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  2019-05-27     sid 1(3) 
 

Justerare:  Peter Jonsson, Fredrik Pettersson              Ersättare justerare: Therese Wellbrandt 
  

Justerandens signatur  

 

 

 

 

  Ledamöter 
Avvikande 
§/tid 

Ersättare 
Avvikande 
§/tid 

När-
varo 

C Elof Jonsson, ordf    1 

M 
Johannes Lundén 1:e 
vice ordf 

 Mikael Plate  1 

S 
Bengt Karlsson 2:e vice 
ordf 

   1 

M Gabriela Bosnjakovic    1 

S Fredrik Nelander  Liselotte Nelander  1 

SD Peter Björk    1 

M Per Gunnarsson    1 

S Heidi Hansen    1 

C Louise Grabo  Magnus Fridén  1 

HVKB Susanne Lundgren    1 

M Lars Gezelius    1 

S Carl-Uno Olsson    1 

SD Hannyah Jörtoft  Christina Rickardsson  1 

M Agneta Edvardsson    1 

S Malin Andersson    1 

C Ulf Genitz    1 
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  2019-05-27     sid 2(3) 
 

Justerare:  Peter Jonsson, Fredrik Pettersson              Ersättare justerare: Therese Wellbrandt 
  

Justerandens signatur  

 

 

  Ledamöter 
Avvikande 
§/tid 

Ersättare 
Avvikande 
§/tid 

När-
varo 

V Egon Frid    1 

- Tommy Åkerstedt    1 

HVKB Hans Lundmark     

M Peter Jonsson    1 

S Fredrik Pettersson    1 

SD Therese Wellbrandt    1 

M Erik Lindström    1 

S Åsa Olsson  Lars-Åke Karlsson  1 

SD Elin Härling    1 

S Peter Persson  Jan Erlandsson  1 

HVKB Mattias Andersson    1 

M Marie Pehrsson  Göran Persson  1 

S Ros-Marie Persson    1 

SD Peter Romlén    1 

M Leif Sandberg    1 

C Martin Strandholm     

M Roland Edvardsson    1 
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  2019-05-27     sid 3(3) 
 

Justerare:  Peter Jonsson, Fredrik Pettersson              Ersättare justerare: Therese Wellbrandt 
  

Justerandens signatur  

 

 

  Ledamöter 
Avvikande 
§/tid 

Ersättare 
Avvikande 
§/tid 

När-
varo 

S Gert Andersson  Emil Fremäng  1 

V Åsa Heij-Bengtegård  Claes Eriksson  1 

HVKB Carl Hellqvist    1 

SD Franz Wellbrandt    1 

M Torbjörn Falk    1 

L Veronica Persson-Lilja  Per-Olof Persson Lilja  1 

S Mohammad Rezkar    1 

M Herman Bynke  Ingemar Jonsson  1 

S Toril Korsvik Jevås    1 

C Ingemar Gruvaeus    1 

SD Trespore Mpundu    1 

M Refaat Ibrahim    1 

Antal närvarande ledamöter 43 
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Justerare:  Peter Jonsson, Fredrik Pettersson              Ersättare justerare: Therese Wellbrandt 
 

 

 

  Namn Närvaro 

M Lennart Haglund  

M Mikael Plate  

M Cecilia Widegren   

M Ronnie Brolin  

M Göran Persson  

M Fredrik Sjökvist  

M Ingemar Jonsson    

C Irene Karlsson   

C Magnus Fridén  

C David Gustafsson  

L Per-Olof Persson-Lilja   

L Maritha Jacobson   

S Liselotte Nelander   

S Carl Nelander  

S Lars Åke Karlsson  

S Jan Erlandsson  

S Anders Palm Lundin  
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  2019-05-27     sid 2(3) 
 

Justerare:  Peter Jonsson, Fredrik Pettersson              Ersättare justerare: Therese Wellbrandt 
 

 

 

  Namn Närvaro 

S Emil Fremäng  

V Claes Eriksson   

V Christina Hagberg  

SD Christina Rickardsson   

SD Moa Tamrell   

SD Hillie Jörtoft  

SD Fredrik Andersson  

HVBK Sabina Karlsson  

HVBK Camille Maamari  

Antal närvarande icke tjänstgörande ersättare  
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 Utdragsbestyrkande 

KF § 52 
 

Information  
 

Etableringssamverkan Skaraborg, Skaraborgs kommunalförbund 

Gustaf Wikblom och Alexandra Norlander Tornberg från Business Region 
Skaraborg informerar kommunfullmäktige om deras arbete med att  
erbjuda och konfidentiell service till företag som söker bästa platsen för sin eta-
blering i någon av Skaraborgs 15 kommuner.  

I uppdraget ingår bland annat:  

- Försäljning av regionen 
- Beredskap att ta emot nyetableringar 
- Skyltfönster och proaktivitet 

 

Information från revisorerna 

Revisorernas vice ordförande Onni Vehviläinen informerar om de valda revi-
sorerna samt hur deras arbetsfördelning har delats upp och deras uppdrag.  
I revisorernas uppdrag ingår bland: 

- Granska den verksamhet som bedrivs i kommunens styrelse, nämnder, 
fullmäktigeberedningar och bolag (bortsett från myndighetsövning) 

- Granska att nämndernas interna kontroll samt rapportering till  
kommunfullmäktige är tillräcklig.  

- Lämna revisionsberättelse efter verksamhetsårets slut.  
 
Vidare redovisas kommunrevisionens fastställda revisionsplan för 2019. 
 
__________  
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 Utdragsbestyrkande 

KF § 53 

Anmälningsärenden 
 

Följande ärenden anmäls och läggs därefter till handlingarna: 

- Ärendebalans per den 2019-05-13 
 

 
_______________ 
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KF § 54   Dnr 211/2018 

Förändring av taxa för markpris 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen reviderad version av tomtpri-
ser (markpristaxa). 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Mark- och exploateringsstrateg, Mikko Mäkelä, fick genom beslut av kommun-
styrelsen 181206 i uppdrag att se över kommunens markpristaxa. Arbetet är 
påbörjat och beräknas vara klart efter hösten 2019. Taxans nuvarande utform-
ning 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 kom-
mer att ges i samband med den pågående översynen. Den här föreslagna för-
ändringen är en åtgärd som tillsvidare undanröjer hinder för genomförandet av 
närstående projekt.  

Beslutsunderlag 

- Tomtpriser (markpristaxa), h:kort 2019:655 
- Reviderad version av Tomtpriser (markpristaxa), h:kort 2016:658 

Expediering av beslut 

Beslutet ska expedieras till: 

- Mark och exploateringsstrateg 
- Näringslivschef 
- Författningssamling 

__________ 
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KF § 55   Dnr 21/2019 

Svar på motion om fritt sommarlovskort 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen mot bakgrund av att förvalt-
ningen inte har resurser i budget.  

Motionen är därmed färdigbehandlad.  

Reservation  

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget yrkande.  

__________ 

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 re-
sande inom Västtrafik och Västra Götalandsregionen sommaren 2019. Kom-
munfullmäktige beslutade 2019-02-25 § 16 att remittera motionen till kom-
munstyrelsen. 

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, grund-
särskolan, specialskolan eller sameskolan eller år 1 och 2 i gymnasieskolan eller 
gymnasiesärskolan, möjlighet att åka gratis i kollektivtrafiken under sommarlo-
vet. Satsningen finansierades av det statliga stöd som regering och riksdag be-
slutade om under våren 2018. 

I den beslutade statsbudgeten för 2019 finns inga pengar avsatta för sommar-
lovskorten.  

Beslutsunderlag 

- Motion angående att Vara kommun erbjuder kommunens unga ett fritt 
sommarlovskort för resande inom Västtrafik och Västra Götalandsregionen 
sommaren 2019, h:kort 2019.96 

Kommunfullmäktiges behandling  

Yrkanden  

Carl-Uno Olsson (S) lämnar två tilläggsyrkanden till kommunstyrelsens förslag;  
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 Utdragsbestyrkande 

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.  

Egon Frid (V) yrkar bifall till Carl-Uno Olssons (S) tilläggsyrkanden. 

Gabriela Bosnjakovic (M), Lars Gezelius (M) och Peter Jonsson (M)  yrkar bi-
fall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut om att avslå mot-
ionen kan bifallas och finner att kommunfullmäktige så beslutar.   

Ordföranden frågar om tilläggsyrkande nummer ett kan bifallas och finner att 
kommunfullmäktige avslår yrkandet.  

Ordföranden frågar om tilläggsyrkande nummer två kan bifallas och finner att 
kommunfullmäktige avslår yrkandet.  
 

Expediering av beslut 

Beslutet ska expedieras till: 

- Motionärerna 
- Stadsarkitekt 
- Näringslivschef 

____________ 
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KF § 56   Dnr 60/2019 

Reviderad barnomsorgstaxa 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad taxa för barnomsorg, daterad 
2019-03-15. 
__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige antog 2017-02-27 § 7 en taxa för barnomsorg i kommu-
nen. I det nya dokumentet tydliggjordes att bildningsförvaltningen skulle an-
svara för att indexreglera taxan. 
 
Efter detta har en revidering av taxan föreslagits och på bildningsnämndens ar-
betsutskott 2017-08-22 § 81 föreslogs att formuleringen ” Hushåll med för-
skola/fritidshemsplats om högst 15 timmar/vecka och en månadsinkomst 
lägre än 30% av prisbasbeloppet avgiftsbefrias” skulle tas bort ut taxan. Ären-
det 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 inne-
bär 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 änd-
ringar 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 

Expediering av beslut 

Beslutet ska expedieras till: 

- Bildningsnämnden 
- Författningssamlingen  

__________  
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 Utdragsbestyrkande 

KF § 57   Dnr 37/2019 

Utbetalning av partistöd 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar om utbetalning av partistöd för 2019 en-
ligt följande:  

Parti Grundbidrag Mandatstöd Totalt 

Moderaterna 10 473 171 574 182 047 

Socialdemokraterna 10 473 157 376 168 849 

Sverigedemokra-
terna 

10 473 92 386 102 859 

Centerpartiet 10 473 65 990 76 463 

Hela Vara kom-
muns 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 re-
dovisning 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. 
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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 leda-
mot på mandatet även om den enskilda ledamoten själv träder ur partiet. De si-
tuationer 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 repre-
sentation för ett parti minskar under ett verksamhetsår reduceras det mandat-
bundna 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 upp-
drag. 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 man-
dat), Centerpartiet (5 mandat), Hela Vara kommuns bästa (4 mandat), Libera-
lerna (2 mandat) och Vänsterpartiet (2 mandat). Vid ny beredning har även 
summan för det totala mandatstödet korrigerats. Detta utifrån att uppräk-
ningen 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 

Kommunfullmäktiges behandling 

Yrkanden 

Carl-Uno Olsson (S) yrkar bifall till förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrel-
sens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige så beslutar.  

 

Expediering av beslut 

Beslutet ska expedieras till: 

- Gruppledare för samtliga partier i Vara kommun 
- Kanslichef  

__________ 

  



 

Justerandens signatur  

 

 


