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Kommunfullmäktige

2018-05-28

KF § 46

Anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs därefter till handlingarna:
- Information av ordförande, Sture Carlsson, Vara konserthus
- Ärendebalans per 2018-05-16
- Rapportering till IVO enligt 16 kap 6 f-i §§ SoL
- Rapportering till IVO enligt 28 f-i §§ LSS
__________

Utdragsbestyrkande

2
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KF § 47

Utbetalning av partistöd 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar om utbetalning av partistöd för 2018 enligt följande:
Parti

Grundbidrag

Mandatstöd

Totalt

Socialdemokraterna

10 268

207 019

217 288

Moderaterna

10 268

168 203

178 471

Centerpartiet

10 268

64 694

74 962

Sverigedemokraterna 10 268

64 694

74 962

Liberalerna

10 268

25 877

36 146

Vänsterpartiet

10 268

25 877

36 146

Miljöpartiet de gröna 0

0

0

Kristdemokraterna

0

0

SUMMA

0

617 974

__________
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen får kommuner ge ekonomiskt bidrag till politiska partier
för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Kommunfullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för det.
Kommunfullmäktige får därvid besluta att stöd inte ska betalas till parti som
inte lämnar redovisning och granskningsrapport.
Kommunfullmäktige i Vara kommun har antagit regler för kommunalt partistöd. I dessa regler står det att om redovisning och granskningsrapport inte har
lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid ska inget stöd betalas ut
för nästkommande år. Under 2017 inkom Socialdemokraterna, Moderaterna,
Centerpartiet, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Vänsterpartiet med både
redovisning och granskningsintyg inom föreskriven tid. Kristdemokraterna och
Miljöpartiet de gröna lämnade varken in redovisning eller granskningsintyg.
Kommunalt partistöd 2018 föreslås därför ska utbetalas till Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Vänsterpartiet.
Beslutsunderlag
- Utredning – utbetalning av partistöd h-kort 2018.885
- Protokoll från kommunstyrelsen arbetsutskott 2018-04-18 § 67.
___________
Utdragsbestyrkande
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KF § 48

Gymnasiestudier för asylsökande elever som
har fyllt 18 år
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att asylsökande ungdomar som har uppnått 18
eller 19 års ålder under läsåret 2017/2018 ska ha rätt att påbörja gymnasiestudier i Vara kommun.
Beslutet ska endast gälla de asylsökande ungdomar som har anvisats till Vara
kommun av Migrationsverket samt de som varit inskrivna i Vara kommuns
skolverksamhet under 6 månader.
Reservation

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
__________
Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden beslutade 180410 § 41 att hemställa ett ärende till kommunfullmäktige som rör gymnasiestudier för asylsökande elever som har fyllt 18 år.
Enligt skollagen (2010:800) 15 kap. 5 § ska gymnasieskolan vara öppen för
ungdomar som är bosatta i Sverige och som avslutat sin grundskoleutbildning
eller motsvarande utbildning samt påbörjat utbildningen innan de fyllde 20 år.
För asylsökande personer saknas dock rätten att påbörja gymnasiestudier efter
att de har fyllt 18 år enligt skollagen 29 kap. 2 och 3 §§ och rätten till vuxenutbildning inträder först när en person har blivit 20 år enligt 20 kap. 11 §.
När en elev blir åldersuppskriven och inte längre kan gå kvar i grundskolan i
Vara kommun finns det därför en risk att eleven kan bli helt utan utbildning i
upp till två år i väntan på att denne har rätt till vuxenutbildning. I Vara kommun finns det enligt Länsstyrelsen 33 asylsökande personer mellan 18-20 år
och som saknar de fyra sista siffrorna i sitt personnummer. Av dessa finns åtta
elever som kan bli aktuella för att påbörja gymnasiestudier. För att dessa elever
inte ska gå utan utbildning under lång tid bör asylsökande elever ges samma
möjlighet som elever folkbokförda i Sverige att påbörja en gymnasieutbildning
fram till och med att de har fyllt 20 år. För att förhindra betydande ekonomiska
kostnader i form av att elever från andra kommuner skriver sig i Vara kommun
för att ta del av gymnasieutbildning bör beslutet begränsas till de elever som
uppnått 18 och 19 års ålder samtidigt som de var inskrivna i skolverksamheten
i Vara kommun.
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens, 2018-04-10 § 41
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-18 § 68.
__________
Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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Yrkande
Hannyah Jörtoft (SD) och Peter Björk (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut och Hannyah Jörtoft
(SD) och Peter Björks (SD) yrkande under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
___________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-05-28

KF § 49

6

Dnr 11/2018

Svar på interpellation ang försörjningsstöd
till illegala migranter
Beslut
Kommunfullmäktige lägger interpellationen och svar på densamma till handlingarna
___________
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 180502 § 42 att interpellation från Hannyah
Jörtoft (SD) kunde ställas till socialnämndens ordförande ang försörjningsstöd
till illegala migranter
I interpellationen ställdes följande frågor:
På vilken grund har man valt att betala försörjningsstöd till illegala migranter?
Hur stor är den totala kostnaden för kommunen avseende illegala migranter?
Hur granskas dessa personer innan de får sitt försörjningsstöd?
Socialnämndens ordförande Ulf Genitz avger följande svar:
”Det har inte utbetalats försörjningsstöd till illegala migranter i Vara kommun
under 2016, 2017 eller 2018.
Vid efterforskning av den artikel på SVT-nyheter som refereras till i interpellationen framkommer följande.
En webbenkät inkom till Vara kommun i början på året med en så kallad
”questback” länk. Det är inte alltid som syftet med enkäten framgår men förvaltningen besvarar de frågor som kommer in efter bästa förmåga. Frågeställningen löd enligt följande: Har ni i er kommun under 2017 betalat ut försörjningsstöd till personer som inte fått uppehållstillstånd men ändå finns kvar i
landet, så kallade "papperslösa".
Begreppet papperslös har många definitioner och svaranden av enkäten utgick
ifrån att det vid tillfälle utgått bistånd till en person utan uppehållstillstånd men
som hade uppehållsrätt i Sverige vid tillfället för ansökan.
I Vara kommuns riktlinjer för ekonomiskt bistånd finns tydligt reglerat hur ett
ärende skall handläggas och följer de nationella riktlinjerna för ekonomiskt bistånd. Alla som ansöker om ekonomiskt bistånd granskas på samma sätt oavsett var ifrån du kommer och en individuell prövning görs.
Forts.

Utdragsbestyrkande
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Utdrag ur riktlinjerna vid ansökan om försörjningsstöd:


Den sökande måste
- Legitimera sig
- Redovisa inkomster minst tre månader bakåt, kontoutdrag för hela
familjen
- Visa specifikationer på inkomster och utgifter
- Visa Slutskattesedel, deklaration
- Redovisa hyra, med kontrakt
- Visa att man står till arbetsmarknadens förfogande



Förvaltningen kontrollerar
-








bilregister
A-kassa och Försäkringskassan
att den sökande är hemmahörande i Vara kommun
att ansökan är ifylld och påskriven

Frågan som ska utredas om annan huvudman kan tillgodose behovet
För EU-medborgare gäller uppehållsrätt, om man kan försörja sig
Rätten till försörjningsstöd för EU-medborgare, där gäller vistelsebegreppet liksom för andra sökande
Saknar personen anknytning till Vara har personen rätt till bistånd för
att avhjälpa en nödsituation
Utländska medborgare utan uppehållstillstånd hänvisas i första hand till
det egna landets ambassader.
Rätt till bistånd här kan föreligga och kan då beviljas till matpeng och
resa hem”

____________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 88/2018

Motion – Inför intraprenad som möjlig driftsform på kommunens verksamheter
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen.
__________
Sammanfattning av motionen
Anna Jäderström (M) har lämnat in en motion om att Införa intraprenad som
möjlig driftsform på kommunens verksamheter. Motionären skriver följande i
motionen:
” Vara kommuns medarbetare är kommunens viktigaste resurs. Vara kommun, precis som andra kommuner, står inför en hel del utmaningar att
både behålla och attrahera personal till sina verksamheter.
Det är viktigt att kunna vara delaktig och kunna påverka sin verksamhet
som man arbetar i. Intraprenad är ett driftsätt som tillåter medarbetare att
öka sitt inflytande och entreprenörskap. Medarbetarnas engagemang och
inflytande är viktigt för att utveckla verksamheter och för att behålla och
attrahera medarbetare.
Intraprenad innebär att personalen på en kommunal enhet driver sin verksamhet som om det vore ett företag. En intraprenad är en resultatenhet
med utökade befogenheter samt utökat ansvar för verksamhet, ekonomi
och personal. Intraprenad kan startas av antingen en personalgrupp eller
om förvaltningens eget anbud vinner vid en upphandling. Intraprenadens
verksamhet styrs genom en överenskommelse mellan förvaltningsledning
eller beställare och intraprenad med en överenskommelse om verksamhetens art, omfattning och ansvarsområde.
Genom att verksamheten ansvarar över sin egen budget ökar man manöverutrymmet att själva kunna ansvara över hur resurserna bör fördelas.
Det vore därför fördelaktigt att Vara kommun inför intraprenad för de
verksamheter som vore lämpade och är intresserade av att driva i intraprenadform.
Om intresse och engagemang att driva sina verksamheter i intraprenadform finns hos medarbetarna, ska kommunen underlätta detta genom att
ta fram underlag. Genom att utveckla verksamheten som intraprenad kan
medarbetare och chefer korta beslutsvägar och prova nya arbetssätt och
metoder.

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-05-28

9

Med anledning av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta:
Att

Vara kommun utreder vilka verksamheter i Vara kommun som
vore aktuella för att införa intraprenad.

Att

Vara kommun erbjuder medarbetare möjligheten till utbildning i
hur man bedriver intraprenad.

Att

Vara kommun underlättar och hjälper de medarbetare inom de
kommunala verksamheter som vill starta upp intraprenad.”

____________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 87/2018

Motion – Sjuksköterska mottagning i
Kvänum, Vara kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen.
__________
Sammanfattning av motionen
Per-Olof Persson-Lilja (L) har lämnat in en motion om Sjuksköterska mottagning i Kvänum, Vara kommun Motionären skriver följande i motionen:
”Vårdcentralen i Kvänum, Vara kommun, stängdes 2014 på grund av hög
arbetsbelastning och svårigheter att rekrytera läkare. Verksamheten flyttade därmed till vårdcentralen inne i Vara. De äldre som har hemtjänst har
även nu rätt till hemsjukvård, men de som inte har hemtjänst måste själva
ta sig in till Vara för att lämna prover eller få vård. Denna resa är för
många äldre, även för vissa yngre, väldigt jobbig.
Idag har Närhälsan Vara en app där man kan få kontakt med mottagningens läkare och det kostar samma som om man skulle besöka vårdcentralen. Men för att säkerställa diagnos behövs det många gånger tas prover
och patienten måste då fysiskt åka in till Vara för att lämna dessa.
Att öppna en sjuksköterska mottagning i Kvänum skulle vara väldigt bra
för samhällets invånare. En mottagning dit invånarna kan gå för att lämna
prover och få sår omlagda istället för att åka in till Vara
Fördelarna med att ha en sjuksköterska mottagning i Kvänum är att det
skulle avlasta Närhälsan Vara, det skulle bli mindre sjukresor och därmed
mindre miljöpåverkan. Ihop med Närhälsans app ges vården både snabbbare och effektivare. Livet för den enskilde individen blir lättare och Vara
kommun blir en lite mer attraktiv kommun att bo i.
Vi yrkar på att Vara kommun ska se över möjligheterna att gemensamt
med Närhälsan Vara tillhandahålla en sjuksköterska mottagning i Kvänum
samt se över möjligheterna/behov för andra tätorter i kommunen, dit allmänheten kan gå för att få hjälp med provtagning, lättare såromläggningar
och andra sjuksköterskevårduppgifter.”
____________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 86/2018

Motion – Uppmuntra kommuninvånare som
visat civilkurage
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen.
__________
Sammanfattning av motionen
Peter Björk (SD) har lämnat in en motion om Uppmuntra kommuninvånare
som visat civilkurage. Motionären skriver följande i motionen:
”Att visa civilkurage kan innebära mycket, det kan vara en person som lyfter upp och stöttar någon utsatt på en arbetsplats, det kan vara någon som
bryter in när det pågår ett brott, det kan vara någon som hjälper till vid en
olycka, någon som vittnar vid en rättegång, det kan vara någon som stoppar mobbing eller någon som ser den utsatta.
Listan kan göras lång, men en sak är säker att de människor som visar civilkurage förändrar många gånger livet för den utsatta. Men offrar ibland
väldigt mycket för sin egen del
Att lyfta, hylla och ära dessa personer är för oss Sverigedemokrater en
självklarhet
Därför föreslår Sverigedemokraterna Vara
Att Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att årligen inrätta
och dela ut ett civilkuragespris till värdiga mottagare.”
____________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-05-28

KF § 53

12

Dnr 1/2018

Interpellation till bildningsnämndens ordförande – Handlingsplan vid attentat på
skola/förskola
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen kan ställas till bildningsnämndens ordförande
____________
Peter Björk (SD) har inlämnat en interpellation till Bildningsnämndens ordförande – Handlingsplan vid attentat på skola/förskola
” Med tanke på antalet ökade attentat på skolor såväl i Sverige som i världen, så sent som november 2017 beslagtog polisen en kniv från ene elev på
en skola i Skara, ställer vi Sverigedemokrater oss frågande till om utbildningar och handlingsplaner har upprättats för skolor och förskolor i Vara
kommun. Vi måste vara för beredda på att vad som helst kan hända, och vi
ska också i den mån det går, motverka attentat. Alla skolor har sina årliga
brandövningar, det bör enligt oss Sverigedemokrater även genomföras övningar vid andra oförutsedda händelser såsom att beväpnade personer upptäcks i skolans lokaler. Attentat kan inträffa på många olika sätt, en bil som
kör in på skolgården, en person utifrån som tar sig in i lokaler
Därför frågar Sverigedemokraterna:
Finns det handlingsplaner för hur elever och personal ska handla vid olika
attentat?
Finns det möjlighet för skolor/förskolor att utföra övningar för hur barn
och vuxna ska handla vid en sådan här särskild händelse?”
_____________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-05-28
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Svar på interpellation till bildningsnämndens
ordförande – Handlingsplan vid attentat på
skola/förskola
Beslut
Kommunfullmäktige lägger interpellationen och svar på densamma till handlingarna
____________
Ordförande informerar att bildningsnämndens ordförande Carl-Uno Olsson
(S) har framtagit svar på rubricerat interpellation från Peter Björk (SD) som har
tillställts ett skriftligt svar innan dagens sammanträde enligt kommunfullmäktiges arbetsordning.
Ordföranden ställer fråga till kommunfullmäktige om det finns godkännande
att svaret kan avges idag och finner att så är fallet.
Sammanfattningsvis ställer Peter Björk (SD) följande frågor i interpellationen:
- Finns det handlingsplaner för hur elever och personal ska handla vid
olika attentat?
- Finns det möjlighet för skolor/förskolor att utföra övningar för hur barn
och vuxna ska handla vid en sådan här särskild händelse?”
Bildningsnämndens ordförande, Carl-Uno Olsson (S) avger svar enligt följande:
”Bildningsnämnden antog 160412 ”övergripande handlingsplan, Hot och
våld, inom barnomsorg, grundskola, särskola och gymnasieskola” Bland de
beslutande ledamöterna var Therese Wellbrant (SD) och dessutom var Hannyah Jörtoft (SD) ej tjänstgörande ersättare, närvarande vid sammanträdet.
Denna övergripande handlingsplan ligger till grund för lokala riktlinjer vid
varje enhet. Varje enhetschef ansvarar för att planen görs känd för personal
och skolelever samt att den tillämpas på enheten. Planen ska aktualiseras vid
läsårsstart samt vid nyanställningar
Varje enhetschef beslutar om behov och genomförande av riktade övningar
utifrån lokala riskbedömningar
Jag kommer inte att medverka till att sprida detaljerade uppgifter om identifierade risker, brister i skalskydd eller liknande vid våra enheter eftersom det
uppenbart försämrar säkerhetsläge”
___________
Utdragsbestyrkande

ÄRENDEBALANS per 2018-05-28

Inkom den Dnr

Initierat av

2016-04-15

110/2016 Kansliavdelning

2016-09-28

220/2016 Vara Koncern AB

2017-01-18

15/2017

Tillväxt- och utvecklingsavdelningen

2017-03-06

39/2017

VaraNet AB

2017-06-09

75/2017

Kansliavdelningen

2017-10-25

147/2017 Tolkförmedling Väst

2018-01-03

5/2018

Ekonomiavdelningen

2018-01-24

28/2018

Socialnämnden

Bilaga till KF §

Ärende

sid 1

Handläggning

Revidering av KF arbetsordning 2015-2018

Uppdrag om revidering
Handläggs av kansliavdelningen
Uppdatering av revisorernas reglemente
KF-presidium 2016-11-22
KF 2016-12-12
KSAU 2018-05-07
Kulturplan 2017-2021
KS 2018-05-23
KF 2018-06-11
Översyn av bolagsordning och ägardirektiv för Va- Vara Koncern AB
raNet AB
Inlämnade underlag för kommunalt partistöd 2018

KSAU 2018-04-18
KS 2018-05-02
KF 2018-05-28
Ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst
Beslut från Tolkförmedling Västs Direktion
2017-10-03
Förslag till ny förbundsordning
2018-03-09
KSAU 2018-05-07
KS 2018-05-23
KF 2018-06-11
Handläggs av ekonomiavdelningen
Budget 2019, Plan 2020-2022
KSAU 2018-05-07
KS 2018-05-23
KF 2018-06-11
Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg, Socialnämndens beslut om rapportering till
IVO- 2018
IVO – anmäls löpande till KF

Utdragsbestyrkande

ÄRENDEBALANS per 2018-05-28

Bilaga till KF §

sid 2

Inkom den Dnr

Initierat av

Ärende

Handläggning

2018-02-27

50/2018

Agneta Edvardsson (M)

Motion om att utöka valfriheten till Varaborna

2018-04-06

66/2018

Samordningsförbundet
Västra Skaraborg

Årsredovisning 2017- Samordningsförbundet
Västra Skaraborg

2018-04-09

69/2018

Hannyah Jörtoft (SD)

Motion- Privilegiera elever med gott uppförande

KF 2018-03-26
Remitterad till socialnämnden
Hemställan om ansvarsfrihet från Samordningsförbundet Västra Skaraborg
2018-04-05
KSAU 2018-06-13
KF 2018-05-02

2018-04-09

70/2018

Hannyah Jörtoft (SD)

Motion- Fler möten över generationsgränser

KF 2018-05-02

2018-04-11

76/2018

Bildningsnämnden

Gymnasiestudier för asylsökande elever som har
fyllt 18 år

2018-04-12

78/2018

Sveriges Kommuner och
Landsting

2018-04-20

80/2018

Kansliavdelningen

2018-04-30

82/2018

Ekonomiavdelningen

2018-05-04

86/2018

Peter Björk (SD)

Bildningsnämnden 2018-04-10
KSAU 2018-04-18
KS 2018-05-02
KF 2018-05-28
Val av kongressombud till Sveriges Kommuner och KF November/ December 2018
Landsting för perioden 2019-2023
Arvodesreglemente för mandatperioden 2019-2022 PU 2018-05-14
KS 2018-05-23
KF 2018-06-11
KSAU 2018-05-07
Delårsrapport 2018
KS 2018-05-23
KF 2018-06-11
Motion- Uppmuntra kommuninvånare som visat ci- KF 2018-05-28
vilkurage

Utdragsbestyrkande

ÄRENDEBALANS per 2018-05-28

Bilaga till KF §

Inkom den Dnr

Initierat av

Ärende

Handläggning

2018-05-04 87/2018

Per-Olof Persson-Lilja (L)

Motion- Sjuksköterskemottagning i Kvänum,
Vara kommun

KF 2018-05-28

2018-05-04 88/2018

Anna Jäderström (M)

Motion-Införa intraprenad som möjlig driftsform på KF 2018-05-28
kommunens verksamheter

Utdragsbestyrkande

sid 3

Justerandens signatur

Justerandens signatur

