VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-12-10

Kommunfullmäktige
Tid och plats

Klockan 18.00- 18.50 Fullmäktigesalen, Vara konserthus

Beslutande

Se separat närvaroprotokoll

Övriga närvarande

Tünde Pettersson, miljö-byggchef/jurist
Lindali
Bergenzaun,ekonom
sekreterare
Jonas Bredenberg,
§ 124-125
Lindali Bergenzaun, sekreterare

Justerare

Lars Gezelius, Carl-Uno Olsson

Justeringens tid och plats

2018-12-13 klockan 15.00, Kommunhuset

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

122-132

Lindali Bergenzaun
Ordförande

Elof Jonsson
Justerare

Lars Gezelius

Carl-Uno Olsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Datum för när anslaget ska
sättas upp

2018-12-14

Förvaringsplats för
protokollet

Kansliavdelningens arkiv

Datum för när anslaget ska tas ner

2019-01-07

Underskrift

Utdragsbestyrkande

1

Innehållsförteckning
KF 2018-12-10 §§ 122-132

Utdelning av Miljö- och byggnadspris 2017 ........................................................................ 2
Anmälningsärende................................................................................................................... 3
Låneramar för Vara kommunkoncern 2019........................................................................ 4
Räntepåslag/borgensavgift för Vara kommunkoncern 2019 ........................................... 5
Avveckling av det kommunala bolaget Destination Vara AB .......................................... 6
Antagande av reglemente för tekniska nämnden ............................................................... 8
Antagande av reglemente för kommunstyrelsen ................................................................ 9
Reviderad bestämmelse om omställningsstöd, pension samt familjeskydd för
förtroendevalda (OPF-KL18) .............................................................................................10
Taxa för Vara kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2019 (VA-taxa)...11
Lokala ordningsföreskrifter och taxa för torghandel samt upplåtelse av
allmänplatsmark inom Vara kommun ................................................................................12
Avsägelse från Anna Nyman (SD) gällande uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige samt begäran om röstsammanräkning ...........................................13

VARA KOMMUN

NÄRVAROPROTOKOLL
2018-12-10

Justerare: Lars Gezelius, Carl-Uno Olsson

Ledamöter

Avvikande
§/tid

sid 1(3)

Ersättare justerare: Hannyah Jörtoft

Ersättare

Avvikande
§/tid

Närvaro

C

Elof Jonsson, ordf

1

M

Johannes Lundén 1:e
vice ordf

1

S

Bengt Karlsson 2:e vice
ordf

1

M

Gabriela Bosnjakovic

1

S

Fredrik Nelander

1

SD

Peter Björk

1

M

Per Gunnarsson

1

S

Heidi Hansen

1

C

Louise Grabo

Irene Karlsson

HVKB Susanne Lundgren

1
1

M

Lars Gezelius

1

S

Carl-Uno Olsson

1

SD

Hannyah Jörtoft

1

M

Agneta Edvardsson

1

S

Malin Andersson

C

Ulf Genitz

1

V

Egon Frid

1

Justerandens signatur

Liselotte Nelander

1

VARA KOMMUN

NÄRVAROPROTOKOLL
2018-12-10

Justerare: Lars Gezelius, Carl-Uno Olsson

Ledamöter
L

Avvikande
§/tid

Ersättare justerare: Hannyah Jörtoft

Ersättare

Tommy Åkerstedt

HVKB Hans Lundmark

sid 2(3)

Avvikande
§/tid

Närvaro
1

Sabina Karlsson

1

M

Peter Jonsson

1

S

Fredrik Pettersson

1

SD

Therese Wellbrandt

M

Erik Lindström

1

S

Åsa Olsson

1

SD

Elin Härling

1

S

Peter Persson

1

HVKB Mattias Andersson

Hillie Jörtoft

1

1

M

Marie Pehrsson

1

S

Ros-Marie Persson

1

SD

Peter Romlén

1

M

Leif Sandberg

1

C

Martin Strandholm

1

M

Roland Edvardsson

1

S

Gert Andersson

1

Justerandens signatur

VARA KOMMUN

NÄRVAROPROTOKOLL
2018-12-10

Justerare: Lars Gezelius, Carl-Uno Olsson

Ledamöter
V

Avvikande
§/tid

sid 3(3)

Ersättare justerare: Hannyah Jörtoft

Ersättare

Åsa Heij-Bengtegård

Avvikande
§/tid

Närvaro
1

HVKB Carl Hellqvist

1

SD

Franz Wellbrandt

M

Torbjörn Falk

1

L

Veronica Persson-Lilja

1

S

Mohammad Rezkar

1

M

Anna Jäderström

Herman Bynke

1

S

Toril Korsvik Jevås

Jan Erlandsson

1

C

Ingemar Gruvaeus

1

SD

Trespore Mpundu

1

M

Refaat Ibrahim

1

Antal närvarande ledamöter

Justerandens signatur

Moa Tamrell

1

45

VARA KOMMUN

NÄRVAROPROTOKOLL
2018-12-10

Justerare: Lars Gezelius, Carl-Uno Olsson

sid 1(2)

Ersättare justerare: Hannyah Jörtoft

Namn
M

Herman Bynke, tjg ersättare istället för Anna Jäderström

M

Lennart Haglund

M

Håkan Svensson

M

Mikael Plate

M

Cecilia Widegren

M

Jan-Erik Wallin

M

Ronnie Brolin

C

Irene Karlsson tjg istället för Louise Grabo

C

Magnus Fridén

C

David Gustafsson

L

Per-Olof Persson-Lilja

L

Maritha Jacobson

S

Emil Fremäng

S

Liselotte Nelander tjg istället för Malin Andersson

S

Carl Nelander

S

Lars Åke Karlsson

S

Jan Erlandsson tjg istället för Toril Korsvik Jevås

Närvaro

1

1

1

VARA KOMMUN

NÄRVAROPROTOKOLL
2018-12-10

Justerare: Lars Gezelius, Carl-Uno Olsson

sid 2(2)

Ersättare justerare: Hannyah Jörtoft

Namn
S

Anders Palm Lundin

V

Claes Eriksson

V

Christina Hagberg

SD

Christina Rickardsson

SD

Moa Tamrell tjg ersättare istället för Franz Wellbrant

SD

Martin Romlén

SD

Hillie Jörtoft tjg ersättare istället för Therese Wellbrant

Närvaro

1

HVBK Sabina Karlsson tjg ersättare istället för Hans Lundmark
HVBK Camille Maamari

Antal närvarande icke tjänstgörande ersättare

4

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-12-10

2

KF § 122

Utdelning av Miljö- och byggnadspris 2017
Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Peter Persson (S) delar ut miljöpriset 2018 till Possegården med följande motivering:
Possegården har i generationer producerat grönsaker med aktivt miljötänk. Gården har utvecklats under åren och idag säljer man bland annat EKO-grönsaker och driver instagramkontot possegarden123sladene. Familjen har under åren bidragit till att göra jorden till en
bättre plats.
Miljö- och byggnadsnämndens vice ordförande Johannes Lundén (M) delar ut
byggnadspriset 2018 till Torbjörn Falk med följande motivering
Torbjörn Falk har med varsamhet bevarat exteriören på byggnader han låter renovera i
Vara kommun.
_________

Utdragsbestyrkande
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KF § 123

Anmälningsärende
Följande ärende anmäls och läggs därefter till handlingarna:
- Ärendebalans per 2018-11-29
__________

Utdragsbestyrkande

3

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-12-10

KF § 124

4

Dnr 185/2018

Låneramar för Vara kommunkoncern 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder under år 2019, med totalt 257 000 tkr.
2. kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att omsätta lån, dvs låna upp
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under
år 2019.
3. kommunens totala låneram fastställs till 617 700 tkr och fördelas enligt
följande:
- Vara kommun: 200 000 tkr
- Vara Bostäder AB: 392 000 tkr
- Vara Industrifastigheter AB: 16 200 tkr
- VaraNet AB: 9 000 tkr
- Vara Konserthus AB 500 tkr
4. kommunens kontokredit högst får uppgå till 100 000 tkr.
__________
Sammanfattning av ärendet
De investeringar som ligger i budget för 2019 medför att kommunen behöver
öka sin upplåning. 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 att koncernbolagens befintliga lån och nya lån för 2019 ska rymmas inom
kommunens totala upplåningsram.
Förslag till beslut innebär en total upplåningsram för Vara kommun om 617
700 tkr. Kommunens del av den totala ramen uppgår till 200 000 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 delegation från kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse 2018-10-01, Låneramar för Vara kommunkoncern 2019,
h:kort 2719
____________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 186/2018

Räntepåslag/borgensavgift för Vara kommunkoncern 2019
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer räntepåslag för 2019 för kommunkoncernens bolag till 0,40 procent.
2. Kommunfullmäktige fastställer borgensavgift för övriga organisationer
som bedriver sådan verksamhet kommunen kompetensenligt skulle
kunna bedriva i egen regi till 0,25 procent.
__________
Sammanfattning av ärendet
Vara kommun är skyldig enligt lag att ta ut marknadsmässiga avgifter för att
kompensera det lägre pris bolagen får betala när de lånar genom kommunens
koncernbank. Inför 2018 genomfördes en översyn som gav ett förslag till metod för hur räntepåslaget ska beräknas och förslag till avgiftsnivå för 2018.
Kommunfullmäktige ska enligt finanspolicy årligen fastställa avgiftsnivå för
kommande år. Inför 2019 bedöms det inte finnas skäl till justering och avgiftsnivån föreslås därför vara oförändrad på 0,40 procent.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse 2018-10-24, Räntepåslag och borgensavgift för Vara kommunkoncern 2019, h:kort 2721
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 187/2018

Avveckling av det kommunala bolaget Destination Vara AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
-

avveckla Destination Vara AB genom fusion med Vara Koncern AB
uppdra till styrelserna i de båda bolagen att upprätta en fusionsplan samt
i övrigt fatta erforderliga beslut med anledning av fusionen.
ge kommunens ombud i uppdrag att underteckna fusionsplanen för
kommunens räkning.
uppdra till kommunstyrelsen respektive styrelserna i Vara Koncern AB
och Destination Vara AB att fatta beslut i eventuella övriga frågor som
uppkommer med anledning av fusionen
att Vara Koncern AB får i uppdrag att arbeta vidare med ”säg ja till Vara”
och varumärket Destination Vara.

__________
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 2 maj 2018 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomlysa kommunens bolagsstruktur i sin helhet och återkomma till
kommunfullmäktige med eventuella förändringsförslag.
Kommunstyrelsen beslutade den 3 oktober 2018 att ge förvaltningen i uppdrag
att utreda en avveckling av Destination Vara AB samt att utreda vad som ska
hända med bolagets verksamhet.
Det finns i huvudsak tre möjligheter till avveckling eller sammanslagning av bolag:




Likvidation
Fusion med moderbolaget
Fusion med ett systerbolag

Kostnaden för en likvidation anges oftast vara högre än för en fusion.
Angående frågan om vad som ska hända med bolagets verksamhet bedöms det
inte lämpligt att fortsätta att bedriva verksamheten i något annat av kommunens
bolag, då de andra kommunala bolagens verksamheter är så pass annorlunda än
Destination Vara ABs verksamhet.
En av förutsättningarna för destinationsbolagets verksamhet är att den ska ske i
samverkan med näringslivet. Det är därför inte heller lämpligt att flytta verksamheten till någon av kommunens förvaltningar.

Utdragsbestyrkande
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Eftersom verksamheten inte är lämplig att flytta till varken ett annat bolag eller
till kommunen föreslås att verksamheten avvecklas tillsammans med bolaget.
Därmed innebär fusionen enbart ett övertagande av tillgångar och skulder.
Fusion med moderbolaget är både den vanligaste och enklaste formen av fusion.
Därför rekommenderas att denna form av avveckling genomförs.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse 2018-10-23, Avveckling av DVAB 181023, h:kort 2725
___________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 180/2018

Antagande av reglemente för tekniska nämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar reglemente för tekniska nämnden.
__________
Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till reglemente för tekniska nämnden har arbetats fram med anledning av en förändring i den politiska organisationen från och med mandatperioden 2019-22. Tekniska utskottet, som i dagsläget är ett utskott under kommunstyrelsen, blir en teknisk nämnd. Kommunfullmäktige behöver därför innan årsskiftet anta ett reglemente för tekniska nämnden.
Reglementet för tekniska nämnden utgår från tekniska förvaltningens verksamhetsområden och överensstämmer med övriga nämnders reglementen.
Tekniska nämndens ansvar innefattar bland annat följande huvudområden:
väghållningsmyndighet, trafiknämnd, gaturenhållning, parkeringsövervakning,
renhållning, förvaltning av kommunens fasta egendom, renhållning, huvudman
för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar, kostverksamhet
och lokalvårdsverksamhet.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse 2018-10-29, Reglemente för tekniska nämnden, h:kort 2557
- Förslag till reglemente för tekniska nämnden, h:kort 2557
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 180/2018

Antagande av reglemente för kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar reglemente för kommunstyrelsen.
Reglementet gäller från och med 2019-01-01.
__________
Sammanfattning av ärendet
Ett reviderat förslag till reglemente för kommunstyrelsen har arbetats fram
med anledning av en förändring i den politiska organisationen från och med
mandatperioden 1 januari 2019. Tekniska utskottet, som i dagsläget är ett utskott under kommunstyrelsen, blir en teknisk nämnd. Därav behöver kommunfullmäktige, innan årsskiftet, anta dels ett reglemente för teknisk nämnd
dels ett nytt reglemente för kommunstyrelsen.
Förslag till reglemente utgår från det nuvarande och att tekniska utskottet/tekniska verksamhetsområden har lyfts ur. Dessa har flyttats till ett separat reglemente för tekniska nämnden. I samband med översynen har även förslag till
förändringar gällande personuppgiftsansvar uppdaterats samt att enbart några
få avgifter ligger på kommunstyrelsens beslutsmandat. De taxor som tidigare
låg på kommunstyrelsen att besluta om har alla lyfts ur reglementet vilket tydliggör att taxor ska beslutas av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
- Förslag till reglemente för kommunstyrelsen, h:kort 2728
- Tjänsteskrivelse 2018-11-01, Reglemente kommunstyrelsen, h:kort 2728
_____________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 191/2018

Reviderad bestämmelse om omställningsstöd, pension samt familjeskydd för förtroendevalda (OPF-KL18)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar bestämmelser om omställningsstöd, pension
samt familjeskydd för förtroendevalda. (OPF-KL 18), daterat 2018-05-29 att
gälla från och med mandatperioden 2019-2022.
2. Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen som kommunens pensionsmyndighet som får i uppdrag att tolka och tillämpa pensions- och omställningsbestämmelserna samt bestämmelser beträffande familjeskydd.
__________
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-29 § 58 att anta bestämmelser om omställningsstöd och pensioner OPF-KL 14 att gälla för förtroendevalda från och
med mandatperioden 2015-2018.
Sveriges Kommuner och Landsting har nu utarbetat ett nytt förslag OPF-KL
18 vilket bör ersätta den tidigare bestämmelse som Vara kommun antagit.
I OPF-KL 14 har delar om familjeskydd, dvs rätt till ersättning för anhörig vid
förtroendevalds dödsfall samt till viss del möjlighet till aktiva omställningsinsatser saknats. I OPF-KL 18 har möjligheten till aktiva omställningsinsatser förbättrats, samt ett nytt fjärde kapitel med regler beträffande Familjeskydd lagts
till.
Reglerna beträffande Familjeskyddet är till största del överensstämmande med
det familjeskydd som finns för anställda i pensionsavtalet AKAP-KL. Familjeskyddet i AKAP-KL hanteras som en kollektiv försäkringslösning. Familjeskyddet i OPF-KL 18 skall dock hanteras separat av respektive huvudman.
Beslutsunderlag
- Förslag från SKL, 2018-05-29, h:kort 2640
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 166/2018

Taxa för Vara kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning 2019 (VA-taxa)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar förslaget till ny taxa för Vara kommuns allmänna
vatten- och avloppsanläggning, VA Taxa 2019. Taxan ska gälla från och med
2019-01-01.
____________
Sammanfattning av ärendet
Nuvarande avgiftsnivå för förbrukning bibehålls under år 2019 och övriga
brukningsavgifter föreslås höjas med ca 10 procent.
En omfördelning av priset för levererat vatten föreslås så att kostnaden för vatten kommer att utgöra 40 procent (idag 20 procent) och för spillvatten 60 procent (idag 80 procent). Orsaken till detta är att dagens avgifter inte speglar fördelningen av produktions- och distributionskostnaderna (priset för enbart vatten är idag 3,40 kr/m3 medan kostnaden är 6,11 kr/m3).
Avisering om en avgiftshöjning på levererat vatten från Lidköping är inte medtaget i förslaget då dialog pågår.
Konsekvens

Kund

Fast avgift

Förbrukningsavgift

Normalvilla

+10 % (214 kr)

Oförändrad

Vattenkunder

+10 %

Dubblerad

Avloppskunder

+10 %

Minskad 25 %

Total ökad intäkt på förbrukningsavgifter 188 063 kr av 6 560 247 kr exklusive
försäljning till Essunga kommun.
Tekniska utskottets behandling
Informationen om förhöjd VA-taxa och anledningarna till höjningen behöver
kommuniceras till allmänheten via exempelvis AXET, sociala medier, kommunens hemsida etc. Utskottets medskick till förvaltningen är att rådfråga kommunikationsavdelningen om hur informationen kan kommuniceras till allmänheten.
Beslutsunderlag
- Förslag - Taxa för Vara kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning,
VA Taxa 2019, h:kort 2643
_____________
Utdragsbestyrkande
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Dnr: 166/2018

Lokala ordningsföreskrifter och taxa för torghandel samt upplåtelse av allmänplatsmark
inom Vara kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till lokala ordningsföreskrifter och
taxa för torghandel och upplåtelse av allmänplatsmark inom Vara kommun.
__________
Sammanfattning av ärendet
I förslaget till lokala ordningsföreskrifter och taxa för torghandel och upplåtelse av allmänplatsmark inom Vara kommun har införts en punkt som innebär
man för att tilldelas en årsplats ska ha utnyttjat en tillfällig plats vid minst 20
tillfällen under föregående år.
Ärendebeskrivning
I nuvarande regelverk finns ingen begränsning vid tilldelning av årsplats, vilket
leder till ett dåligt utnyttjande av torgplatserna samt försvårar utdelningen av
tillfälliga platser.
Beslutsunderlag
- Förslag lokala ordningsföreskrifter och taxa för torghandel samt upplåtelse
av allmän platsmark inom Vara kommun år 2019, h:kort 2646
___________

Utdragsbestyrkande
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Avsägelse från Anna Nyman (SD) gällande
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige samt begäran om röstsammanräkning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Anna Nyman (SD) från sitt uppdrag
som ersättare i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att begära hos länsstyrelsen om ny röstsammanräkning
___________
Anna Nyman (SD) ersättare i kommunfullmäktige, har inkommit med begäran
om entledigande från detta uppdrag
___________

Utdragsbestyrkande

Justerandens signatur

