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VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-02-25

KF § 1

Ändring i ärendelistan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att följande ärenden ska tilläggas dagordningen:
-

Avsägelse från Anna Jäderström
Avsägelse från Sonny Hansson
Enkel fråga från Mattias Andersson (HVKB)

Informationen från polismyndigheten lyfts ur dagens sammanträde.
__________

Utdragsbestyrkande

2

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-02-25

KF § 2

Anmälningsärenden
Följande ärende anmäls och läggs därefter till handlingarna:
- Ärendebalans per 2019-02-14
- Fråga till kommunfullmäktige, h:kort 2019.121
- Rapportering till IVO enligt 16 kap f-i §§ SoL
- Rapportering till IVO enligt 28 f-i §§ LSS
- Revisionsrapport avseende kommunstyrelsens uppsiktsplikt, h:kort 2019.10
__________

Utdragsbestyrkande

3

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-02-25

KF § 3
KS § 16

4

Dnr 4/2019

Investeringsbeslut Brinkeskogen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Vara Bostäders projekt gällande byggnation
av bostäder i Brinkeskogen ska fortsätta enligt plan.
____________
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen i Vara Bostäder AB har den 9 januari § 3 beslutat att lyfta frågan kring
byggnation av bostäder i Brinkeskogen till ägaren och fullmäktige för ställningstagande. Detta med anledning av risken för uteblivit investeringsstöd från
Boverket.
Vara Bostäder har tidigare beslutat att upphandla projektering och byggnation
av hyresbostäder om 64 lägenheter i Brinkeskogen. Bland villkoren för byggnation återfinns krav på att statligt investeringsstöd söks och beviljas. Detta för
att kunna nå ekonomisk hållbarhet i projektet.
Bolaget har sökt statligt investeringsstöd om 26,9 mkr vilket också godkänts av
Länsstyrelsen men dock ej ännu beviljats av Boverket då 2018 års tilldelade
medel tagit slut. Eftersom det råder osäkerhet gällande medelstilldelning till
Boverket för 2019 och det därför finns risk att bolagets sökta stöd uteblir har
styrelsen i Vara Bostäder AB sett två möjligheter:
1. Att avbryta projektet varvid bostadsbristen i kommunen kommer att
kvarstå för lång tid framöver samtidigt som såväl bolaget som entreprenören
förlorar hittills upparbetade kostnader, eller
2. Att fortsätta projektering och planering och därmed förutsätta att de
sökta medlen kommer att erhållas.
Styrelsen i Vara Bostäder AB anser att byggnationen i Brinkeskogen är nödvändig för att till del råda bot på rådande bostadsbrist i kommunen, och ser därför
att projektet ej bör avbrytas. Att fortsätta projektering innebär dock en icke
oväsentlig ekonomisk risk för bolaget så länge Boverket ej lämnat något positivt besked om ansökan. Med anledning av detta och i enlighet med Vara Bostäders bolagsordning lyfts ärendet till både ägare och kommunfullmäktige för
ställningstagande.
Beslutsunderlag
- Protokoll från Vara koncern AB § 3, h:kort 2019:165

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-02-25

5

Kommunfullmäktiges behandling
Lars Gezelius (M) och Heidi Hansen (S) deltar inte i beslutet.
Yrkanden

Peter Romlén (SD) yrkar på återremiss med följande motivering:
Vara Bostäder ABs styrelse uppdras att återkomma med informativa underlag för beslut i fullmäktige samt att uppdra till de
det berör att föra samtal med samtliga som står i bostadskön för
framtagande av förhandskontrakteringar, för att se om det utan
investeringsbidrag och den kring 22% högre hyreskostnaden per
månad går att få en ekonomisk hållbarhet.
Peter Björk (SD) yrkar bifall till återremissen.
Gabriela Bosnjakovic (M), Egon Frid (V) och Fredrik Nelander (S) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige så beslutar.
____________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-02-25

KF § 4
KS § 18

6

Dnr 16/2019

Policy för resursfördelning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Anta den nya policyn för resursfördelning i Vara kommun.
2. Att den nya policyn börjar gälla från och med budgetåret 2020.
__________
Sammanfattning av ärendet
En översyn av Vara kommuns centrala resursfördelningsmodell har genomförts. Modellen har haft ett antal svagheter som analyserats och där förslag till
förbättringar framförts i en ny policy för central resursfördelning i Vara kommun. Till denna policy hör riktlinjer för resursfördelning som är mer detaljerade i sin karaktär och fastställs av kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
- Policy för resursfördelning, h:kort 2019.78
- Tjänsteskrivelse Policy för resursfördelning, h:kort 2019.76
___________
Beslutsunderlag
Yrkanden

Gabriela Bosnjakovic (M), Egon Frid (V) och Carl-Uno Olsson (S) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige så beslutar.
____________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 20/2019

Reviderad styrmodell för Vara kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen revidering av styrmodellen för
Vara kommun att gälla från och med 1 januari 2020.
_________
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 180124 åt förvaltningen att göra en
översyn av kommunens styrmodell. Nuvarande modell upplevs som svårförståelig och uppföljningen ger inte den bredd och djup över de kommunala verksamheternas resultat som önskas. Förvaltningen överlämnar ett förslag till reviderad styrmodell. Under 2019 kommer nya mål att arbetas fram och som slutligen beslutas av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
- Styrmodell Vara kommun, h:kort 2019.104
- Tjänsteskrivelse Reviderad styrmodell för Vara kommun, h:kort
2019.84
__________
Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden

Gabriela Bosnjakovic (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige så beslutar.
_________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 26/2019

Renhållningstaxa
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till ny taxa Renhållningsavgifter
i Vara kommun 2019”, att gälla från och med 2019-04-01.
____________
Sammanfattning av ärendet
Renhållningsavgifter 2019 behandlades av kommunfullmäktige 2018-11-26
§ 90. Ärendet återremitterades för ytterligare utredning. Tekniska förvaltningen
har arbetat igenom förslaget.
Hushållsavfall:
I slutet av år 2017 sänktes renhållningsavgifterna för hushållsavfall i Vara kommun.
Från och med 2019-04-01 föreslås en avgiftshöjning för hushållsavfall. Avgifterna är beräknade utifrån kommunens ramavtalspriser med leverantören
Ragn-Sells för hämtning av avfall och kostnad för återvinningscentral samt
kommunens egna kostnader för avfallsverksamheten. Ökningen beror till
största delen på en ökad kostnad (+2 200 000 kr/år) för återvinningscentralen i
Vara. Efter föreslagen höjning förväntas resultatet för avfallskollektivet vara
nära noll år 2019.
För de vanligaste avgiftstyperna (140, 190 och 240 l kärl) innebär taxeändringen en höjning om 429 - 547 kr per år inkl. moms. Dessa tre avgiftstyper har
sammanlagt 5 477 abonnenter.
De större kärlen om 660 liter, med 520 abonnenter, får en höjning med 569 –
780 kr per år.
Fritidshus, med 185 abonnenter, får en höjning med 711 kr per år.
Slamhämtning:
Från och med 2019-04-01 föreslås avgiftsjusteringar för slamhämtning.
Avgifterna är beräknade utifrån kommunens nya ramavtalspriser med leverantören Ragn-Sells. För slamhämtning för behållare (upp till 3 m3, 3,1-5 m3) innebär taxeändringen en ökning med 24-31 kr/år.
Beslutsunderlag
- Protokoll TN §5 Renhållningsavgifter, h:kort 2019.148
- Tjänsteanteckning Kompletterade information om renhållningsavgifter
2019, h:kort 2019.149
- Renhållningstaxa 2019, h:kort 2019.150
___________
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-02-25

Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden

Peter Björk (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Egon Frid (V) yrkar på följande ändring i taxan:
-

Priset för 140 liters kärl sätts till 1590 kronor.

Beslutsgång

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot kommunstyrelsens förslag till beslut med Egon Frids (V) ändringsyrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
_________

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2019-02-25

KF § 7
KS § 24
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Dnr 18/2019

Arbetsordning kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar den nya arbetsordningen för kommunfullmäktige.
__________
Sammanfattning av ärendet
Arbetsordningens förslag utgår i stora delar från det förslag som Sveriges kommuner och landsting (SKL) tagit fram. Därutöver har några ytterligare förtydliganden och ändringar gjorts bland annat beträffande yttranderätt för andra än
kommunfullmäktiges ledamöter, talarordning, interpellation, beredning av revisorernas budget samt hantering av ledamot och ersättare som valt att lämna
eller uteslutits ur ett parti.
Förslaget har beretts av kommunfullmäktiges presidium.
Förslag till arbetsordning har reviderats inför kommunstyrelsens sammanträde
2019-02-06 i enlighet med arbetsutskottets beslut om ändring av § 11.
Ny lydelse är:
§ 11. Ordföranden bestämmer, efter samråd med vice ordförandena, lokal respektive plats för sammanträdena.
Beslutsunderlag
- Kommunfullmäktiges arbetsordning
__________
Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden

Carl-Uno Olsson (S) yrkar på en redaktionell ändring av första stycket § 28, att
även innefatta ordföranden i ett företag som avses i 10 kap 2 §
kommunallagen.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om Carl-Uno Olssons (C) redaktionella ändring kan godkännas och finner att kommunfullmäktige beslutar att godkänna ändringen.
Ordföranden frågar därefter om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens förslag till beslut med Carl-Uno Olsson (S) tilläggsyrkande och
finner att kommunfullmäktige så beslutar.
__________

Utdragsbestyrkande
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KF § 8
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Dnr 133/2017

Avtal om förvaltning av bidraget till
byggnation av hall
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtalet och ge kommundirektören i
uppdrag att underteckna det.
__________
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 11 december 2017 att medfinansiera att
medfinansiera byggnation av en hall med fullstor inomhusbana och läktare för
ca 150 åskådare i anslutning till Alléhallen om maximalt 5 250 000 kr, genom att
ett investeringsstöd skulle betalas ut med maximalt 50 % av beräknad investeringskostnad.
Vara IBK har kontaktat kommunen för att höra om kommunen godkänner att
Vara IBK uppför hallen genom ett av föreningen ägt aktiebolag.
Utifrån dessa förutsättningar har kommunjurist tagit fram ett avtal på förvaltning
av bidraget till byggnation av hall. Avtalet har undertecknats av Vara IBK. I avtalet ställs krav på bl.a. hur bidraget får användas och ska förvaltas samt hur
granskning och redovisning ska ske. Vara IBK ges även tillåtelse att föra över
bidraget till ett av föreningen ägt aktiebolag förutsatt att det sker enligt vissa
förutsättningar.
Beslutsunderlag
- Avtal om förvaltning av bidraget till byggnation av hall, h:kort 2018. 2718
- Tjänsteskrivelse Avtal om förvaltning av bidraget till byggnation av hall,
h:kort 2018. 2913
___________
Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden

Peter Björk (SD) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige så beslutar.
___________

Utdragsbestyrkande
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KF § 9
KS § 176
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Dnr 135/2017

Tillfälligt kommunbidrag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att behålla bidraget som ett tillfälligt kommunbidrag. Sista ansökningsdag är 2019-03-31.
Om ingen förening ansöker om tillfälligt föreningsbidrag avslutas alla bostadsinsatser – som målgruppen erhållit genom tidigare föreningsbidrag – inom
överskådlig tid, dock senast mars 2019. Berörda individer hänvisas då till migrationsverkets boenden. I sådant fall används tillfälligt kommunbidrag att allokera resurser utifrån den uppkomna situationen.
__________
Sammanfattning av ärendet
Regeringen har beslutat att ersättning återigen ska betalas ut för att stärka kommunernas möjlighet att låta ensamkommande unga i asylprocess, som fyller 18
år och fortfarande väntar på ett slutgiltigt beslut i sitt ärende, bo kvar i den
kommun där de vistas. Motsvarande ersättning betalades ut i december 2017
samt i februari 2018. Den nya ersättningen har betalats ut av Migrationsverket i
augusti 2018. För Vara kommuns del innebär det 650 263 kronor.
Tillståndssökande enligt det nya regelverket i gymnasielagen inkluderas i målgruppen för det tillfälliga statsbidraget.
Tidigare har Vara kommun hanterat dessa medel genom att inrätta ett föreningsbidrag under kommunstyrelsen som uppgått till samma belopp som det
tillfälliga kommunbidraget och kunnat sökas av ideella organisationer/föreningar för att stödja ungdomarna att hitta alternativa boendelösningar.
Riksdagen har den 7 juni 2018 beslutat om en ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa unga vuxna som kom till Sverige som ensamkommande barn
och drabbats av lång handläggningstid (prop. 2017/18:252). Reglerna började
gälla den 1 juli 2018. De nya bestämmelserna gör det möjligt för den som fått
avslag på sin asylansökan att få uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Mellan 1
juli och 30 september 2018 var det möjligt att ansöka om uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen. Migrationsverket prövar just nu alla inkomna ansökningar.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse Tillfälligt kommunbidrag h:kort 2018. 2996
- Tillägg beslut KSAU h:kort 2018. 3030

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-02-25
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Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden

Gabriela Bosnjakovic (M) föreslår en redaktionell ändring gällande sista ansökningsdatum och föreslår att den ska sättas till den 31 mars 2019.
Hannyah Jörtoft (SD) yrkar att alla bostadsinsatser avslutas och berörda individer hänvisas till migrationsverkets boenden.
Ordföranden beslutar att inte ställa Hannyah Jörtofts (SD) yrkande, om att alla
bostadsinsatser ska avslutas, under proposition då han anser att yrkandet
innebär att ett nytt ärende initieras.
Egon Frid (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Fredrik Nelander (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut samt
Gabriela Bosnjakovic (M) förslag om ändring av sista ansökningsdag.
Hannyah Jörtoft (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om Gabriela Bosnjakovic (M)s redaktionella ändring ska
godkännas och finner att kommunfullmäktige beslutar att godkänna ändringen.
Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag till beslut med Gabriela
Bosnjakovic (M)s ändringsförslag mot Hannyah Jörtofts (SD) avslagsyrkande
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till
beslut med Gabriela Bosnjakovic (M) ändringsförslag.
____________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-02-25
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Dnr 209/2018

Uppdaterade regler för Representation och
värdskap
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta de uppdaterade reglerna för Representation och värdskap - Regler för förtroendevalda i Vara kommun.
__________
Sammanfattning av ärendet
I en revisionsrapport som PwC har genomfört, ”Granskning av hanteringen av
representation” i Destination Vara AB, rekommenderar de kommunstyrelsen
att se över regelverket för representation för de förtroendevalda. Den översynen är nu klar. PwC rekommenderade kommunstyrelsen att även uppdatera
riktlinjer för representation och gåvor för de anställda. Dessa riktlinjer antogs
av kommundirektören 2018-11.20.
Beslutsunderlag
- Representation och värdskap – Regler för förtroendevald i Vara kommun,
h:kort 2018. 2877
__________
Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden

Susanne Lundgren (HVKB) yrkar på följande tillägg med en punkt redovisning
representation:
Vid avsaknad av kvitto utgår ingen ersättning utan jämställs med
privat utlägg.
Lars Gezelius (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot kommunstyrelsens förslag till beslut med Susanne Lundgrens (HVKB) tilläggsyrkande och
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
____________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-02-25
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Dnr 73/2014

Slutredovisning av renovering och modernisering av NO-salar på Alléskolan, projekt
32281
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen
av renovering och modernisering av NO-salar på Alléskolan.
__________
Sammanfattning av ärendet
Renovering av Alléskolans lokaler har varit en aktuell fråga under flera år. Investeringsmedel om totalt 11 000 tkr avsattes år 2015 och 2016 till upprustning
av Alléskolans lokaler utan närmare precisering.
För Alléskolans NO-salar var bildningsförvaltningens initiala bedömning att
dessa inte behövde rustas upp. Med ett samutnyttjande av Lagmansgymnasiets
nya NO-salar och anpassning av NO-verksamheten skulle verksamheten kunna
fungera på ett rimligt sätt utan specialutrustade NO-salar på Alléskolan.
Med anledning av detta reducerades budgeterade investeringsmedel för Alléskolans lokaler i början av år 2016 till förmån för Lagmansgymnasiets NO-salar och Torsgårdsskolans om – och tillbyggnad. (Kommunfullmäktige 2016-0229 § 7 samt 2016-05-30).
I slutet av juni 2016 ändrade bildningsförvaltningen sin bedömning. Förvaltningen såg det istället som nödvändigt att totalrenovera och modernisera NOsalarna på Alléskolan inklusive specialutrustning. De främsta anledningarna till
behovet var att NO-salarna hade brister ur arbetsmiljösynpunkt och var omoderna och slitna, hade bristfällig ventilation samt var inte ändamålsenliga. Samordning av undervisning i Lagmansgymnasiets NO-salar ansågs inte möjlig på
grund av avståndet mellan skolorna och schematekniska skäl. Eftersom läget
var akut startades ett projekt omgående.
Byggarbeten påbörjades under maj 2017. Renoveringen av NO-salarna har innefattat följande:
 Ventilation, vatten och avlopp, belysning, ytskikt samt värmesystem
har bytts ut och moderniserats.
 All inredning i NO-salar har bytts ut till ny.
 Renoveringen omfattade också intilliggande lektionssalar.
Under sensommaren 2018 har byggarbetena färdigställts. Detta redovisades på
bildningsnämnden 2018-08-28 § 101. Totalkostnaden för projektet, inklusive
projektering, byggnation och fasta inventarier uppgår till 7 987 tkr. Denna
Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-02-25
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kostnad är i paritet med kostnaden för NO-salarna på Lagmansgymnasiet när
man tar hänsyn till skillnader i omfattning, komplexitet och innehåll i projekten. Projektet uppvisar ett underskott på -5 287 tkr, vilket dock som planerat täcks av investeringsramar för underhåll och förnyelse av lokaler.
Boverket har beviljat kommunen ett investeringsbidrag på 1 325 tkr för upprustning av NO-salarna på Alléskolan.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse slutredovisning av renovering och modernisering och NOsalar på Alléskolan, projekt 32281 h:kort 2018. 2896
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-02-25
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Dnr 205/2018

Ändring av taxa för bygg, plan och
kartverksamhet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. anta taxa för bygg, plan och kartverksamhet, att gälla från och med
2019-03-01.
2. upphäva tidigare beslutad taxa för bygg, plan och kartverksamhet, antagen av kommunfullmäktige 2016-05-30 § 35.
___________
Sammanfattning av ärendet
Under år 2018 har ett samarbete mellan V6-kommunerna, Lidköping, Vara,
Skara, Götene, Essunga och Grästorp, påbörjats där bland annat en del är att vi
ska jobba så likt som möjligt i de olika kommunerna samt arbeta i samma ärendehanteringsprogram, Vision. I det nya ärendehanteringsprogrammet finns en
beräkningsmodul där direkt kan avgifter beräknas men det förutsätter att kommunens taxa bygger i huvudsak på SKL:s taxemodell.
Den bygg- och kartverksamhetstaxa som Vara arbetar med idag är till stor del
lik SKL:s taxa från 2011. Men det finns vissa delar där avgiften beräknas på ett
annat sätt. De delar av taxan som kommer att beröras av ändringen är avgifter
för tillbyggnad av huvudbyggnad, rivningslov, uppsättning av skylt, fasadändringar, uppförande av plank/mur, attefallsåtgärder, installation av hiss, tillbyggnader med uterum och skärmtak samt nya balkonger och inglasning av befintliga balkonger.
Föreslagna ändringar är marginella och bedöms inte påverka budgeten betydande.
Gällande plantaxa beslutad av kommunfullmäktige 2014-11-24 är även den till
stor del lik SKL:s taxa från 2011. Vara kommun har i taxan halverat justeringsfaktorn (N), vilket innebär att kostnaden i samband med planavgift halverats.
Inga förändringar föreslås i kommande taxa, utöver att vissa begrepp och vad
som ska innefattas i avgifter har förtydligats.
Idag arbetar bygg- och kartverksamheten enligt en fastställd taxa och planenheten med en separat fastställd taxa. När nu taxan behöver tas om finns det en
fördel med att slå ihop dessa så att, precis som i SKL:s taxa, kan kommunmedlemmar hitta dessa tre delar ihop.
________
Beslutsunderlag
Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-02-25

-
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Förslag till taxa för bygg-, plan- och kartverksamheten h:kort 2018.
3072
Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden § 124 h:kort 2018. 2819

___________
Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden

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

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige så beslutar.
____________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-02-25

KF § 13
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Dnr 88/2018

Yttrande på motion avseende införa intraprenad som möjlig driftsform för kommunens
verksamheter
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen som därmed är färdigbehandlad.
__________
Sammanfattning av ärendet
Anna Jäderström (M) har lämnat in en motion avseende att införa intraprenad
som möjlig driftsform på kommunens verksamheter:
Vara kommun utreder vilka verksamheter i Vara kommun som
vore aktuella för att införa intraprenad.
Vara kommun erbjuder medarbetare möjligheten till utbildning i
hur man bedriver intraprenad.
Vara kommun underlättar och hjälper de medarbetare inom de
kommunala verksamheter som vill starta upp intraprenad.
Med intraprenad avser motionären att ge medarbetare större befogenheter att
styra över den egna verksamheten, samt ett större ansvar för resultatet av verksamheten. Intraprenaden är kommunalt anställd, och har samtidigt ansvar för
både drift och pengar för verksamheten.
Kommunfullmäktige fattade den 26 mars 2018 § 26 beslut om att anta en ny
lednings- och organisationspolicy. Den innefattar kommunens medarbetaroch ledarskapsfilosofi, struktur för ledning- och styrning samt organisationsstruktur. Policyns genomgående principer syftar till att bedriva effektiv och likvärdig verksamhet gentemot kund/brukare, där medarbetare både kan och vill
ta ansvar, med ledare som visar tillit och är coachande i sitt ledarskap. Medarbetare har och ska ha möjlighet att påverka och förbättra sin verksamhets resultat och arbetsmiljö.
Den nya organisationsstrukturen syftar till att styra och leda, skapa samsyn, synergieffekter och effektivitet samt likvärdig service ut mot brukarna. Enheterna
är fullt ansvariga för ekonomi, personal och verksamhet redan i nuläget, och
leds av principer och resursfördelning som är likvärdig i organisationen.
Beslutsunderlag
- Inkommen motion – införa intraprenad som möjlig driftsform på kommunens verksamheter, h:kort 2018. 1017

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden

Lars Gezelius yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige så beslutar.
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-02-25
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Dnr 70/2018

Svar på motion angående fler möten över
generationsgränser
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen som därmed är färdigbehandlad.
__________
Sammanfattning av ärendet
Hannyah Jörtoft (SD) har den i april 2018 lämnat in en motion till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har därefter beslutat att remittera motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Motionären förtydligar att det uppskattas av både äldre och yngre att låta olika
generationer mötas. På så sätt får de olika generationerna inblick i varandras liv
och lär av varandras erfarenheter.
Motionären yrkar därför att kommunfullmäktige ger socialnämnden och bildningsnämnden i uppdrag att uppmuntra till verksamhet där unga och äldre kan
mötas över generationsgränserna.
Inom olika verksamheter i kommunen pågår redan ett arbete för att möjliggöra
möten mellan alla människor i olika generationer.
Biblioteket samordnar bland annat att en grupp äldre åker ut till förskolor och
läser sagor för barnen. Några av dessa har även sagostund inne på biblioteken.
Kulturskolan samarbetar med flera av kommunens äldreboenden där barngrupper från kulturskolan besöker äldreboendena och sjunger tillsammans med
de äldre. Kommunen anordnar även keramikkurser som riktar sig till både barn
och vuxna.
Det arbete som redan pågår för att möjliggöra möten mellan generationer är
mycket positivt och en viktig del i kommunens arbete med inkludering.
Kommunfullmäktige föreslås därför bifalla motionen för att på så sätt ge bildningsnämnden och socialnämnden ett fortsatt uppdrag att vidareutveckla det
arbete som redan pågår.
Beslutsunderlag
- Inkommen motion, h:kort 2018. 804
Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden

Elin Härling (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-02-25
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Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige så beslutar.
____________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-02-25

KF § 15
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Dnr 8/2019

Motion – Vara kommun bör verka för att en
tankningsanläggning för biogas etableras i
kommunen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen
____________
Sammanfattning
Egon Frid (V) har inkommit med motion om att Vara kommun bör verka för
att en tankningsanläggning för biogas etableras i kommunen
”Västra Götalands klimatstrategi har målsättningen att vi ska vara
fossiloberoende 2030. För att nå dit måste kommunerna och regionen tillsammans agera för att skapa förutsättning att åter
snabba upp takten i arbetet. Att sluta kretsloppet i affärsprocessen måste vara målet. Västerpartiet tycker att biogasproduktionen från skogsavfall, gödsel och matavfall är genialt och optimalt, sett med ”kretsloppsögon”. Omställningen riskerar att stagnera om inget förs för att möjliggöra avsättningen av biogasen
som vi förväntar oss ska produceras. Det krävs långsiktiga styrmedel och stöd för drift av produktionsanläggningar för att hålla
alla fast vid de förnybara alternativen.
Biogasen kan med fördel uppgraderas till biogas för fordonsdrift
och därmed minska användningen av fossila bränslen i fordonsflottan. Dubbel miljönytta och en strategisk delprocess i ett framtida hållbart samhälle
Västerpartiet i Vara utgår från att Vara kommun delar Västra
Götalands klimatstrategi och att Vara kommun kan bidra med en
insats för att biogas för fordonsdrift kan bli tillgängligt även i
Vara. Biogas till fordon är kanske inte4 inne nu men det finns ett
fortsatt behov av att ha tillgång till att kunna tanka biogas. Sedan
så kommer mer och mer biogasbussar ut på gator och vägar i
Västra Götaland då eldriften tar över i Göteborg bland annat.
Samtidigt som det kommer mer och mer lastbilar och åkerier
som kör på biogas t ex Götene kyltransporter. Därför finns det
ett behov av att tanka biogas för bussar och andra tunga fordon
runt om i vårt län och även i Vara. Lokal försäljning av biogas är
också viktig för den lokala produktionen av biogas så den får
ökad avsättning. Djurhållningen på Vara slätten har goda möjligheter att producera biogas och för genom en lokal tankanläggning en ökad avsättning för biogasen
Västerpartiet föreslår med hänvisning till ovanståe4nde
Utdragsbestyrkande
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Att kommunfullmäktige beslutar verka för att en tankningsanläggning för biogas, för bilar och tunga fordon, etableras i kommunen”
Beslutsunderlag
- Inkommen motion, h:kort: 2019.41
___________

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-02-25
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Dnr 21/2019

Motion – Vara kommun ska erbjuda kommunens unga ett fritt sommarlovskort för resande inom Västtrafik och Västra Götalandsregionen sommaren 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen
____________
Egon Frid (V) och Carl-Uno Olsson (S) har inkommit med motion angående
att Vara kommun erbjuder kommunens unga ett fritt sommarlovskort för resande inom Västtrafik och Västra Götalandsregionen sommaren 2019
”Från och med sommaren 2018 fick alla unga fria resor med
kollektivtrafiken under sommarlovet. Det var en statlig reform
som förhandlades fram mellan dåvarande regering och Västerpartiet. I Västra Götaland genomfördes denna kollektivtrafiksatsningen för alla ungdomar utom för de som behöver resa med
färdtjänst eller Närtrafiken. Det fria sommarlovskortet för våra
ungdomar i vår kommun och landets övriga kommuner sommaren 2018 blev en sto succé och det har gjorts ett mycket stort antal resor i regionen. Nu finns tyvärr inga pengar avsatta i den beslutade statsbudgeten för 2019 för fria sommarlovskort. De som
står bakom den gällande statsbudgeten argumenterar för att det
som tidigare var riktade statsbidrag ska nu rymmas inom den s.k
påsen, i detta fall de samlades statsbidrag som Vara kommun får
från staten via riksdag och regering.
Utifrån detta så faller det på antingen Vara kommun eller Västra
Götalandsregionen att göra samma viktiga satsning för våra ungdomar i form av ett fritt sommarlovskort inom kollektiv trafiken
och Västtrafik sommaren 2019. Ur miljösynpunkt och för att
möjliggöra för våra ungdomar att nyttja kollektivtrafiken är det
av stor betydelse att alla unga ges samma möjlighet att få en god
tillgänglighet för resande i kommunen och regionen. Naturligtvis
utgår vi från att ungdomar som behöver färdtjänst och Närtrafik
inkluderas.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta

Utdragsbestyrkande
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att Vara kommun ger kommunens ungdomar, som från sommaren 2019 slutar åttan till de som ska börja trean på gymnasiet, erbjuds fria sommarlovskort (motsvarande fritidskortet)
Att kostnaden finansieras via kommunens rörelsekapital”
Beslutsunderlag
- Inkommen motion, h:kort 2019.96
___________

Utdragsbestyrkande
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KF § 17

Avsägelse från Gert Andersson (S) avseende
uppdrag som ledamot i stiftelsen Torsgårdshallen samt fyllnadsval
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Gert Andersson (S) från
uppdraget som ledamot i stiftelsen Torsgårdshallen.
____________
Sammanfattning av ärendet
Gert Andersson (S) har inkommit med begäran om att bli entledigad från
uppdraget som ledamot i stiftelsen Torsgårdshallen.
Kommunfullmäktiges behandling
Förslag

Carl-Uno Olsson (S) föreslår Reino Garyd (S) som ny ledamot i stiftelsen Torsgårdshallen.
Beslutsgång

Ordföranden anser inte att Reino Garyd är valbar till platsen som ledamot i
stiftelsen Torsgårdshallen, med hänvisning till 4 kap 5 § kommunallagen, och
beslutar därför att inte ställa förslaget under proposition.
____________

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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KF § 18

Val till ledamöter i Vara Koncern AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att välja tre ledamöter, ordförande samt vice ordförande i Vara Koncern AB för tiden från ordinarie bolagstämma 2019 till och
med ordinarie bolagsstämma 2023 enligt följande:
M

Lars Gezelius
Lundby Herrgård
534 61 VEDUM

S

Carl-Uno Olsson
Götgatan 2
535 30 KVÄNUM

HVKB

Carl Hellqvist
Nygatan 10
534 30 VARA

Ordförande: Lars Gezelius
Vice ordförande: Carl-Uno Olsson
___________
Bakgrund
Enligt bolagsordningen för Vara Koncern AB ska styrelsen bestå av minst tre
och högst sju ledamöter. Styrelsen nomineras av kommunfullmäktige i Vara
kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter
det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma
som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
Valberedningens behandling
Ledamöter, ordförande och vice ordförande föreslås till det antal som ska
väljas.
___________

Utdragsbestyrkande
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KF § 19

Val ledamöter till Vara Bostäder AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att välja fem ledamöter, ordförande samt vice
ordförande i Vara Bostäder AB för tiden från ordinarie bolagstämma 2019 till
och med ordinarie bolagsstämma 2023 enligt följande:
M

Lars Gezelius
Lundby Herrgård
534 61 VEDUM

M

Björn Lundmark
Larv Kaggården 2
534 62 LARV

S

Heidi Hansen
Stationsvägen 8
534 94 VARA

S

Gert Andersson
Ryda Villa Ekebacka
534 96 VARA

SD

Håkan Andersen
Järnåldersvägen 3
53462 LARV

Ordförande: Lars Gezelius
Vice ordförande: Heidi Hansen
_________
Bakgrund
Enligt bolagsordning för Vara Bostäder AB ska styrelsen bestå av minst fem
och högst nio ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Vara kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att
val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också
ordförande och vice ordförande i styrelsen.
Valberedningens behandling
Ledamöter, ordförande och vice ordförande föreslås till det antal som ska
väljas.

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-02-25
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KF § 20

Val av ledamöter till Vara Industrifastigheter
AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att välja fem ledamöter, ordförande samt vice
ordförande i Vara Industrifastigheter AB för tiden från ordinarie bolagstämma
2019 till och med ordinarie bolagsstämma 2023 enligt följande:
M

Lars Gezelius
Lundby Herrgård
534 61 VEDUM

M

Björn Lundmark
Larv Kaggården 2
534 62 LARV

S

Heidi Hansen
Stationsvägen 8
534 94 VARA

S

Gert Andersson
Ryda Villa Ekebacka
534 96 VARA

SD

Håkan Andersen
Järnåldersvägen 3
53462 LARV

Ordförande: Lars Gezelius
Vice ordförande: Heidi Hansen
_________
Bakgrund
Enligt bolagsordning för Vara Industrifastigheter AB ska styrelsen bestå av
minst fem och högst nio ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i
Vara kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast
efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige
utser också ordförande och vice ordförande i styrelsen.
Valberedningens behandling
Ledamöter, ordförande och vice ordförande föreslås till det antal som ska
väljas.
Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-02-25
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KF § 21

Val till VaraNet AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att välja fem ledamöter, ordförande samt vice
ordförande i VaraNet AB för tiden från ordinarie bolagstämma 2019 till och
med ordinarie bolagsstämma 2023 enligt följande:
M

Herman Bynke
Skarstad Prästgården
534 95 VARA

S

Carl-Uno Olsson
Götgatan 2
535 30 KVÄNUM

SD

Peter Björk
Ryd storegården 3
534 62 LARV

OPOL

Henrik Ljungdahl
Södergatan 13
531 35 LIDKÖPING

OPOL

Viktor Lindholm
Stjärngatan 3
441 36 ALINGSÅS

Ordförande: Herman Bynke
Vice ordförande: Carl-Uno Olsson
_________
Bakgrund
Enligt bolagsordningen för VaraNet AB ska styrelsen bestå av minst fem och
högst sju ledamöter. Styrelsen nomineras av kommunfullmäktige i Vara kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att
val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
Valberedningens behandling
Ledamöter, ordförande och vice ordförande föreslås till det antal som ska
väljas.
_________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-02-25
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KF § 22

Val till Destination Vara AB
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att välja fem ledamöter, ordförande samt
vice ordförande i Destination Vara AB för tiden från ordinarie bolagstämma 2019 till och med att fusionen med Vara Koncern AB är färdigställd:
M

Lars Gezelius
Lundby Herrgård
534 61 VEDUM

M

Herman Bynke
Skarstad Prästgården
534 95 VARA

S

Carl-Uno Olsson
Götgatan 2
535 30 KVÄNUM

S

Fredrik Nelander
Södra Kedum Ellstorp 1
534 94 VARA

HVKB

Carl Hellqvist
Nygatan 10
534 30 VARA

Ordförande: Lars Gezelius
Vice ordförande: Carl-Uno Olsson
2. Inget ordförandearvode ska utgå för ordförandeuppdraget i
Destination Vara AB för denna period.
___________
Bakgrund
Enligt bolagsordningen för Destination Vara AB ska styrelsen bestå av minst
fem och högst sju ledamöter. Bolaget är, utifrån kommunfullmäktiges beslut,
under avveckling (genom fusion med moderbolaget). Fusionen kommer inte
att hinna bli klar fram tills bolagstämman den 16 april 2019. Då nuvarande styrelse är vald fram till ordinarie stämma behöver det formellt utses en ny styrelse som sitter från bolagsstämman den 16 april fram tills bolaget upplöses.
Valberedningens behandling
Ledamöter, ordförande och vice ordförande föreslås till det antal som ska
väljas. Då bolaget är i avvecklingsfas är valberedningen överens om att föreslå
kommunfullmäktige att inget ordförandearvode ska utgå.
Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-02-25

KF § 23

Val till lekmannarevisor
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att välja lekmannarevisorer till de kommunala
bolagen för tiden från ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie bolagsstämma 2023 enligt följande:
Vara Koncern AB
Ordinarie

Ersättare

Reino Garyd
Anders Ekdén
Sågaregatan 1
Drottninggatan 2
534 73 STORA LEVENE 534 81 VARA
Inger Gustafsson
Vedum Guppe 1
534 61 VEDUM

Per-Olof Thörn
Marierovägen 4
534 96 VARA

Vara Bostäder AB
Ordinarie

Ersättare

Anders Ekdén
Drottninggatan 2
534 81 VARA

Reino Garyd
Sågaregatan 1
534 73 STORA LEVENE

Per-Olof Thörn
Marierovägen 4
534 96 VARA

Inger Gustafsson
Vedum Guppe 1
534 61 VEDUM

Vara Industrifastigheter AB
Ordinarie

Ersättare

Anders Ekdén
Drottninggatan 2
534 81 VARA

Reino Garyd
Sågaregatan 1
534 73 STORA LEVENE

Per-Olof Thörn
Marierovägen 4
534 96 VARA

Inger Gustafsson
Vedum Guppe 1
534 61 VEDUM

Utdragsbestyrkande

33

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-02-25

34

VaraNet AB
Ordinarie

Ersättare

Reino Garyd
Anders Ekdén
Sågaregatan 1
Drottninggatan 2
534 73 STORA LEVENE 534 81 VARA
Inger Gustafsson
Vedum Guppe 1
534 61 VEDUM

Per-Olof Thörn
Marierovägen 4
534 96 VARA

Vara Konserthus AB
Ordinarie

Ersättare

Anderz Erlandsson
Larv Sörgården 5
534 62 LARV

Reino Garyd
Sågaregatan 1
534 73 STORA LEVENE

Onni Vehviläinen
Ulvstorp 3
534 90 VARA

Inger Gustafsson
Vedum Guppe 1
534 61 VEDUM

Destination Vara AB
Ordinarie

Ersättare

Per-Olof Thörn
Marierovägen 4
534 96 VARA

Onni Vehviläinen
Ulvstorp 3
534 90 VARA

Anderz Erlandsson
Larv Sörgården 5
534 62 LARV

Anders Ekdén
Drottninggatan 2
534 81 VARA

___________
Bakgrund
Till varje kommunalt bolag ska två ordinarie och två ersättande lekmannarevisorer utses. Revisionsgruppen har tagit fram förslag på fördelning av uppdraget
som lekmannarevisor mellan sig och överlämnat detta förslag till kommunfullmäktige.
___________
Kommunfullmäktiges behandling
Lars Gezelius (M), Carl-Uno Olsson (S), Heidi Hansen (S), Peter Björk (SD)
och Fredrik Nelander (S), deltar inte i beslutet på grund av jäv.
____________
Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-02-25
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KF § 24

Val av ombud i Vara Koncern AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Utse Gabriela Bosnjakovic till ombud
2. Utse Fredrik Nelander som ombudsersättare
Beslutet gäller för tiden från ordinarie bolagsstämma år 2019 till och med ordinarie bolagsstämma år 2023.
__________
Bakgrund
Som ägare till Vara Koncern AB ska kommunfullmäktige utse ombud jämte
ersättare att representera och röstar för ägaren vid bolagsstämman.
Valberedningens behandling
Ombud och ombudsersättare föreslås till det antal som ska väljas.
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-02-25
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KF § 25

Val av revisor till kommunalförbundet
Göliska IT
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Reino Garyd som revisor till kommunalförbundet Göliska IT.
__________
Bakgrund
Kommunfullmäktige ska utse en revisor till kommunalförbundet Göliska IT.
Revisorerna har föreslagit att uppdraget går till Reino Garyd, vilket också blev
valberedningens förslag.
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-02-25
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KF § 26

Avsägelse från politiska uppdrag från Anna
Jäderström (M)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige entledigar Anna Jäderström (M) från sitt uppdrag som
ledamot i kommunfullmäktige i Vara kommun och begär ny röstsammanräkning hos länsstyrelsen
___________
Bakgrund
Anna Jäderström (M) har till kommunfullmäktige inkommit med en avsägelse
från sitt politiska uppdrag i Vara kommun
___________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-02-25

38

KF § 27

Avsägelse från politiska uppdrag från Sonny
Hansson (SD)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige entledigar Sonny Hansson (SD) från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och begär ny röstsammanräkning hos länsstyrelsen.
____________
Bakgrund
Sonny Hansson (SD) har till kommunfullmäktige inkommit med en avsägelse
från sitt politiska uppdrag i Vara kommun.
____________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-02-25

KF § 28

39

Dnr 30/2019

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande
från Mattias Andersson (HVKB)
Sammanfattning av ärendet
Mattias Andersson (HVKB) har den 15 februari 2019 inkommit med en enkel
fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande:
Det har i två revisionsrapporter framkommit att det finns brister och utrymme
för förbättringar avseende bisysslor och representation inom kommunen. Mot
bakgrund av deltagarnas centrala funktioner och uppdrag är revisionsrapporterna anmärkningsvärda. Min fråga till kommunstyrelsens ordförande är:
Vilka åtgärder kommer ordföranden vidtaga för att lära alla förtroendevalda
och tjänstemän inom kommunen vilka regler som gäller för representation och
bisysslor?

Kommunfullmäktiges behandling
Kommunstyrelsens ordförande Gabriela Bosnjakovic (M) lämnar följande svar:
Ett steg i det lärande som efterfrågas har kommunfullmäktige tagit ikväll när
ärendet om regler för representation och värdskap beslutades. Den bildning
som efterfrågas kommer av att alla ledamöter i kommunfullmäktige sätter sig in
i reglementet.
Det finns en rutin för de politiker med en högre tjänstgöringsgrad att årligen
redovisa bisysslor till personalutskottet. Vad gäller tjänstemannasidan har man
följt upp den rutin som finns med reviderade riktlinjer som har antagits av
kommundirektör den 7 februari 2019. Denna riktlinje har även varit uppe och
antagits av de kommunala bolagen.
För anställda finns även information om bisysslor på kommunens intranät och
HR-chef har även tagit med sig frågan att denna information kan vara en del av
den introduktion för nyanställda som genomförs.
Bisysslor hos medarbetare följs även upp årligen genom medarbetarsamtalet.
_______________

Utdragsbestyrkande

Justerandens signatur

