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KF § 58 

Information 
 
-  Presentation verksamhetsår 2018, Vara Konserthus AB, Sture Carlsson 
-  Presentation verksamhetsår 2018, Destination Vara AB, Lars Gezelius 
-  Presentation verksamhetsår 2018, Vara Koncern AB, Lars Gezelius 
 
_______________ 
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KF § 59 

Anmälningsärenden 
 
-  Ärendebalans per den 2019-06-05 
-  Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 16 kap f-i  
    §§ Socialtjänstlagen (SoL) 
-  Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 28 kap f-i  
    §§ Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
 
_______________ 
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KF § 60 
KS § 84   Dnr 8/2019 

Motion om att etablera tankningsanläggning 

för biogas 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att kommunen fortsatt aktivt ska arbeta med de 
åtgärder som beskrivs i nedanstående yttrande och att motionen därmed är be-
svarad.  

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Vänsterpartiet har lämnat en motion till kommunfullmäktige. Motionen fram-
för fördelarna med att etablera en tankstation för biogas i Vara kommun samt 
hänvisar till Västra Götalands klimatstrategi. I motionen föreslår Vänsterpartiet 
att kommunfullmäktige beslutar verka för en tankningsanläggning för biogas, 
för bilar och tunga fordon, etableras i kommunen. 

Förvaltningens bedömning är att förvaltningen redan arbetar aktivt med frå-
gan. Mot bakgrund av detta föreslås kommunfullmäktige besluta att motionen 
anses besvarad. 

Ärendebeskrivning 

Vara kommun har undertecknat Västra Götalandsregionens kraftsamling, Kli-
mat 2030, där ett fokusområde är ”Hållbara Transporter”. En kommun kan 
främja användningen av förnybara drivmedel på olika sätt och biogas är ett av 
de förnybara bränslen som pekas ut som viktiga för att uppnå en fossilobero-
ende region.  

Samverkan kring strategi för förnybara drivmedel, däribland biogas, ses även 
som en viktig fråga på regional nivå. Regeringen har gett länsstyrelserna i upp-
drag att ta fram regionala planer för infrastruktur för elfordon och förnybara 
drivmedel. Länsstyrelsen arbetar förnärvarande med att ta fram den regionala 
planen. 

I underlaget för den regionala planen lyfts olika sätt för hur en kommun kan 
skapa förutsättningar för en etablering. Det som lyfts är: 

 Ställa krav i upphandlingsförfarandet när det kommer till renhållning, 
skolskjutsar och egen fordonspark kan en kommun öka efterfrågan av 
biogas.  
 

 Fordonspolicy för den egna fordonsparken. 
 

 Erbjuda tillgång till planlagd mark i strategiskt läge för en tankstation. 
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 Tillsammans med biogasaktör samverka för en etablering. 

Främjande av förnybara drivmedel ingår som del i Varas kommuns tillväxt- 
och utvecklingsarbete. Näringslivsstrateg, Mark- och exploateringsstrateg och 
Hållbarhetsstrateg har under 2018 identifierat lämpliga platser för placering av 
tankstation av biogas samt undersökt hur Vara kommun kan verka för en eta-
blering. FordonsGas Sverige har uttryckt att det skulle kunna vara intressant att 
i samarbete med kommunen undersöka förutsättningar för fordonsgas i Vara. 
En station förutsätter att kommunen förbinder sig att tanka en viss volym 

Koppling mål och vision 

Kommunfullmäktige har i översiktsplanen (KF  §28/2013) samt i sektorspro-
gram Miljö (KF §58/2015) uttryckt att det ska vara möjligt att tanka biogas i 
kommunen. 

Förvaltningens bedömning 

Näringslivsstrateg, Mark- och exploateringsstrateg och Hållbarhetsstrateg har 
identifierat lämpliga platser för placering av tankstation av biogas samt under-
sökt hur Vara kommun kan verka för en etablering och därigenom varit i kon-
takt med Fordonsgas Sverige. Förvaltningen bedömer med utgångspunkt i det 
pågående arbetet att Tillväxt- och utvecklingsavdelningen redan arbetar i linje 
med motionen. Motionen bör därmed anses vara besvarad. 

Beslutsunderlag 

- Motion- tankningsanläggning för biogas, h:kort 2019.41 

Kommunfullmäktiges behandling 

Egon Frid (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

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

 

Expediering av beslut 

Beslutet ska expedieras till: 

- Tillväxt- och utvecklingsavdelningen 
- Motionären 

__________ 
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KF § 61 
KS § 79   Dnr 74/2019 

Delårsrapport april 2019 för Vara kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa delårsrapporten för april 2019.  

__________ 

Sammanfattning  
Prognosen för helåret uppgår till -6 mkr, vilket är -9 mkr sämre än budget för 
2019.  

Avvikelse mot budget, mkr 

 Prognos 2019 

Budgeterat resultat 2,6 

Nämnderna -4,2 

Finansförvaltning -6,6 

Skatteintäkter, generella statsbidrag -0,2 

Finansnetto 1,9 

Prognos helårsresultat -6,5 
  

Avvikelse mot budget -9,1 

 

Avvikelse nämnderna mot budget, mkr 

 Prognos 2019 

Kommunstyrelsen 4,2 

Tekniska nämnden 2,4 

Bildningsnämnden -9,6 

Socialnämnden -2,0 

Miljö- och byggnadsnämnden 0,5 

Räddningsnämnden Västra Skaraborg 0,4 

Vara kommuns revisorer 0 

Avvikelse 4,2 

 

Till och med april har kommunen investerat för 66 mkr. Prognosen för helåret 
är investeringar för 166 mkr, vilket innebär en kvarvarande budget på 101 mkr.  
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Bakgrund 

Lagen om kommunal redovisning innehåller krav på att kommuner minst en 
gång under räkenskapsåret ska upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) 
för verksamheten från räkenskapsårets början. Vara kommun har valt att göra 
två delårsrapporter, en för perioden januari till april och en för perioden januari 
till augusti.  

Beredning 

Ärendet har beretts av ekonomichef och redovisningsansvarig ekonom. 

 

Måluppfyllelse 

Det finansiella målet: ”Det årliga resultatet i förhållande till skatteintäkter och 
generella statsbidrag ska uppgå till 2 % +- 2 %.  

Målet uppfylls ej då prognosen är -0,7 % av skatteintäkter och generella statsbi-
drag.   

Beslutsunderlag 

- Delårsrapport april 2019 h:kort 2019.914 

Kommunfullmäktiges behandling 

Gabriela Bosnjakovic (M), Peter Jonsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Beslutsgång 

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

Expediering av beslut 

Beslutet ska expedieras till: 

- Samtliga nämnder 
- Ekonomichef 

__________ 
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KF § 62 
KS § 80   Dnr 52/2019 

Budget 2020, plan 2021-2023  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. att fastställa följande drifts- och investeringsramar: 

Nämndernas driftsramar för 2020, 2021-2023 

 (tkr) 2020 2021 2022 2023 

Vara kommuns revisorer -1171 -1197 -1223 -1251 

Räddningsnämnden V. Skaraborg -11 991 -12 491 -12 310 -12 546 

Kommunstyrelsen -119 105 -140 004 -161 329 -182 752 

  -varav centralt löneanslag -32 304 -51 604 -71 304 -91 604 

  -varav förvaltning för utveckling  
   och service -86 801 -88 400 -90 025 -91 148 

Tekniska nämnden -21 075 -22 120 -23 170 -22 887 

Miljö- och Byggnadsnämnden -4 119 -4 057 -3 994 -3 929 

Bildningsnämnden -419 681 -423 437 -426 553 -428 881 

Socialnämnden -371 560 -376 424 -381 298 -385 434 

Effektivisering 0 10 000 10 000 10 000 

Summa -948 702 -969 730 -999 877 -1 027 680 

 

Nämndernas investeringsramar för 2019-2023 

(tkr) 2019 2020 2021 2022 2023 

Kommunstyrelsen 3 350 3 350 3 350 3 350 3 350 

Miljö- och byggnadsnämnden 50 50 50 50 50 

Tekniska nämnden 182 349 176 350 170 850 169 650 111 850 

Bildningsnämnden 5 800 5 800 5 800 5 800 5 800 

Socialnämnden 1 150 1 150 1 150 1 150 1 150 

Summa: 192 699 186 700 181 200 180 000 122 200 

 

- Effektiviseringskrav ökas med 2 mkr ytterligare från 2021 och framåt. 
Från 8 mkr till 10 mkr. 

- Kvänums förskola förläggs 2021 med 15 mkr och 2022 med 10 mkr. 

2. att bibehålla vatten- och avloppstaxan oförändrad år 2020. 

3. att bibehålla renhållningstaxan oförändrad år 2020. 

4. att höja timtaxan för offentlig kontroll av animaliska biprodukter till 
1000 kr/h. 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
  
Kommunfullmäktige 2019-06-17 9 
   

 

 Utdragsbestyrkande 

5. att höja timtaxan för miljöbalken och tillhörande lagstiftningar till 1000 
kr/h. 

6. att höja timtaxan för livsmedelskontroll till 1040 kr/h och för extra of-
fentlig kontroll samt registrering till 1000 kr/h. 

7. att besluta att flytt av budgetposter mellan nämnderna kan ske om 
nämnderna är överens och så beslutar samt att kommunstyrelsen be-
myndigas att överlåta medel mellan nämnderna dock med en belopps-
gräns med 900 tkr. 

8. att ge tekniska nämnden i uppdrag att göra en översyn av hyresnivån 
för alla interna och externa hyresgäster. 

9. att öka från 0,4% till 0,6% borgensavgift.  
 

10 a. Ökad driftskostnad för Tråvad och Larv skola får hanteras inom bild-
ningsnämndens budget 2021. 

b. Ökad driftskostnad för Alléskolan och Nästegårdsskolan får hanteras 
inom bildningsnämnden budget när dessa kostnader uppstår. 

11 Ökad driftskostnad för korttidsboende får hanteras inom socialnämn-
dens budget 2021. 
 

12 Ge socialnämnden i uppdrag att undersöka möjligheten att finna extern 
aktör för byggnation och/eller drift av olika former av äldreboenden. 

Bilaga: Omröstningsprotokoll 

Reservation 

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget budgetförslag. 

Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutspunkt 10 a, 10 b. 11 och 12 till förmån 
för Socialdemokraternas tilläggsyrkande.  

__________ 

Sammanfattning 

I inriktningsbeslutet för budget 2020 och plan 2021-2023 antog kommunstyrel-
sen förutsättningar för nämnderna för att utarbeta budgetförslag till budgetbe-
redningen. Utgångspunkten är de politiska målen för nämnderna och tidigare 
beslutad plan som sedan kompletteras med beräkningstekniska justeringar.  

I inriktningsbeslutet ingick ett effektiviseringskrav om 8 mkr att fördela mellan 
nämnderna. Under vårens budgetarbete har förvaltningarna gemensamt arbetat 
fram ett förslag till fördelning enligt nedanstående.  

 (mkr) 

Kommunstyrelsen 4 

Miljö- och byggnadsnämnden 0,3 

Tekniska nämnden 1 
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Bildningsnämnden 1,7 

Socialnämnden 1 

Summa: 8 

 
Nämnderna har därefter tagit beslut utifrån sin tilldelade ram.  

Vara kommun har ett finansiellt mål att det årliga resultatet i förhållande till 
skatteintäkter och generella statsbidrag ska uppgå till 2 procent +/- 2 procent. 
Målet uppfylls år 2020 och 2021 enligt budgetförslaget med tilläggsyrkanden, 
men inte under 2022-2023.   

Beslutsunderlag 

- Budget 2020, plan 2021-2023 h:kort 2019.896 
- Tjänsteskrivelse KSAU Budget 19-05-22 h:kort 2019.810 

Nämndernas och bolagens budgetdokument  
- Kommunstyrelsens budgetbeslut § 53 
- Kommunstyrelsens budgetunderlag 
- Tekniska utskottets budgetbeslut § 66 
- Tekniska utskottets budgetunderlag 
- Miljö- och byggnadsnämndens budgetbeslut § 57 
- Miljö- och byggnadsnämndens budgetunderlag 
- Bildningsnämndens budgetbeslut § 58 
- Bildningsnämndens budgetunderlag  
- Socialnämndens budgetbeslut § 42 
- Socialnämndens budgetunderlag  
- Vara Koncern AB budgetbeslut § 28 
- Vara Konserthus budgetbeslut §  
- Vara Konserthus AB budgetunderlag  
- Vara Industrifastigheter AB budgetbeslut § 12 
- Vara Industrifastigheter AB budgetunderlag 
- VaraNet AB budgetbeslut § 13 
- VaraNet AB budgetunderlag 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

Bengt Karlsson (S) informerar att revisorernas budget har beretts av  
kommunfullmäktiges presidium den 2019-06-10 inför dagens sammanträde.  

Allmänhetens frågestund 

Vid behandling av ärendet budget 2020, plan 2021-2023 inbjuds allmänheten 
att ställa frågor. Ordförande frågar om det finns några frågor bland allmän-
heten men inga frågor uppkommer. 

Yrkanden 

Gabriela Bosnjakovic (M) lämnar följande tilläggsyrkande:  
Punkt 7 skall kompletteras med tillägget ”dock med en beloppsgräns med 900 
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tkr” samt yrkar på redaktionell ändring av punkt 11 där ”och framledes” ska tas 
bort. 

Peter Jonsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut samt  
Gabriela Bosnjakovics (M) tilläggsyrkanden.  

Ulf Genitz (C) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 

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

Hannyah Jörtoft (SD) yrkar att kommunfullmäktige avslår förslaget om effekti-
viseringskrav om 1 miljon kronor för socialnämnden. Kostnaden belastar kom-
munens totala resultat. 

Egon Frid (V) yrkar bifall till socialdemokraternas yrkanden från kommunsty-
relsen med undantag av ändringsyrkandet punkt 5. 

Egon Frid (V) yrkar att effektiviseringskravet med 10 mkr från 2021 och 
framåt avslås. Kostnaden belastar kommunens totala resultat.  

Egon Frid (V) yrkar att effektiviseringskravet i ramen för 2020, när budget för 
2019 antogs återställs med 8 miljoner.  

 
Carl-Uno Olsson (S) lämnar följande avslagsyrkanden: 

1. att avslå punkt 7 i förslaget från KS om att flytt av budgetposter ska 
kunna ske mellan nämnderna. 

2. att avslå punkt 8 i förslaget från KS om att ge TN i uppdrag att göra en 
översyn över hyresnivån för alla interna och externa hyresgäster då det 
redan ingår i nämndens ansvar. 

3. att avslå den föreslagna höjningen av borgensavgiften från 0,4 % till 0,6 
%. Kostnaden belastar kommunens totala resultat. 

Carl-Uno Olsson (S) lämnar följande ändringsyrkanden: 
4. att omklädningsrum till Vara Badhus, enligt tidigare fastställt beslut, 

byggs ut och tillgänglighetsanpassas år 2020 och 9,476 mkr avsätts för 
detta i investeringsbudgeten. Driftskostnaden hanteras i nämndens 
budget. 

5. att förslaget från KS om att öka effektiviseringskravet med 2 mkr ytter-
ligare från 2021 och framåt avslås. Kostnaden belastar kommunens to-
tala resultat. 

6. Vara kommun subventionerar Fritidskortet, för ungdomar inom den 
aktuella målgruppen, med 50 %. Kostnaden hanteras inom kommun-
styrelsens befintliga budget. 

Carl-Uno Olsson (S) lämnar följande tilläggsyrkanden: 

7. att ge bildningsnämnden i uppdrag att se över behovet av utbyggnaden 
av Kvänums förskola och nuvarande moduler då antalet inskrivna barn 
nu kraftigt understiger kapaciteten. 

8. att ge bildningsnämnden i uppdrag att utreda konsekvenserna av att 
bildningsnämnden får hantera ökad driftskostnad för Tråvad och Larv 
skola inom egen budget 2021 och framledes. 
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9. att ge bildningsnämnden i uppdrag att utreda konsekvenserna av att 
bildningsnämnden får hantera ökad driftskostnad för Alléskolan och 
Nästegårdsskolan inom egen budget när dessa kostnader uppstår. 

10. att ge socialnämnden i uppdrag att utreda konsekvenserna av social-
nämnden får hantera ökad driftskostnad för korttidsboende inom egen 
budget 2021 och framledes. 

11. att ge socialnämnden i uppdrag att undersöka möjligheten att finna ex-
tern aktör för byggnation och/eller drift av olika former av äldreboen-
den. Konsekvenserna för kommunens ekonomi bör särskilt belysas. 

 
Tommy Åkerstedt (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Irene Karlsson (C) yrkar bifall kommunstyrelsens förslag och tillstyrker  
Gabriela Bosnjakovics (M) tilläggsyrkande. 

Fredrik Nelander (S) yrkar bifall till Carl-Uno Olssons (S) yrkanden. 

Mattias Andersson (HVKB) yrkar bifall kommunstyrelsens förslag till beslut 
samt Gabriela Bosnjakovics (M) tilläggsyrkande. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om revisorernas budget kan godkän-
nas och finner att kommunfullmäktige så gör. 

Ordföranden fastställer att det finns fyra olika budgetförslag; Kommunstyrel-
sens förslag, Socialdemokraternas förslag, Vänsterpartiets förslag samt Sverige-
demokraternas förslag.  

Ordföranden ställer de fyra förslagen mot varandra och finner att kommunfull-
mäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Socialdemokraterna begär omröstning. 

Ordförande meddelar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslaget.  

Ordföranden ställer Socialdemokraternas förslag, Vänsterpartiets förslag och 
Sverigedemokraternas förslag mot varandra och finner att Socialdemokraternas 
förslag utses till motförslag till huvudförslaget.  

Kommunfullmäktige fastställer följande beslutsgång: 

Ja – Röst för kommunstyrelsens förslag. 

Nej – Röst för Socialdemokraternas förslag.  

Omröstningsresultat: 
Med 25 Ja-röster mot 12 Nej-röster och 8 Avslagsröster beslutar kommunfull-
mäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Egon Frid (V) meddelar att Vänsterpartiet reserverar sig. Ordföranden medde-
lar att reservationen inte godkänns utifrån att man måste ha deltagit i avgöran-
det för att få reserveras sig.  
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Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan bifalla Gabriela Bosnjakovics 
(M) tilläggsyrkande till kommunstyrelsens förslag punkt 7 och finner att kom-
munfullmäktige så gör.  

Ordförande anser att Gabriela Bosnjakovics (M) yrkande om ändring av punkt 
11 är en redaktionell ändring och beslutar att inte ställa ändringen under  
proposition. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan bifalla Carl-Uno Olsson (S) 
tilläggsyrkanden punkt 7, 8, 9 och finner att kommunfullmäktige avslår des-
amma. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan bifalla Carl-Uno Olsson (S) 
tilläggsyrkanden punkt 10, 11 och finner att kommunfullmäktige avslår des-
amma. 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutspunkt 10a, 
10b, 11 och 12 till förmån för Socialdemokraternas tilläggsyrkande.  

Expediering av beslut 

Beslutet ska expedieras till: 

- Samtliga nämnder 
- Kommundirektör 
- Ekonomichef 
- Samtliga nämndsekonomer 

___________ 
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KF § 63 

KS § 83   Dnr 72/2019 

Reviderat arkivreglemente samt förändrad 

struktur för dokumenthanteringsplaner  

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att:  
 

1. Revidera arkivreglementet § 6 så att det framkommer att varje myndig-
het ska meddela föreskrifter om gallring, samt upprätta en plan som be-
skriver samtliga myndigheters handlingar och hur dessa hanteras (doku-
menthanteringsplan).  

2. Varje nämnd och bolag får i uppdrag att upprätta och anta egna doku-
menthanteringsplaner med utgångspunkt i den nya klassificeringsstruk-
turen.  

3. Den av kommunfullmäktige antagna dokumenthanteringsplanen (2015-
10-26 § 86, reviderad 2017-11-27 § 108) ska fortsätta att gälla i aktuella 
delar till dess att den ersatts av respektive nämnds eller bolags beslut.  

 
__________  

Sammanfattning av ärendet  

Kommunfullmäktige har den 2016-10-31 § 70 antagit ett arkivreglemente för 
Vara kommun. Arkivreglementet är ett komplement till Arkivlagen (SFS 
1900:782) och Arkivförordningen (SFS 1991:446) och gäller för alla myndig-
heter i Vara kommun. Med myndigheter avses kommunfullmäktige och dess 
revisorer, nämnder och styrelser med förvaltningar, andra styrelseformer med 
självständig ställning, juridiska personer som exempelvis aktiebolag, ekono-
miska föreningar och stiftelser där kommunen utöver eget rättsligt bestäm-
mande, samt de samägda företag för vilka kommunen har arkivansvar enligt 
särskild överenskommelse.  

Det framgår av arkivreglementet, § 6, att kommunfullmäktige ska meddela fö-
reskrifter om gallring samt upprätta en plan som beskriver samtliga myndighet-
ers handlingar och hur dessa hanteras (dokumenthanteringsplan).  

En dokumenthanteringsplan styr hanteringen av allmänna handlingar hos en 
myndighet. Planen är myndighetens redskap för att skapa enhetliga rutiner och 
en förutsättning för att myndigheten ska kunna leva upp till lagens krav på han-
tering av allmänna handlingar och arkiv. I dokumenthanteringsplanen finns an-
visningar för hur handlingarna ska hanteras, om de ska bevaras eller gallras, när 
de ska överlämnas till centralarkivet osv.  

Arkivreglementet föreskriver även att varje myndighet ansvarar för att dess ar-
kiv vårdas enligt Arkivlagen och enligt arkivreglementet (§ 3).  
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Kommunfullmäktige antog 2015-10-26 § 86 en gemensam dokumenthante-
ringsplan för kommunens samtliga nämnder. Syftet med en gemensam plan var 
att skapa samordningsvinster i ett gemensamt regelverk för dokumenthantering 
och gallring. Det har dock uppdagats att en gemensam dokumenthanterings-
plan är svår att förstå samt att den blir mer omständlig att revidera och ajour-
hålla. Detta försvårar myndigheternas möjligheter att ansvara för att arkivet 
och dess handlingar vårdas på mest effektivt och korrekt sätt.  

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tillsammans med Riksarkivet bil-
dat ett samverkansorgan; Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor (SKA). 
ÅR 2012 tillsatte Samrådsgruppen ett projekt (projekt Klassa) i syfte att ta fram 
en gemensam struktur för alla kommuner för att klassificera kommunala verk-
samheter. Klassificeringsstrukturen bygger på verksamheterna och dess proces-
ser. Det finns en stor samordningsvinst att bygga upp dokumenthanteringspla-
ner utifrån denna klassificeringsstruktur, då planen redogör för de handlingar 
som finns inom respektive verksamhetsprocess och blir därmed ett större stöd 
för verksamheten i det dagliga arbetet.  

Arbetet med att ta fram dokumenthanteringsplaner utifrån den nya klassifice-
ringsstrukturen är ett samarbete mellan V6 kommunerna och blir ett led i im-
plementeringen av det gemensamt upphandlande e-arkivet.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att varje 
nämnd ska upprätta egna dokumenthanteringsplaner utifrån den nya klassifice-
ringsstrukturen samt att revidera arkivreglementet § 6 så att varje myndighet får 
mandat att anta sina egna dokumenthanteringsplaner.  

Om förslaget går igenom innebär det att nämnderna kommer att anta egna do-
kumenthanteringsplaner vid olika tidpunkter. Därav föreslås att den övergri-
pande dokumenthanteringsplanen fortsätter att gälla i aktuella delar fram till 
dess att den ersatts av respektive nämnds beslut.  

Beslutsunderlag  

- Förslag till reviderat arkivreglemente h:kort 2019.805 

 

Expediering av beslut  

Beslutet ska expedieras till: 

- Samtliga nämnder  

- Kommunarkivet  
 
__________ 
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KF § 64 

KS § 85   Dnr 78/2019 

Förslag till övergripande mål och framgångs-

faktorer  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Anta följande övergripande mål, inkluderad Agenda 2030, för åren 
2020-2023: 
Attraktivt Vara med livskvalitet för alla 
Verksamhet med god kvalitet 
Välmående arbetsplats 
Hållbar ekonomi 
 

2. Anta följande framgångsfaktorer för åren 2020-2023: 
Folkhälsa 
Samverkan 
Dialog 
Kultur  
Digitalisering 
Innovation 
Utbildning 

3. Gå över från mål- och visionsstyrning till mål- och resultatstyrning. 

 

Sammanfattning av ärendet  
Under våren 2019 har en omvärldsanalys genomförts och vid en workshop för 
politiker och ledningsgrupp har underlag till grund för övergripande mål och 
framgångsfaktorer tagits fram. Under hösten 2019 ska de övergripande målen 
brytas ner till mer konkreta nämndsmål och fastställas av respektive nämnd. 
Bolagen kommer även att bryta ner de övergripande målen i sina verksamhets-
planer.  Indikatorer för mätning och uppföljning ska tas fram.  

Utifrån den reviderade styrmodellen, antagen av KF 2019-02-25 § 5 och de 
övergripande målen är en övergång till mål- och resultatstyrning rekommende-
rad. Mål- och resultatstyrning syftar till att förflytta perspektivet till vilket resul-
tat som uppnås i verksamheternas service till brukare och invånare.  

Under mars – april 2019 genomfördes en omvärldsanalys om viktiga utma-

ningar, trender och förändringar som sker i samhället på såväl internationell, 

nationell som lokal nivå. Utifrån omvärldsanalysen framkom följande aktuella 

områden; demografisk utveckling, globalisering, urbanisering, miljö och klimat-

utmaningar, digitalisering, sociala utmaningar och folkhälsa, förutsättningar för 

sysselsättning och arbetsmarknad, boende, kommunikationer och infrastruktur 

samt ekonomiska utmaningar.  
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Omvärldsanalysen ligger till  grund för framtagande av övergripande mål och 

framgångsfaktorer för Vara kommun gällande perioden 2020-2023.     

Omvärldsanalysen har tagits fram av en arbetsgrupp med specifika kompeten-

ser från de olika förvaltningarna. Arbetet har letts av konsult Nils Nordung 

från Lyhra kommunikation och förändring.  

En workshop genomfördes den 2 maj 2019 under ledning av konsult Nils Nor-

dung. Syftet med dagen var att forma de områden som ska  ligga till grund för 

övergripande mål och framgångsfaktorer i Vara kommun. Vid denna workshop 

deltog politiker från kommunfullmäktige, nämndernas presidium, bolagens 

presidium. Även representanter från kommunens ledningsgrupp och VDar 

närvarade.  

Utifrån resultatet av workshopen har förslag till övergripande mål och fram-
gångsfaktorer tagits fram av kommunens ledningsgrupp. En dialog om försla-
get har förts med kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Förslag till övergripande mål: 

1. Attraktivt Vara med livskvalitet för alla 
2. Verksamhet med god kvalitet 
3. Välmående arbetsplats 
4. Hållbar ekonomi 

 
Inkluderad Agenda 2030 
Vara kommuns övergripande mål ska ha en tydlig koppling till de globala må-
len. En beskrivning som visar på kopplingen har tagits fram. Detta ska grafiskt 
sättas ihop på ett pedagogiskt och översiktligt sätt under hösten 2019.  

 

Förslag till framgångsfaktorer: 

1. Folkhälsa 
2. Samverkan 
3. Dialog 
4. Kultur  
5. Digitalisering 
6. Innovation 

 

Mål- och resultatstyrning 
Under perioden 2016-2019 har Vara kommun haft mål- och visionsstyrning. 

En reviderad styrmodell har antagits av kommunfullmäktige att gälla från och 

med 1 januari 2020. Sveriges kommuner och landsting (SKL) rekommenderar 

att kommunerna arbetar med mål- och resultatstyrning. Resultatstyrning syftar 

till att förflytta perspektivet i målstyrningen från resurser och aktiviteter till 

vilka resultat som uppnås i verksamheternas service till brukare och invånare. 

Kortfattat - vad invånarna får för kvalitet och service för sina skattepengar.  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
  
Kommunfullmäktige 2019-06-17 18 
   

 

 Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 

- Rapport – Förslag till övergripande mål och framgångsfaktorer h:kort 
2019.825 

- Omvärldsanalys version 1.2 
- Sammanställning av workshop från 2 maj. Underlag till övergripande 

mål och framgångsfaktorer h:kort 2019.827 
- Inkluderad Agenda 2030 beskrivning h:kort 2019.826 
- Tjänsteskrivelse Övergripande mål och framgångsfaktorer h:kort 

2019.824 

Kommunfullmäktiges behandling 

Yrkanden 

Gabriela Bosnjakovic (M) och Irene Karlsson (C) yrkar bifall till kommunsty-
relsens förslag till beslut.  

Beslutsgång 

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

Expediering av beslut 

Beslutet ska expedieras till: 

- Samtliga nämnder 
- Samtliga förvaltningschefer 

___________ 
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KF § 65 
KS § 90   Dnr 213/2018 

Redovisning av förstudie om omföring av  

löneadministration till Lidköpings kommun  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att:  
 

1. Överföra Vara kommuns löneadministration till Lidköpings kommun.  
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att teckna avtal med Lidköpings kom-

mun om överföring av löneadministration.  
3. Ovanstående beslut gäller under förutsättning att Lidköpings kommun 

godkänner överföringen.  

 
__________  

Sammanfattning av ärendet  

Kommunfullmäktige har 2014-05-26 § 32 antagit en avsiktsförklaring att till-

sammans med fem andra kommuner i Skaraborg samverka inom ett antal prio-

riterade områden. Ett av de utpekade områdena i avsiktsförklaringen är löne-

kontor. Med anledning av avsiktsförklaringen har kommunstyrelsen 2018-12- 

19 § 175 gett förvaltningen i uppdrag att utreda eventuellt köp av lönetjänst av 

Lidköpings kommun.  

En förstudie genomförts där organisatoriska, verksamhetsmässiga samt ekono-

miska effekter av köp av lönetjänst har belysts. I förstudien jämförs två nöd-

vändiga alternativ, antingen att flytta löneadministrationen till Lidköpings kom-

mun eller att Vara kommun i egen regi upphandlar nytt lönesystem samt be-

mannings- och schemahanteringssystem.  

Förstudien visar på för- och nackdelar för båda alternativen men faktum är att 

Vara kommuns löneadministration idag är sårbar utifrån ett resurs- och kom-

petensperspektiv samt brist på långsiktigt systemförvaltaransvar. En övergång 

till Lidköpings kommun skulle innebära en ökad kostnadseffektivitet genom att 

kostnaderna för hårdvara, drift, systemförvaltning och support kan fördelas på 

fler användare. Framtida gemensamma utvecklingsinsatser kan göras gemen-

samt.  

Utifrån den i förstudien beskrivna situationen och de fördelar och nackdelar 

som presenteras där, är slutsatsen att besluta att Vara kommun ska överföra sin 

löneadministration till Lidköpings kommun. Överföringen kan i såna fall ske 

tidigast hösten 2020.  

Beslutsunderlag  

- Protokoll från PU 190529, h:kort 2019. 933 
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- Förstudie av projektledare, 2019-05-23, h:kort 2019.934 

- Riskanalys av projektledare, 2019-05-23, h:kort 2019.935 
 

Kommunfullmäktiges behandling 

Tommy Åkerstedt (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutsgång 

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

 

Expediering av beslut  

- Kommunstyrelsen och samtliga nämnder  

- Ledningsgrupp  
__________ 
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KF § 66   Dnr 79/2019, h-kort 894 

Motion angående vätgas 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 

___________ 

Sammanfattning av motionen 

Peter Björk (SD) har lämnat in en motion ang vätgas. Motionären skriver föl-
jande i motionen 

”Genom att spjälka vanligt vatten med elektricitet som gärna tas från 
solpaneler, genom elektrolys så erhåller man vätgas respektive syrgas. 
Vätgasen komprimeras sedan till ca 300 bar och har då ett energiinne-
håll per kg som är tre gånger större än bensin. 

Genom en så kallad bränslecell kan vätgas omvandlas till elektricitet 
och den enda restprodukten är då vatten. 
Vätgas kan då omvandlas till att driva elbilar med bränslecell (finns re-
dan idag 6-7 olika fabrikat på marknaden) eller att värma upp och ge 
fastigheter el. 

I Mariestad han en tankstation för vätgasbilar byggts (den femte tank-
stationen för vätgas i Sverige, men den enda som helt drivs av solceller) 
och i Vårgårda kommun renoveras flera av kommunens äldre flerfa-
miljshus med solcellsanläggning, elektrolysrör och vätgastankar. I Vår-
gårda går man till och med så långt att man avser att koppla bort dessa 
flerfamiljshus från elnätet och man blir då helt självförsörjande på el 
och värme året runt. 

Detta innebär på sikt besparingar och stora miljövinster i kommunens 
fastigheter och poolbilar. 

Statliga bidrag och EU-bidrag kan erhållas för dessa projekt 

Yrkande 

Att undersöka möjligheten att i kommunens regi anlägga en tankstation 
för vätgas driven av solceller i anslutning till E20 

Att undersöka möjligheten att i samband med renovering av kommu-
nala fastigheter (VaraBostäder) konvertera till en vätgasanläggning med 
solceller för el och värme” 

___________ 
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KF § 67 

Val till Nämndemän 2020-2023 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer nedanstående sex nämndemän för mandatperioden 
2020-2023 

M Johannes Lundén 
 Spångatan 2 
 534 32 VARA 
 
M Anna-Stina Wikström-Hansson 

Bitterna Haråsen 2 
534 61 VEDUM 

 
C Gunilla Genitz 
 Önum Önumstorp  
 534 91 VARA 
 
S Mikael Hernborg 

Smedjegatan 51B 
534 32 VARA 

 
S Ros-Marie Persson 

Kungsgatan 8 
534 31 VARA 

 
SD Peter Romlén 
 Tråvad Stommen 2  
 53492 TRÅVAD 
 
_________ 

Bakgrund 

Mandatperioden för nämndemän vid Sveriges Domstolar går ut vid årsskiftet 
2019/2020. Skaraborgs tingsrätt har för närvarande 90 nämndemän men har 
beslutat att öka antalet till 99 nämndemän från och med 2020.  
 
För Vara kommuns del innebär förändringen att kommunen ska välja sex 
nämndemän.  

Kommunfullmäktiges behandling 

Per Gunnarsson (M) redogör för valberedningens förslag på sex nämndemän 

___________  

 



 

Justerandens signatur  

 

 


