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  Utdragsbestyrkande  

KS § 20 

Ändringar i ärendelistan 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendelistan ändras på följande sätt: 

- Nytt ärende – Avvikelserapport Vara konserthus 
- Ärendena protokollförs i den ordning som de behandlas på samman-

trädet. 

__________ 
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KS § 21   Dnr 17/2018 

Information om årlig uppföljning av lag om 

kommuners åtgärder inför och vid  

extraordinära händelser  

Sammanfattning av ärendet 

Ingegerd Andréasson, säkerhetssamordnare, informerar om den årliga uppfölj-
ning som gjorts beträffande lag om kommuners åtgärder inför och vid extraor-
dinära händelser: Uppföljningen har skickats till myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap. 

I uppföljningen redovisar kommunen sitt arbete med sju stycken indikatorer 
som rör arbetet inför och vid extraordinära händelser exempelvis planering, 
samverkan och kommunikation. För varje indikator finns det ett antal under-
frågor som besvaras med Ja eller Nej. 

Beslutsunderlag  

- Årlig uppföljning av LEH h-kort 2018.432 

__________ 
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KS § 22   Dnr 37/2018 

Årsredovisning 2017 Kommunstyrelse 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för kommunstyrelsen år 2017.  

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsen har 2017 en nettobudget på 124 612 tkr, varav förvaltningen 
för utveckling och service (FUS) 101 557 tkr och tekniska förvaltningen 
23 055 tkr. Nämndens resultat 2017 är ett överskott på 2 249 tkr där FUS redo-
visar ett underskott om 2 099 tkr och tekniska förvaltningen ett överskott om 
4 348 tkr. 

Större icke-budgeterade kostnader vilka förklarar FUS underskott hänförs till 
bidrag till Vara Innebandyklubb, 5 250 tkr, Medfinansiering E20 p.g.a. index-
uppräkning, 2 000 tkr, samt ökade kapitaltjänstkostnader, 6 389 tkr, p.g.a. ned-
skrivning av anläggningstillgångar (IT). Samtidigt har vissa kostnadsposter ett 
lägre utfall än budgeterat, vilket vägt upp resultatet, däribland central pott för 
löneökningar där 6 129 tkr inte förbrukats.  

Tekniska förvaltningens överskott förklaras av lägre driftkostnader inom både 
mark- och fastighetsförvaltning såsom personalkostnader (vakans) samt att ent-
reprenörer inte hunnit utföra beställda underhållsarbeten.  

Några viktiga händelser under året:  

- Beslut om övergång av IT-verksamheten till kommunalförbundet 
Göliska IT. 

- Beslut har tagits avseende medfinansiering ny idrottshall vid Alléskolan 
om 5,2 mnkr. 

- Beslut om anställning av teknisk chef. 
- Samtliga anställda i Vara kommun har deltagit i verksamhetsutveckling 

med bl.a. tre dagars internat i Sundvolden i Norge. 

Beslutsunderlag 

- Årsredovisning 2017 Kommunstyrelse h-kort 2018.560 
- Tjänsteskrivelse- Årsredovisning 2017kommunstyrelse h-kort 2018.390 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-21 § 20 

__________ 
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KS § 23   Dnr 37/2018 

2017 års årsredovisning (bokslut) 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa 2017 års resul-
tat: 11 mkr i överskott enligt fullfonderingsmodellen och 3 mkr enligt 
blandmodellen.  

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

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna styrelsens och 
nämndernas överskott respektive underskott i driftsredovisningen efter kor-
rigering överförs till 2018 års ackumulerade överskott:  

 

Nämnd, mkr 
Ingående ack 

överskott 
2017 

Budgetavvikelse 
2017 

Använt ack 
överskott i 

ram 

Utgående ack 
överskott 

2017 

Vara kommuns revi-
sorer 

435 -47 0 388 

Räddningsnämnden 
Västra Skaraborg 

228 -189 0 39 

Kommunstyrelsen 30 421 2 248 -2 000 30 669 

Miljö- och byggnads-
nämnden 

2 038 953 -600 2 391 

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

Socialnämnden 19 808 -3 336 0 16 472 

Summa 54 263 -2 191 -7 600 44 472 

 

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

Nämnd, tkr Budget 
2017 

Redovisning 
2017 

Kvarvarande me-
del 2017 

Överföring till 
2018 

Kommunstyrelsen 156 305 93 468 62 837 53 512 

FUS 15 386 7 347 8 039 3 086 

TU 140 919 86 121 54 798 50 426 

Miljö- och byggnads-
nämnden 

297 0 297 247 

Bildningsnämnden 5 800 4 724 1 076 0 

Socialnämnden 1 150 774 376 0 

Summa 163 552 98 996 64 587 53 759 
 

Sammanlagd överföring till 2018 blir 53 759 tkr. 

__________ 
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Sammanfattning av ärendet  

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

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

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

Beslutsunderlag 

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

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

__________ 
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KS § 24   Dnr 51/2018 

Utökning av limit för leasing av fordon 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att öka limiten för leasing av fordon till 
20 000 000 kr.  

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Vara kommun leasar drygt 100 fordon till sina verksamheter. Kommunens for-
donsansvarige på tekniska förvaltningen hanterar fordonen; beställer, sampla-
nerar, ombesörjer service, besiktning och tvätt m.m. 

Kommunen har avtal om leasing med Nordea Finans Sverige AB som finansiär 
(ramavtal 28565) t.o.m. 2019-03-31. Limiten uppgår till 13 000 000 kronor. Be-
loppet utgör det högsta belopp som leasingbolagets bokförda värden, samman-
räknade för samtliga fordon, vid varje tidpunkt högst får uppgå till. Vara kom-
mun har kommit upp i den nivån och behöver utöka leasingen till 20 000 000 
kr, då fler bilar behöver beställas för att användas i verksamheterna.  

Att leasa är en finansieringsform. Istället för att investera i egna bilar så hyr 
kommunen av ett leasingbolag. Kommunen tar lika stor risk som vid en upplå-
ning. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse Utökning av limit för leasing av fordon h-kort 2018.477 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-28 § 39 

__________ 
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KS § 25   Dnr 43/2018 

Resultat av intern kontroll 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna resultatet från intern kontroll 2017. 

_________ 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt gällande reglemente för internkontroll har kommunstyrelsen det övergri-
pande ansvaret för intern kontroll och ska varje år anta en särskild plan för 
uppföljning av den interna kontrollen gällande samtliga verksamheter med 
uppdrag till respektive nämnd att följa antagen plan.  

Intern kontroll för 2017 har genomförts enligt beslutad internkontrollplan. In-
ternkontrollplanen innefattar kontroller som berör alla nämnder och verksam-
heter.  

Internkontrollen har utförts till fullo. Rutinerna fungerar i allt väsentlighet en-
ligt styrdokument. Ett fåtal brister har identifierats. Berörda där rutinen brustit 
har blivit informerade och åtgärder ska vidtas.   

Beslutsunderlag 

- Resultat av intern kontroll 2017 h-kort 2018.393 
- Tjänsteskrivelse- Resultat av intern kontroll 2017 h-kort 2018.393 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-21 § 22 
- Protokoll från bildningsnämnden 2018-02-27 § 27 
- Sammanställning Intern kontroll bildningsnämnden h-kort 2018.489 
- Protokoll från socialnämnden 2018-02-21 § 20 
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden 2018-02-21 § 15 
- Resultat av intern kontroll från miljö- och byggnadsnämnden h-kort 

2018.406 
__________ 
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KS § 26   Dnr 43/2018 

Riskanalys för intern kontroll 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att föreslagen egenkontroll gäller som bas 
för intern kontrollplan 2018. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att intern kontrollplan för 2017 fortsätter 
gälla år 2018. 

__________ 

Sammanfattning ärendet 

Enligt gällande reglemente för intern kontroll har kommunstyrelsen det över-
gripande ansvaret för intern kontroll och ska varje år anta en särskild plan för 
uppföljning av den interna kontrollen gällande samtliga verksamheter med 
uppdrag till respektive nämnd att följa antagen plan.  

Utifrån KS beslut §134 2016-11-02 har en ny systematik för intern kontroll ar-
betats fram under andra halvåret av 2017. Den nya systematiken baseras på en 
för året unik övergripande riskanalys av verksamheten. Medelhöga och höga 
risker har identifieras för respektive nämnd. Åtgärder, kontrollmoment, kon-
trollsekvens och ansvarig har utsetts. Intern kontroll bygger på granskning av 
extern part, t ex att ekonomiavdelningen granskar fakturaunderlag från organi-
sationens chefer.  

I den riskanalys som tagits fram för respektive nämnd för 2018 (enligt den nya 
systematiken) är det den ansvarige själv som kontrollerar verksamhetens resul-
tat. Det blir då mer en form av egen kontroll. Därför föreslås att både tidigare 
års intern kontrollplan samt årets riskanalyser tas med i den interna kontrollpla-
nen för 2018 för att få både ett internt och externt granskningsperspektiv på 
den interna kontrollen.  
Den nya systematiken för intern kontroll utvärderas och utvecklas efter hand. 
Internkontrollen kan som ett nästa steg kompletteras med SKL:s verktyg för 
självskattning. I samband med uppföljning av internkontrollen i början av 2019 
förs en dialog med kommunens revisionsbyrå PWC om det fortsatta arbetet.  

Beslutsunderlag 

- Riskanalys som bas för intern kontroll för kommunstyrelsen h-kort 
2018.394 

- Intern kontrollplan år 2018 h-kort 2018.562 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-21 § 23 

__________ 
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KS § 27   Dnr 41/2017 

Arbetsmarknadsråd i Vara kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta bestämmelser för Arbetsmarknadsråd i 
Vara kommun. 

Separat bilaga: Bestämmelser för Arbetsmarknadsråd i Vara kommun 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Arbetsmarknadsråd i Vara kommun syftar till att skapa ett forum för statlig 
och kommunal samverkan som kan effektivisera arbetet med att få grupper 
som står långt från arbetsmarknaden att etablera sig i arbetslivet. 

Delegationens för unga och nyanlända till arbete (tidigare Delegationen för 
Unga till arbete), DUA, verkar för att arbetsmarknadspolitiska insatser mot ar-
betslöshet inom målgruppen ska få större genomslag på lokal nivå genom stat-
lig och kommunal samverkan och utveckling av nya samverkansformer.  
 
Under år 2017 antogs en lokal överenskommelse mellan Vara kommun och 
Arbetsförmedlingen. Syftet med överenskommelsen var att minska ungas ar-
betslöshet genom samverkan utifrån lokala behov. Målet med överenskommel-
sen var bland annat att antalet arbetslösa ungdomar i åldern  
16-24 inte skulle överstiga 50 stycken per den 21 december 2017 och att antalet 
unga under 25 år som sökt ekonomiskt bistånd skulle minska från ca 80 personer 
till 20 personer per den 31 december 2017.  En annan del i överenskommelsen var 
att inrätta ett arbetsmarknadsråd under 2017.  
 

Arbetsmarknadsrådets syfte är att utgöra ett forum för statlig och kommunal 
samverkan i syfte att effektivisera arbetet med att få grupper som står långt 
från arbetsmarknaden att kunna etablera sig i arbetslivet. Arbetsmarknadsrådet 
kommer att behandla frågor som:  

 Arbetsmarknadsläget 

 Rekrytering 

 Kompetensförsörjning 

 Jämlikhet på arbetsmarknaden 

 Ohälsotal 

Beslutsunderlag 

- Bestämmelser Arbetsmarknadsråd i Vara kommun h-kort 2018.395 
- Tjänsteskrivelse- Arbetsmarknadsråd i Vara kommun h-kort 2018.395 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-21 § 24 

__________  
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KS § 28   Dnr 46/2018 

Näringslivsråd i Vara kommun 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att:  

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta bestämmelser för näringslivsråd i Vara 
kommun att gälla från den 1 juli 2018. Beslutet gäller under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar enligt beslutspunkt 1 och 2 ovan.  

Separat bilaga: Bestämmelser för Näringslivsråd i Vara kommun 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

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

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

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

 skapa samsyn kring olika samhällsaktörers uppdrag och förutsättningar. 

 utbyta information om olika branschers nuläge och framtidsutsikter. 

 skapa ett konkurrenskraftigt företagsklimat. 

Beslutsunderlag 

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

Yrkanden 

Elof Jonsson (C) lämnar följande tilläggsyrkande till bestämmelserna för nä-
ringslivsråd i Vara kommun: 

- En representant från handeln  ska erbjudas att ingå.  

Beslutsgång 

Ordförande Fredrik Nelander frågar kommunstyrelsen och finner att kom-
munstyrelsen beslutar enligt Elof Jonssons (C) tilläggsyrkande samt arbetsut-
skottets förslag till beslut. 

__________ 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2018-03-07 13 

  Utdragsbestyrkande  

KS § 29   Dnr 47/2018 

Övertagande av lån i Vara bostäder AB, Vara 

industrifastigheter AB och VaraNet AB 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

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

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

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

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

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

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

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

Beslutsunderlag  

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

- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-21 § 28 

__________ 
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KS § 30   Dnr 77/2017 

Yttrande på motion avseende minskat  

partistöd 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen som därmed är färdigbehandlad.  

Reservation 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beslutsunderlag 

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

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

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 

Peter Björk (SD) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordförande Fredrik Nelander (S) ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot 
Peter Björks bifallsyrkande och finner kommunstyrelsen beslutar enligt arbets-
utskottets förslag till beslut. 

__________ 
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KS § 31   Dnr 76/2017 

Yttrande på motion avseende handlingsplan 

mot våld i nära relationer 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad och är därmed 
är färdigbehandlad.  

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

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

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

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

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

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

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

Beslutsunderlag 

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

- Protokollsutdrag från socialnämnden 2017-12-20 § 121  
- Tjänsteskrivelse- Yttrande på motion avseende handlingsplan mot våld 

i närarelationer h-kort 2018.402 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-21 § 31 

__________ 
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KS § 32   Dnr 162/2017 

Inriktningsdokument för ungdomsmottag-

ningar i Västra Götaland 2018-2022 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar  
inriktningsdokumentet för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-
2022. 

Reservation 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

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

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

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

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

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag  från Skaraborgs kommunalförbund 2017-10-20 § 84 
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- Protokollsutdrag från Socialnämnden 2018-01-24 § 6 
- Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 

2018-2022 h-kort 2017.2501 
- Tjänsteskrivelse- Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i 

Västra Götaland 2018-2022 h-kort 2018.403 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-21 § 32 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 

Peter Björk (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande Fredrik Nelander ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot  
Peter Björks avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt  
arbetsutskottets förslag till beslut. 

__________ 
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KS § 33   Dnr 161/2017 

Samarbetsavtal för försörjning av nutritions-

produkter och förbrukningsartiklar vid blås- 

och tarmdysfunktion 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att:  

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

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

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

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

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

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

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från Skaraborgs kommunalförbund § 83 2017-10-20 
- Förslag till samarbetsavtal h-kort 2017.2500 
- Protokollsutdrag till Socialnämnden i Vara kommun§ 9 2018-01-24 
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- Tjänsteskrivelse- Samarbetsavtal för försörjning nutritionsprodukter 
och förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion h-kort 2018.404 

- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-21 § 33 

__________ 
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KS § 34 

Information från Skaraborgs kommunalför-

bund 

Sammanfattning av ärendet 

Anna Cederqvist, kommundirektör, informerar om aktuella frågor som rör 
Skaraborgs kommunalförbund. 

_________ 
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KS § 35 

Kommundirektören informerar 

Sammanfattning av ärendet 

Anna Cederqvist, kommundirektör, informerar om aktuella frågor från förvalt-
ningsorganisationen i Vara kommun. 

_________ 
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KS § 36      Dnr 118/2017 

Renhållningsordning del 2- Avfallsplan 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att anta förslaget till ny  
avfallsplan, som därmed ersätter avfallsplanen från år 1997.  

___________ 

Sammanfattning av ärendet 

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

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

Inriktningen för kommunens arbete med avfall är att:  

 vi ska förflytta oss högre upp i avfallstrappan  

 det ska vara lätt att göra rätt  

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

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

Beslutsunderlag 

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

2018.356 
- Protokoll från tekniska utskottet 2018-02-19 § 14 

__________ 
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KS § 37   Dnr 26/2018 

Lednings- och organisationspolicy för Vara 

kommun  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

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

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

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

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

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

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

Beslutsunderlag 

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

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

- Protokoll från personalutskottet 2018-02-27 § 14 

__________ 
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KS § 38 

Redovisning av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av nedan förtecknade  
delegationsbeslut. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har genom sin delegeringsordning, antagen av kommunsty-
relsen den 10 april 2015 § 63, överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordfö-
rande och tjänstemän. Samtliga beslut som fattats med stöd av delegering – 
även vidaredelegering – skall anmälas till kommunstyrelsen.  

Nedanstående beslut anmäls:  

Utskottens delegeringsbeslut (finns i utskottens protokoll) 

Sammanträde Utskott 

KSAU 2018-02-07 § 19 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU 2018-02-21 § 26, 27, 29 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

TU 2018-02-01 § 9 Tekniska utskottet 

TU 2018-02-19 § 12, 13, 15-21, 

24, 25 

Tekniska utskottet 

PU 2018-02-23 § 7, 9 Personalutskottet  

Övriga delegeringsbeslut 

 

Punkt  

 

Diarienum-

mer 

Besluts-

datum 

Ärende och beslut Delegat 

   
3. Personalärenden 

 

3.5 Pärm  
delegationslista 

 Beslut om löneplacering RE-chef nr.  
193-194 

Nina Persson 
HR-chef 

3.5 Pärm  
delegationslista 

 Beslut om löneplacering – övriga nr. 
195-266 

Nina Persson 
HR-chef 

   
7. Planärenden 

 

7.2 2018.285 2018-02-07 Sakägaryttrande-  Ansökan om  
bygglov för nybyggnad av enbostads-
hus med garage Fastighet: RITAREN 
44 

Fredrik Nelander 
Kommunstyrelsens 
ordförande 
 
Anna Cederqvist  
Kommundirektör 
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7.2 2018.309 2017-02-12 Sakägaryttrande- Ansökan om  
bygglov för plank  
Fastighet: VEDUM 8:24 

Fredrik Nelander 
Kommunstyrelsens 
ordförande 
 
Anna Cederqvist  
Kommundirektör 

7.2 2018.376 2018-02-19 Sakägaryttrande- Ansökan om  
bygglov för skylt  
Fastighet: PALMEN 1 

Fredrik Nelander 
Kommunstyrelsens 
ordförande 
 
Anna Cederqvist  
Kommundirektör 

 

__________ 
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KS § 39 

Anmälningsärenden 
 

Följande anmälningsärenden meddelas till kommunstyrelsen och läggs därefter 
till handlingarna:  

Sammanträde Ärenderubrik 

KSAU 2018-02-21  § 34 Sprinten- information 

KSAU §  35 Anmälningsärenden 

KSAU §  36 Kurser och konferenser 

KSAU §  37 Diskussionsarbetsutskott 

KSAU §  38 Övriga frågor 

KSAU 2018-02-28 § 40 Övriga frågor 

PU 2018-02-23 § 6 Ändringar i ärendelistan 

PU § 8 Slutrapport för verksamhetsutvecklingen 2017 

PU §10 Information från förvaltningen 

PU § 11 Sammanställning av avslutningsblanketter 

PU 2018-02-27 § 13 Ändringar i ärendelistan 

TU 2018-02-19 § 10 Ändringar i ärendelistan 

TU § 22 Resultat från hastighetsmätningar i Håkantorp 

TU § 26 Informationsärenden 

TU § 27 Övriga frågor 

 

- Revisionsrapport: Granskning av hantering av representation i  
Destination Vara AB  2018-02-13 Dnr 45/2018 

_________ 
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KS § 40   Dnr 76/2015 

Avvikelserapporter för Sprinten-projektet 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Godkänna avvikelserapporter för Sprinten-projektet. 

Reservation  

Moderaterna reserverar sig mot beslut dels för att beslutsmaterialet skickades 
ut  i efterhand och dels för att avvikelserapporterna innebär ett avsteg från in-
tentionen i kommunfullmäktiges beslut. 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

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

Kommunstyrelsen i Vara kommun godkände avvikelserapporterna den 1 no-
vember § 117 och kommunfullmäktige beslutade den 27 november  § 110 att 
avsätta ytterligare 15 miljoner i investeringsbudget för projektet till följd av till-
byggnad på Lagmansgymnasiet. På kommunfullmäktiges sammanträde den 11 
december behandlades en inkommen fråga från Lars Gezelius (M) som be-
rörde projektet. I samband med att frågan behandlades har det framkommit att 
avvikelserapporterna för projektet borde ha behandlats av kommunfullmäktige 
då de är av betydelse för kommunfullmäktiges uppföljning av projektet.  

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

 

Beslutsunderlag 

- Avvikelserapport Sprinten Konserthuset färre lokaler h-kort 2018.365 
- Avvikelserapport Sprinten Lagman ytterligare lokaler h-kort 2018.365 
- Protokoll från kommunfullmäktige 2017-12-11 § 12 
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  Utdragsbestyrkande  

- Tjänsteskrivelse Avvikelserapporter för Sprinten- projektet h-kort 
2018.365 

- Protokoll från tekniska utskottet 2018-02-19 § 23 

__________ 
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  Utdragsbestyrkande  

KS  § 41   Dnr 76/2015 

Avvikelserapport Vara Konserthus 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att projektet ska hålla sig inom den av kommunfull-

mäktige beslutade kommunala nettokostnaden 150 mkr plus 15 mkr. 

Kommunstyrelsen ger i uppdrag till förvaltningen att: 

-  redovisa kostnadsnivån för projektet.  

-  undersöka möjligheten till extern finansiering. 

-  redovisningen ska presenteras på tekniska utskottets sammanträde den 26 

mars. 

___________ 

Sammanfattning av ärendet 

En avvikelserapport för Sprinten-projektet har upprättats av tekniska förvalt-
ningen i Vara kommun. I rapporten beskrivs att om- och tillbyggnaden av Vara 
konserthus kommer bli dyrare än budgeterat 85 mkr jämfört 63 mkr enligt tidi-
gare beslut. 

Orsakerna till den ökade kostnaden är: 

- Verksamhetsanpassningen i  och i anslutning till blackboxen är mer 
omfattande än vad tidigare har bedömts 

- Blackboxen har fått en förändrad placering till följd av bland annat 
markförhållanden. 

- Åtgärder som inte tidigare planerats krävs i kök och fojaé 
- Marknadsläget påverkar prisnivån negativt vid upphandling av material 

och entreprenader. 

I avvikelserapporten föreslås även åtgärder för att hantera de nya förutsättning-
arna. 

Beslutsunderlag 

- Avvikelserapport Vara konserthus h-kort 2018.523 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 

Ordförande Fredrik Nelander (S) lämnar följande yrkande: 

Kommunstyrelsen beslutar att projektet ska hålla sig inom den av kom-

munfullmäktige beslutade kommunala nettokostnaden 150 mkr plus 15 

mkr 

Kommunstyrelsens ger i uppdrag till förvaltningen att: 

-  redovisa kostnadsnivån för projektet.  

- undersöka möjligheten till extern finansiering. 
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  Utdragsbestyrkande  

-  redovisningen ska presenteras på tekniska utskottets sammanträde 

den 26 mars. 

Beslutsgång 

Ordförande Fredrik Nelander (S) frågar kommunstyrelsen och finner att kom-
munstyrelsen beslutar enligt Fredrik Nelanders yrkande. 

__________  
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  Utdragsbestyrkande  

KS § 42 

Övriga frågor 

Bjertorp slott 

Fredrik Nelander (S) informerar att Bjertorp Slott har blivit utnämnd till att 
ingå i restaurangguiden White Guide och Bjertorp Slott var även bäst bland  
restaurangerna i Västra Götaland. 

Debitering av bygglovshandläggning 

På kommunstyrelsens sammanträde den 7 februari ställd Erik Lindström (M) 
en fråga om hur mycket Vara kommun debitera Essunga kommun för  
bygglovshandläggning. 

Anna Cederqvist, kommundirektör, informerar att Essunga kommun använder 
en lägre timfaktor vid beräkning av kostnader bygglovshandläggning än Vara 
kommun. På grund av detta blir kostnaderna för att söka bygglov lägre i Ess-
unga men det påverkar inte den kostnad som Vara kommun debiterar av Ess-
unga kommun. 

_________ 


