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Tid och plats

Klockan 14.00 – 15.48, Huangshan, Kommunhuset.
(Ajournering 15.00-15.13)

Beslutande

Gabriela Bosnjakovic (M) ordf.
Erik Lindström (M)
Per Gunnarsson (M)
Tommy Åkerstedt (-)
Irene Karlsson (C)
Martin Strandholm (C)
Carl-Uno Olsson (S)tjg. ers.

Heidi Hansen (S)
Malin Andersson (S)
Fredrik Pettersson (S) tjg.ers.
Peter Björk (SD)
Peter Romlén (SD)
Mattias Andersson (HVKB)

Anna Cederqvist, kommundirektör
Linda Samuelsson Winbo, nämndsekr.
Nina Persson, HR-chef § 64
Mikko Mäkelä, Mark & expl.strat. §64-65
Isa Pettersson, Stadsarkitekt § 66
Emelia Larsson, Kanslichef § 68

Lars Gezelius (M) ej tjg.ers
Herman Bynke (M) ej tjg.ers
Egon Frid (V) ej tjg.ers
Franz Wellbrant (SD) ej tjg.ers
Håkan Andersen, (SD) ej tjg.ers.

Övriga närvarande

Justerare

Peter Romlén

Justeringens tid och plats

Kansliavdelningen 2019-05-13 klockan 09.30

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

64-74

Linda Samuelsson Winbo
Ordförande

Gabriela Bosnjakovic
Justerare

Peter Romlén
ANSLAG/BEVIS
Organ

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Kommunstyrelsen
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Information från HR-avdelningen.
HR-chef Nina Persson informerar kommunstyrelsen om arbetet på HR-avdelningen och utgår från punkterna;
-

Målbild för HR-avdelningen.
Arbetsområdet, vad som ingår i HR:s uppdrag
Organisation, bemanningen för HR-avdelningen nu och bemanningen
från och med i höst samt hur arbetsområdena är fördelade inom avdelningen.
Arbetsmiljö och rehabilitering uppdelat på hälsofrämjande arbete, friskvård och sjukfrånvaro/rehabilitering.
Förtroendevaldas arbetsmiljöansvar och arbetsmiljöverkets satsning på
att följa upp detta.
Information om ev. köp av lönetjänst.

__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 211/2018

Förändring av taxa för markpris
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen reviderad version av tomtpriser (markpristaxa).
__________
Sammanfattning av ärendet
Mark- och exploateringsstrateg, Mikko Mäkelä, fick genom beslut av kommunstyrelsen 181206 i uppdrag att se över kommunens markpristaxa. Arbetet är
påbörjat och beräknas vara klart efter hösten 2019. Taxans nuvarande utformning riskerar att utgöra ett hinder för att slutföra markförsäljning i projekt som
kan komma att bli verklighet inom en nära framtid.
Mer utförlig beskrivning konsekvenser som följer på en förändrad taxa kommer att ges i samband med den pågående översynen. Den här föreslagna förändringen är en åtgärd som tillsvidare undanröjer hinder för genomförandet av
närstående projekt.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse Förändring av tomtpriser, h:kort 2019:653
- Tomtpriser (markpristaxa), h:kort 2019:655
- Kommunstyrelsens delegationsordning, h:kort 2019:654
- Värdering av Ritaren 48, h:kort 2019:657
- Reviderad version av Tomtpriser (markpristaxa), h:kort 2016:658
___________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 21/2019

Svar på motion om fritt sommarlovskort
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen mot bakgrund av att förvaltningen inte
har resurser i budget. Motionen är därmed färdigbehandlad.
Reservation

Carl-Uno Olsson (S) meddelar att socialdemokraterna reserverar sig till förmån
för egna förslag.
__________
Sammanfattning av ärendet
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. Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-25 § 16 att remittera motionen till kommunstyrelsen.
Motionen yrkar på att Vara kommun ger kommunens ungdomar, som från
sommaren 2019 slutar åttan till de som ska börja trean i gymnasiet erbjuds fria
sommarlovskort (motsvarande fritidskortet), och att kostnaden finansieras via
kommunens rörelsekapital. Även färdtjänst och närtrafik föreslås inkluderas i
erbjudandet.
Ärendebeskrivning
Under sommaren 2018 fick ungdomar i årskurserna 6-9 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan eller år 1 och 2 i gymnasieskolan eller
gymnasiesärskolan, möjlighet att åka gratis i kollektivtrafiken under sommarlovet. Satsningen finansierades av det statliga stöd som regering och riksdag beslutade om under våren 2018.
I den beslutade statsbudgeten för 2019 finns inga pengar avsatta för sommarlovskorten.
Beslutsunderlag
- Motion till kommunfullmäktige i Vara angående att Vara kommun erbjuder
kommunens unga ett fritt sommarlovskort för resande inom Västtrafik och
Västra Götalandsregionen sommaren 2019, h:kort 2019.96
- Tjänsteskrivelse Sommarlovskort 2019, h:kort 2019.636
Arbetsutskottets behandling
Carl-Uno Olsson (S) medges lämna följande protokollsanteckning.
Utdragsbestyrkande
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Socialdemokraterna återkommer i kommunstyrelsen efter
kompletterande information om hur kostnaden beräknats.

Kommunstyrelsens behandling

Stadsarkitekt Isa Pettersson redogör för kommunstyrelsen hur förvaltningen
har beräknat kostnaden för att subventionera korten enligt förslaget i motionen
och att det inte finns utrymme i budget för att genomföra motionens förslag.
Yrkanden

Carl-Uno Olsson (S) lämnar två tilläggsyrkanden till arbetsutskottets förslag;
1. Att Vara kommun fortsatt subventionerar Fritidskortet, för ungdomar

inom den aktuella målgruppen, med 50 %
2. Att Vara kommun utreder frågan om Sommarlovskortet vidare till 2020
i syfte att få ned kostnaden för ett kostnadsfritt Sommarlovskort.
Erik Lindström (M) yrkar bifall på arbetsutskottets förslag till beslut och avslag
på tilläggsyrkandena.
Beslut

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om arbetsutskottets förslag om att motionen ska avslås kan bifallas och finner att kommunstyrelsen gör så.
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om tilläggsyrkande 1 kan bifallas och
finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om tilläggsyrkande 2 kan bifallas och
finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Reservation

Carl-Uno Olsson (S) meddelar att socialdemokraterna reserverar sig till förmån
för eget förslag.
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 60/2019

Reviderad barnomsorgstaxa
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås anta reviderad taxa för barnomsorg, daterad
2019-03-15.
__________
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2017-02-27 § 7 en taxa för barnomsorg i kommunen. I det nya dokumentet tydliggjordes att bildningsförvaltningen skulle ansvara för att indexreglera taxan.
Efter detta har en revidering av taxan föreslagits och på bildningsnämndens arbetsutskott 2017-08-22 § 81 föreslogs att formuleringen ” Hushåll med förskola/fritidshemsplats om högst 15 timmar/vecka och en månadsinkomst
lägre än 30% av prisbasbeloppet avgiftsbefrias” skulle tas bort ut taxan. Ärendet återremitterades då för att utreda hur en ändring av formuleringen till barn
istället för hushåll i skrivelsen skulle påverka verksamheten och enskilda.
Anledningen till borttagandet av formuleringen är att regeln bedöms överflödig
eftersom avgiften är inkomstbaserad. Med låg inkomst blir det en låg avgift.
Antal vårdnadshavare som väljer delad faktura, och därför räknas som separata
hushåll med endast 15 timmar för barnet varannan vecka, har ökat. Det innebär att det är fler än tidigare som har 15 timmar eller mindre i snitt/vecka per
vecka under en tvåveckorsperiod eftersom det är en tom vecka när den andra
vårdnadshavaren har timmar för barnet. Vid en koll med flera närliggande
kommuner finns ingen som har denna regel.
För att kommunen ska behandla sina medborgare lika föreslås att regeln om
avgiftsbefrielse tas bort då avgiften baseras på inkomst och det automatiskt blir
en låg avgift vid låg inkomst. I samband med detta föreslås redaktionella ändringar i taxan för att tydliggöra exakt vilka summor som ska indexregleras samt
en förenkling av språket.
Beslutsunderlag
-Förslag på taxa från barnomsorgshandläggare, 2019-03-15, h:kort 2019.513
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 37/2019

Utbetalning av partistöd 2019
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar om utbetalning av partistöd för 2019 enligt följande:
Parti

Grundbidrag Mandatstöd Totalt

Moderaterna

10 473

171 574

182 047

Socialdemokraterna

10 473

157 376

168 849

Sverigedemokraterna

10 473

92 386

102 859

Centerpartiet

10 473

65 990

76 463

Hela Vara kommuns bästa

10 473

52 792

63 265

Liberalerna

10 473

26 396

36 869

Vänsterpartiet

10 473

26 396

36 869

SUMMA

667 221

2. Mottagare av partistöd ska senast den sista juni 2020 lämna skriftlig redovisning till kommunen som visar att stödet har använts för att stärka
dess ställning i den kommunala demokratin. En av mottagaren utsedd
särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild
av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över
granskningen ska bifogas redovisningen.
3. Kommunfullmäktige beslutar att inte betala ut kommunalt partistöd till
Miljöpartiet de gröna och Kristdemokraterna mot bakgrund av att de
inte längre har någon representation i kommunfullmäktige.
4. Förvaltningen får i uppdrag att uppdatera regler för partistöd.
__________
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2019 § 32 att återremittera ärendet
om utbetalning av partistöd med motiveringen att ärendet ska beredas vidare
vad avser partistödet till Liberalerna.

Utdragsbestyrkande
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Partistöd ska utgå från de mandat för vilka valda ledamöter har fastställt enligt
vallagen. I formell mening har det ursprungliga partiet kvar sin fastställda ledamot på mandatet även om den enskilda ledamoten själv träder ur partiet. De situationer där ledamöter anger att de upphör att företräda ett parti, för vilket de
valts in för, ska därför inte påverka partiets rätt till partistöd.
I kommunfullmäktiges regler om kommunalt partistöd § 3 står att om representation för ett parti minskar under ett verksamhetsår reduceras det mandatbundna partistödet omedelbart i motsvarande omfattning.
Representationen upphör först när Länsstyrelsen inte längre har något namn
att tillgå vid en ny röstsammanräkning efter att en ledamot avsagt sig sitt uppdrag. Att ledamöter och ersättare uteblir från fullmäktigesammanträden, eller
att en fullmäktigeledamot anger att de upphör att företräda ett parti för vilket
de valts in för, är därför inte en grund för reducerat partistöd.
Vid ny beredning av frågan föreslås därför att partistöd lämnas till Moderaterna
(13 mandat), Socialdemokraterna (12 mandat), Sverigedemokraterna (7 mandat), Centerpartiet (5 mandat), Hela Vara kommuns bästa (4 mandat), Liberalerna (2 mandat) och Vänsterpartiet (2 mandat). Vid ny beredning har även
summan för det totala mandatstödet korrigerats. Detta utifrån att uppräkningen om 2 % från föregående års mandatstöd har avrundats till heltal (13 198
kronor) innan det multiplicerats med partiets antal mandat.
Beslutsunderlag
- Regler för kommunalt partistöd, h:kort 2019.439
- Tjänsteskrivelse Partistöd 2019 (002), h:kort 2019.746
Kommunstyrelsens behandling
Carl-Uno Olsson (S) lämnar ett tilläggsyrkande:
-

Att ge förvaltningen i uppdrag att uppdatera regler för partistöd.

Erik Lindström (M) och Peter Björk (SD) yrkar på bifall på tilläggsyrkandet.
Beslut

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om arbetsutskottets förslag till beslut
med tilläggsyrkande kan bifallas och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
förslaget och bifaller tilläggsyrkandet.
__________

Utdragsbestyrkande
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Sprinten-information
Kommundirektör Anna Cederqvist informerar kommunstyrelsen om att invigningen av Sprinten planeras till den 3 november 2019.
__________

Utdragsbestyrkande
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Information från Skaraborgs kommunalförbund
Ordföranden Gabriela Bosnjakovic (M) meddelar att styrelsemöte för Skaraborgs kommunalförbund äger rum på fredag den 11 maj och att hon och CarlUno Olsson (S) skall dit.
En av de frågor som kommer att diskuteras är frågan om prislistan för gymnasieutbildningarna.
__________

Utdragsbestyrkande
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Kommundirektören informerar
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger densamma till handlingarna.
__________
Sammanfattning

Kommundirektör Anna Cederqvist, informerar kommunstyrelsen om:
-

Arbetssättet med medborgardialog, Vara kommun deltar i ett nätverk
för att förbättra arbetet med medborgardialogerna. Tanken är att systematiskt arbeta för ökad medborgardialog, för att skapa transparens och
delaktighet för invånare och näringsliv.

-

Att nya verksamhetschefer till bildningsförvaltningen har rekryterats.
Det handlar om verksamhetschefer för förskolan och grundskolan.
Båda tillträder efter sommaren.

-

Från direktionen för Göliska IT har det kommit ett utredningsdirektiv
vad gäller ledning och styrning av Göliska IT. Utredningen kommer att
ge en återkoppling till direktionen mot slutet av 2019.

-

Att omvärldsanalysen som många deltog i den 2 maj och dess resultat
kommer att ge ett underlag till de övergripande målen som ska beslutas
i kommunfullmäktige i juni. Nämnderna kommer därefter att under
hösten utifrån de övergripande målen att arbeta fram sina egna mål och
indikatorer för uppföljning.

-

Framtidens verksamhetsutveckling. Arbetet med verksamhetsutvecklingen är en ständigt pågående process i förvaltningarna. Liksom tidigare är tanken att arbetet skall intensifieras vart fjärde år. Hur en fortsättning på processen skall se ut är något som ledningsgruppen har fått
i uppdrag att fundera kring inför 2021.

Utdragsbestyrkande
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Redovisning av delegationsbeslut
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av nedan förtecknade delegeringsbeslut.
__________
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har genom sin delegeringsordning, antagen av kommunstyrelsen, överlåtit viss av sin beslutanderätt till utskott, ordförande 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 2019-04-24 § 44, 46, 48 & 49

Arbetsutskottet

Övriga delegeringsbeslut
Punkt Diarie-

Besluts-

Ärende och beslut

Delegat

nummer datum
2.0

2.4

Ekonomiska ärenden

2019.687

3.0

190424

Avskrivning fordringar

Ekonomichef
Jonas Bredenberg

Personalärenden

3.5.2

Pärm

Beslut om löneplanering –
RE-chef nr 1668-1671.

HR-chef
Nina Persson

3.5.3

Pärm

Beslut om löneplanering -

HR-chef

övriga nr 1672-1738.

Nina Persson

7.0

7.2

Planärenden

2019.615

Grannhörande innan bygglov Kommunalråd
Fastighet Kungsliljan 3
Gabriela Bosnjakovic
Kommundirektör
Anna Cederqvist
Utdragsbestyrkande
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Anmälningsärenden
Följande anmälningsärenden meddelas till kommunstyrelsen och läggs därefter
till handlingarna:
-

Arbetsutskottets protokoll 2019-04-24 § 42-54

-

Ramavtal mellan Visolit Sweden AB och Vara kommun.
Irene Karlsson (C) har frågor om siffrorna för surfplattor som redovisas i avtalet. Kommundirektör Anna Cederqvist meddelar att hon återkommer med svar på frågan om kostnaderna.

Utdragsbestyrkande
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Övriga frågor
Per Gunnarsson (M) meddelar att han kontinuerligt kommer att återkoppla om
de senaste uppgifterna från Göliska IT. Ordförandeposten inom förbundet är
ambulerande och just nu är det Per Gunnarsson som är ordförande i direktionen.
Per Gunnarsson (M) informerar kommunstyrelsen om att ägarrådet för Inera
har ägt rum och att årsstämman kommer att hållas i juni. Per Gunnarsson informerar också om de uppgifter som har förekommit i e-postmeddelanden och
via media angående den nya ordföranden för Inera och det sista som har framkommit är att uppmärksamheten kring frågan har gjort att tillförfrågad person
har avsagt sig sin kandidatur. Eventuellt måste ett nytt ägarråd tillsättas för att
behandla förslag om ny ordföranden innan årsstämman kan äga rum.
Peter Björk (SD) frågar om andra lokaler för byggprogrammet vid Lagmansgymnasiet är på gång med tanke på att delar av bildningsnämnden medverkade
i lokaltidningen med anledning av detta. Carl-Uno Olsson (S) informerar kommunstyrelsen om att bildningsförvaltningen ser över möjligheten för nya lokaler och att de hoppas att en satsning på lokalerna kan ge flera studerande till
skolan.

Utdragsbestyrkande

