tidplan och budget tas fram för att fullfölja de resterande delarna av den ursprungligt planerade ombyggnaden. Vara
Konserthus föreslår att i nuläget prioriteras om- och tillbyggnad av
lokaler för Blackbox, kök och matsal, entré samt administration inom
ramen för beslutad investeringsbudget.
Beslutsunderlag
- Uttalande från styrelsen för Vara konserthus h-kort 2017.2116
- Protokoll från kommunstyrelsen 2017-11-01 § 137
Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden

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

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång

Ordförande Bengt Karlsson (S) ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot
Peter Jonssons avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
_________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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Dnr 9/2011

Slutredovisning av projektet Lyskraft Vara
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av projektet Lyskraft Vara. Projektet har kostat 11 225 000 kronor och genomförts under åren 2015-2017.
2. Kommunfullmäktige tillskjuter 225 000 kronor i budget från projektet
uppskyltning av cykelvägar. Därigenom täcks projektets kostnader så
att resultatet gentemot budget är noll kronor.
__________
Sammanfattning av ärendet
Lyskraft Vara är ett investeringsprojekt där ett delprojekt ”Torsbo ut och in”
har slutförts som planerat. Delprojektet ”Badhusparken” i Vara har avslutats
utan att det från början planerade vildvinstornet har byggts. Övriga delprojekt,
stråket mellan järnvägsstationen och konserthuset respektive ombyggnad av
torget i Vara, har skjutits på framtiden då projektets totala budget minskades
efter beslut av kommunfullmäktige i november 2016.
En statusrapport för projektet redovisades i kommunstyrelsen i februari 2017
och en genomlysning av projektets beslutsgång gjordes vid kommunstyrelsens
sammanträde den 12 april 2017, § 54.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse slutredovisning Lyskraft Vara h-kort 2017.2123
- Kompletterande underlag slutredovisning Lyskraft Vara h-kort 2017.2336
- Protokoll från kommunstyrelsen 2017-11-01 § 140
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 179/2014

Avsägelse från Annette Engström (L) av
samtliga politiska uppdrag i Vara kommun
samt fyllnadsval och begäran om
röstsammanräkning
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Annette Engström (L) från samtliga
politiska uppdrag i Vara kommun.
2. Kommunfullmäktige begär en ny röstsammanräkning
3. Per-Olof Persson-Lilja (L) Torggatan 13, 534 31 Vara väljs till ny ledamot av bildningsnämnden.
__________
Sammanfattning av ärendet
Annette Engström (L) har avsagt sig samtliga politiska uppdrag i Vara kommun. Hon behöver därför entledigas från sina uppdrag av kommunfullmäktige. Därefter behöver kommunfullmäktig begära en ny röstsammanräkning
och väja ersättare till Annette Engströms uppdrag
Förslaget från Liberalerna är att välja Per-Olof Persson-Lilja (L) Torggatan 13,
534 31 Vara till ny ledamot av bildningsnämnden.
Beslutsunderlag
- Avsägelse från Annette Engström H-kort 2017.2431
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 179/2014

Avsägelse från Onni Vehviläinen (M) av
uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige samt fyllnadsval
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Onni Vehviläinen (M) från uppdraget
som ersättare i kommunfullmäktige.
2. Kommunfullmäktige begär en ny röstsammanräkning
__________
Sammanfattning av ärendet
Onni Vehviläinen (M) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. Han behöver därför entledigas från sitt uppdrag av kommunfullmäktige. Därefter behöver kommunfullmäktig begära en ny röstsammanräkning.
Beslutsunderlag
- Avsägelse från Onni Vehviläinen H-kort 2017.2561
__________

Utdragsbestyrkande

ÄRENDEBALANS per 2017-11-16

Inkom den Dnr

Initierat av

Bilaga till KF § 101

sid 1

Ärende

Handläggning

2016-04-15 110/2016 Kansliavdelning

Revidering av KF arbetsordning 2015-2018

2016-09-28 220/2016 Vara Koncern AB

Uppdatering av revisorernas reglemente

2017-01-18 16/2017

Ekonomiavdelningen

Budget 2018, Plan 2019-2021

2017-01-26 22/2017

Socialnämnden

Rapportering till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO

Uppdrag om revidering
Handläggs av kansliavdelningen
KF-presidium 2016-11-22
KF 2016-12-12
Bereds av ekonomiavdelningen
KSAU 2017-10-18
KS 2017-11-01
KF 2017-11-27
Socialnämndens beslut om rapportering till
IVO – anmäls löpande till KF

2017-02-16 31/2017

Tillväxt- och utvecklingsavdelningen

Policy för markanvisningar och exploateringar i
Vara kommun

KSAU 2017-02-22
Remitterad till kommunens nämnder

2017-03-06 39/2017

VaraNet AB

Översyn av bolagsordning och ägardirektiv för
VaraNet AB

Vara Koncern AB

2017-04-26 56/2017

Gabriela Bosnjakovic (M)
Håkan Svensson (M)

Motion om utveckling av volontärsarbete

2017-05-18 68/2017

Personalutskottet

Politisk organisation för mandatperioden 20192022

KF 2017-05-29
Remitterad till kommunstyrelsen
KSAU 2017-10-18
KS 2017-11-01
KF 2017-11-27
PU 2017-05-24
Remiss till partigrupperna
KS 2017-09-06

Utdragsbestyrkande

ÄRENDEBALANS per 2017-11-16

Bilaga till KF § 101

sid 2

Inkom den Dnr

Initierat av

Ärende

Handläggning

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

2017-06-13 78/2017

Hannyah Jörtoft (SD)

Motion om insyn på budgetberedningsmöten

2017-06-13 79/2017

Hannyah Jörtoft (SD)

Motion om minskat antal ledamöter i KF och
Nämnder

2017-06-13 80/2017

Hannyah Jörtoft (SD)

Motion om att avsluta prenumerationen Dagens
Samhälle

KF 2017-09-25
Remitterad till socialnämnden
KF 2017-09-25
Bereds på kansliavdelningen
KF 2017-09-25
Remitterad till Ekonomichef Camilla Verngren
KSAU 2017-11-08
KS 2017-11-29
KF 2017-12-11
KF 2017-09-25
Bereds på kansliavdelningen
KSAU 2017-11-08
KS 2017-11-29
KF 2017-12-11
KF 2017-09-25
Bereds på kansliavdelningen
KSAU 2017-11-08
KS 2017-11-29
KF 2017-12-11
Bildningsnämnden 2017-08-29
KSAU 2017-10-18
KS 2017-11-01
KF 2017-11-27
Beslut från Räddningsnämnden 2017-09-07
Remitterad till socialnämnden, bildningsnämnden och tekniska utskottet

2017-08-30 112/2017 Bildningsnämnden

Revidering av bildningsnämndens del av dokumenthanteringsplanen

2017-09-14 121/2017 Räddningsnämnden Västra
Skaraborg

Förslag om gemensam larmcentral

Utdragsbestyrkande

ÄRENDEBALANS per 2017-11-16

Inkom den Dnr

Initierat av

Bilaga till KF § 101

Ärende

sid 3

Handläggning

2017-09-28 129/2017 Miljö- och byggnadsnämnden Ändring i miljö- och byggnadsnämndens regleMiljö- och byggnadsnämnden 2017-09-20
mente samt tillsynsavgifter med anledning av ny lag KSAU 2017-10-18
om elektroniska cigaretter
KS 2017-11-01
KF 2017-11-27
2017-09-28 130/2017 Miljö- och byggnadsnämnden Miljöbalkstaxa
Miljö- och byggnadsnämnden 2017-09-20
KSAU 2017-10-18
KS 2017-11-01
KF 2017-11-27
Motion om ett hållbart och förstärkt näringslivsar- KF 2017-10-30
2017-10-09 134/2017 Gabriela Bosnjakovic (M)
bete
Remitterad till
Näringslivschef Johanna Forslund-Kullander
2017-10-12 137/2017 Ekonomiavdelningen
Borgensavgifter för Vara kommun
KSAU 2017-10-18
KS 2017-11-01
KF 2017-11-27
KSAU 2017-10-18
2017-10-12 138/2017 Ekonomiavdelningen
Finanspolicy i Vara kommun, revidering 2017
KS 2017-11-01
KF 2017-11-27
KSAU 2017-10-18
2017-10-12 140/2017 Ekonomiavdelningen
Låneramar för Vara kommunkoncern 2018
KS 2017-11-01
KF 2017-11-27
2017-10-24 146/2017 Skaraborgs kommunalförReviderad förbundsordning Skaraborgs kommunal- Beslut från Skaraborgs Kommunalförbund
2017-09-26
bund
förbund
KSAU 2017-11-08
KS 2017-11-29
KF 2017-12-11
Beslut från Tolkförmedling Västs Direktion
2017-10-25 147/2017 Tolkförmedling Väst
Ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst
2017-10-03
Utdragsbestyrkande

Justerandens signatur

