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KS § 94 

Ändring i ärendelistan 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendelistan ändras enligt följande: 

- Ärende med titel ”Motion om kostnadsfria trygghetslarm” läggs till 
ärendelistan och behandlas efter punkt nr 7 i dagordningen. 

 

__________ 

  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2019-09-04 3 

  Utdragsbestyrkande  

KS § 95  

Information från Ekonomiavdelningen. 
Ekonomichef Jonas Bredenberg informerar kommunstyrelsen om arbetet på 
ekonomiavdelningen Jonas Bredenbergs information utgår från; ekonomiavdel-
ningens organisation idag, vilka samarbetspartners ekonomiavdelningen har, 
hur ekonomiavdelningen arbetar med planering och uppföljning, kassa och lö-
pande bokföring, finansverksamhet och övriga uppgifter t.ex. skriva avtal vid 
upphandlingar, kommunens försäkringar mm. 

__________ 
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KS § 96   Dnr 98/2019 

Plantaxa 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

Ändra justeringsfaktorn i plantaxan från 0,5 till 0,13 från och med 2019-01-01. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Över tid har det inkommit klagomål från byggherrar och synpunkter från bygg-
herrar beträffande den planavgift Vara kommun tillämpar i samband med nytt-
ande av byggrätter på kommunens mark. Planavgiften uppfattas som komplex 
och svårtolkad vilket gör att kostnaden uppfattas som oproportionell i förhål-
lande till nyttan. 

Den plantaxa som Vara kommun tillämpar ingår som en del i taxan avseende 
bygg-, plan- och kartverksamheten som är beslutad av kommunfullmäktige 
2019-05-25 § 12 och utfår från Sveriges kommuner och Landstings (SKL:s) 
taxeunderlag. 

Enligt plan- och bygglagen 12 kap. 8-9 §§ får en avgift inte överstiga kommu-
nens genomsnittliga kostnad för den typ av besked, beslut eller handläggning 
som avgiften avser. Det innebär att de olika typerna av åtgärder som kommu-
nen tar ut en avgift för, var och en för sig utgör ett eget självkostnadsområde. 

Kommunen har uppskattat upprättandekostnaderna för kommunens förelig-
gande planberedskap. För att den genomsnittliga upprättandekostnaden för 
planberedskapen inte ska generera en större intäkt än den genomsnittliga upp-
rättandekostnaden föreslås en ny justeringsfaktor tillämpas med en årlig rutin 
för justering. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse – Plantaxa, h:kort 2019.1173 

- Protokoll från Miljö och byggnadsnämnden 2019-06-13 § 88, h:kort 
2019.1174 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkande 

Per Gunnarsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Elof Jonsson (C) föreslår följande redaktionella ändring; 

1. Ändra justeringsfaktorn i plantaxan från 0,5 till 0,13 från och med 
2019-01-01. 
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Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan godkänna arbetsutskottets för-
slag till beslut med redaktionell ändring av beslutsmeningen och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget och med den redaktionella änd-
ringen. 

Expediering av beslut 

Beslutet ska expedieras till: 

- Miljö och byggchef 

- Kommundirektör 

- Chef för tillväxt och utvecklingsavdelningen 

- Planarkitekt 

__________ 
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KS § 97   Dnr 53/2019 

Angående projekt utbyggnad av omkläd-

ningsrum på Vara badhus 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att stryka 9 625 tkr från ”Vara 
badhus” i investeringsbudgeten 2019. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen upphäver sitt beslut från KS 190605 § 78 att 9 625 tkr stryks 
ur ”Vara badhus” i investeringsbudgeten 2019. 

Reservation 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 5 juni 2019 § 78 att häva sitt beslut (KS 16-
05-04 § 54) om att genomföra en utbyggnad av omklädningsrum i markplan 
vid Vara badhus samt att 9 625 tkr skulle strykas ur investeringsbudgeten.  

Beslutspunkt 2 borde rätteligen beslutas av kommunfullmäktige då det handlar 
om den investeringsbudget som kommunfullmäktige en gång beslutat om.  

Anledningen till att ärendet behandlas på nytt är för att kunna häva det tidigare 
beslutet om att kommunstyrelsen beslutar att 9 625 tkr stryks ur investerings-
budgeten samt att bereda ärendet inför beslut i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

- KS 20190605 § 78 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 

Fredrik Nelander (S) yrkar på ajournering.  

Kommunstyrelsen ajournerar sig mellan kl. 15.25-15.33. 

Gabriela Bosnjakovic (M) föreslår kommunstyrelsen att häva sitt beslut från 
2019-06-05 samt att föreslå kommunfullmäktige att stryka 9 625 tkr från inve-
steringsbudgeten för Vara badhus. 

Per Gunnarsson (M) yrkar bifall till Gabriela Bosnjakovic (M) förslag. 

Fredrik Nelander (S) yrkar på avslag på förslaget att föreslå kommunfullmäk-
tige att stryka 9 625 tkr ur investeringsbudgeten. 
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Protokollsanteckning 

Fredrik Nelander (S) medges lämna följande protokollsanteckning: 

Socialdemokraterna tycker detta ärende har hanterats mindre bra 
borde varit berett i KSAU och varit tydligt till KS. 

Beslutsgång  

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslaget att häva 
kommunstyrelsens beslut från 2019-06-05 § 78 och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt förslaget. 

Ordföranden ställer sitt yrkande om att föreslå kommunfullmäktige att stryka 
9 625 tkr från investeringsbudgeten 2019 mot Fredrik Nelander (S) yrkande 
om avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget att föreslå 
kommunfullmäktige att stryka 9 625 tkr från investeringsbudgeten 2019. 

Fredrik Nelander (S) begär votering. 
 

Kommunstyrelsen fastställer följande beslutsgång: 
Ja – Röst för Gabriela Bosnjakovics (M) förslag.  
Nej – Röst för Fredrik Nelanders (S) avslagsyrkande 

Omröstningsresultat: 
Med 9 Ja-röster mot 4 Nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Ga-
briela Bosnjakovic (M) förslag till beslut. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Gabriela Bosnjakovic (M) X   

Erik Lindström (M) X   

Per Gunnarsson (M) X   

Tommy Åkerstedt (-) X   

Irene Karlsson (C) X   

Martin Strandholm (C) X   

Fredrik Pettersson (S)  X  

Peter Persson (S)  X  

Malin Andersson (S)  X  

Åsa Olsson (S)   X  

Peter Björk (SD) X   

Peter Romlén X   

Mattias Andersson (HVKB) X   

Summa 9 4  
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Reservation 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet och lämnar följande moti-
vering:   

Vi anser att trots strykningen av investeringsbudgeten till badhu-
set så skall förvaltningen få i uppdrag att genomföra en förstudie 
för att åtgärda beskrivna brister för funktionsvarierade inom be-
fintlig byggnad. 

Åtgärderna skall inte negativt påverka andra besökare eller perso-
nalens arbetsmiljö. 

___________ 
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KS § 98   Dnr 50/2019 

Svar på motion angående att utreda möjlig-

heterna till ett gemensamt pensionärskort på 

Västtrafik inom V6-området 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen mot bakgrund av att resor  
enbart inom V6 området inte är möjligt med den nya zonindelning som införs 
2020.  

Motionen är därmed färdigbehandlad.  

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Egon Frid (V) och Carl-Uno Olsson (S) har inlämnat en motion angående att 
utreda möjligheterna till ett gemensamt pensionärskort på Västtrafik inom V6-
området. Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-29 § 50 att remittera mot-
ionen till kommunstyrelsen. 

Motionen yrkar på att utreda möjligheterna till gemensamma regler för ett ra-
batterat regionkort för pensionärer inom V6-kommunerna i syfte att pension-
ärer kan åka fritt från 65 års ålder med pensionärsrabatt på Västtrafik i Västra 
Skaraborgs 6 kommuner (V6). 

Den 27 november 2018 beslutade Regionfullmäktige att dagens drygt 70 zoner 
i Västtrafiks prissystem ska slås ihop till tre. Införandet av den nya zonindel-
ningen förväntas ske i november 2020. Detta innebär att det inte kommer att 
vara möjligt att erbjuda en biljett enbart för Västra Skaraborg. Ett seniorkort 
för Varas pensionärer skulle istället gälla hela Zon C (innefattande Bengtsfors, 
Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Färgelanda, Grästorp, Gull-
spång, Götene, Herrljunga, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Lysekil, Mariestad, 
Mark, Mellerud, Munkedal, Orust, Skara, Skövde, Sotenäs, Strömstad Sven-
ljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, 
Ulricehamn, Vara, Vårgårda, Vänersborg och Åmål). 

Västtrafik genomför just nu en analys av hur kostnaden för seniorkort kommer 
att påverkas av det nya zonsystemet. Genomgång av seniorkortskostnaden 
kommer att göras med de enskilda kommunerna under hösten 2019. Innan 
dess är det inte möjligt att bedöma vad kostnaden skulle bli för Vara att er-
bjuda alla pensionärer över 65 år i kommunen fria kollektivtrafikresor med 
Västtrafik.  

Motionen föreslås att avslås mot bakgrund av att resor enbart inom V6 områ-
det inte är möjligt med den nya zonindelning som införs 2020.  
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Beslutsunderlag 

- Motion till kommunfullmäktige i Vara angående att utreda möjligheterna till 
ett gemensamt pensionärskort på Västtrafik inom V6-området. 

- Tjänsteskrivelse 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 

Fredrik Nelander (S) yrkar på återremiss av ärendet med anledning av att mot-
ionen avsåg att utredningen skulle gälla ett samarbete med kommunerna inom 
V6 kring ett pensionärskort. 

Per Gunnarsson (M) yrkar på bifall till arbetsutskottets förslag till beslut om att 
avslå motionen som därmed är färdigbehandlad. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet skall återremitteras eller om 
ärendet kan avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet 
kan avgöras idag.  

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets 
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Expediering av beslut 

Beslutet ska expedieras till: 

- Näringslivschef 
- Stadsarkitekt 
- Motionären 

__________ 
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KS § 99   Dnr 97/2019 

Program Skaraborgs turistslingor 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att sända program för Skaraborgs turistslingor på 
samråd mellan perioden 2019-09-30-2019-12-02. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Styrelsen för Skaraborgs kommunalförbund beslutade 18 maj 2018 om §38 För-
slag till beslut om tematiska områden för gemensam fysisk planering för Skaraborgs kommu-
ner, vilket Program för Skaraborgs turistslingor är ett första steg i. 

Syftet med programmet är peka ut vägar som kanske inte är de genaste, men 
som ger en upplevelse och knyter ihop olika besöksmål i Skaraborg. Turist-
slingorna är befintliga vägar, och förutsätter ingen utbyggnad av vägnätet. 

Programmet är gemensamt för alla 15 kommuner i Skaraborg och handlingarna 
tas fram av kommunalförbundet. Varje kommun måste dock fatta beslut om 
samråd och antagande av programmet.  

Beslutsunderlag 

- Program Skaraborgs turistslingor, h:kort 2019.1172 

- Tjänsteskrivelse – Program Skaraborgs turistslingor, h:kort 2019.1171 

Expediering av beslut 

Beslutet ska expedieras till: 

- Näringslivschef 

- Stadsarkitekt  

___________ 
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KS § 100   Dnr 104/2019 

Utseende av representanter till gestaltnings-

rådet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utse följande representanter till gestaltningsrådet 
under mandatperioden 2019-2022: 

Irene Karlsson (C), representant från KSAU 

Lisa Bomble 

Marie Beckman 

Pecka Söderberg 

Fritz Olausson 

Eva-Lena Hallbäck 

Daniel Lidén 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsen beslutade 2018-12-19 §178 att anta bestämmelser för ge-
staltningsråd i Vara kommun, att gälla från den 1 januari 2019. Gestaltningsrå-
det ska bestå av sju ledamöter, varav en förtroendevald ur kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Fyra ledamöter hämtas utanför kommunens geografiska område 
och två är boende men inte förtroendevalda i Vara kommun. 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag på ledamöter till rådet utifrån antagna 
bestämmelser.  

Ärendebeskrivning 

I gestaltningsrådet finns konstnärlig och arkitektonisk yrkeskompetens kombi-
nerad med lokal kännedom. Även andra kompetenser där konsten som sam-
hällsbyggande faktor är avgörande kan komma ifråga. 

Gestaltningsrådet består av sju ledamöter, varav en förtroendevald ur kom-
munstyrelsens arbetsutskott. Fyra ledamöter hämtas utanför kommunens geo-
grafiska område och två är boende men inte förtroendevalda i Vara kommun. 

Ledamöterna i Vara kommuns gestaltningsråd sitter på personliga meriter och 
representerar ingen annan än sig själva. De väljs efter kunskap, intresse och re-
nommé för fyra år i taget. Om en ledamot behöver lämna rådet, ersätts hen på 
återstoden av tiden.  

Utifrån ovanstående kriterier föreslår förvaltningen följande opolitiska ledamö-
ter: 
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Lisa Bomble - arkitekt, doktor i planering och medskapande samt verksam-
hetsutvecklare i Lerums kommun. 

Marie Beckman - konstnär/keramiker, Skara. 

Pecka Söderberg - konstnär/skulptör, Göteborg. Har suttit i rådet tidigare. 

Fritz Olausson – arkitekt på Tengbom i Göteborg. 

Eva-Lena Hallbäck - konstnär, bor i Stora Levene. 

Daniel Lidén - snickare, bor i Vara tätort. 

Beslutsunderlag 

- Bilaga 1 - Gestaltningsråd bestämmelser 

Kommunstyrelsen behandling  

Förslag 

Per Gunnarsson (M) föreslår Irene Karlsson (C) till representant från kom-
munstyrelsens arbetsutskott i gestaltningsrådet.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förvaltningens 
förslag till representanter tillsammans med Per Gunnarssons (M) förslag på re-
presentant för kommunstyrelsens arbetsutskott och finner att de föreslagna är 
valda. 

Expediering av beslut 

Beslutet ska expedieras till: 

- Stadsarkitekt 

- Näringslivschef 

___________ 
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KS § 101   Dnr 41/2019 

Svar på motion avseende kostnadsfria trygg-

hetslarm 

Kommunstyrelsens förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen som därmed är  
färdigbehandlad.  

Reservation 

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

En motion om kostnadsfria trygghetslarm har inkommit från Sverigedemokra-
terna (SD). Kommunfullmäktige beslutade den 2019-03-25 § 38 att remittera 
motionen till kommunstyrelsen som i sin tur remitterat motionen till social-
nämnden för yttrande.  

Av motionen framgår oro för att personer i behov av trygghetslarm avstår in-
satsen på grund av ekonomiska skäl. Vidare betonas vikten av att brukare i 
Vara ska få leva det goda livet och känna trygghet med att samhället ställer upp 
vid behov av samhällets insatser. 

Motionären yrkar på följande: 

1. Att avgiften för trygghetslarm helt ska avskaffas från nästkommande 
budgetår. 

2. Att socialnämnden kompenseras för motsvarande kostnad i ramtilldel-
ningen. 

Yttrande från Socialnämnden 

Socialnämnden beslutade den 2019-05-29 § 56 att avge nedanstående yttrande 
till kommunstyrelsen:  

Trygghetslarm är, som framgår av motionen, en biståndsbedömd insats enlig 
socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1 §.  

Avgiften för trygghetslarm är 275 kronor i månaden, år 2019. Vad avgiften be-
träffar kan en jämförelse göras med några av Skaraborgs kommuner där må-
nadsavgiften varierar mellan 315 och 344 kronor. I några kommuner utanför 
Skaraborg varierar månadskostnaden mellan 300 och 360 kronor.  

I dagsläget är det 202 personer vars enda insats är trygghetslarm. För de perso-
ner, förnärvarande 256, som har trygghetslarm i kombination med t ex hem-
tjänst eller dagverksamhet ingår larmavgiften i maxtaxan.  

Avgiftsuttaget regleras i SoL 8 kap 2-9 §§. Den högsta avgiften som får tas ut 
är 2 089 kronor per månad (maxtaxa) år 2019. Avgiften kan variera mellan 
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2 089 och 0 kronor beroende på vilken betalningsförmåga den enskilde har 
med utgångspunkt i regelverket.  

För den som endast har trygghetslarm tillämpas samma regelverk, vilket inne-
bär att den som saknar betalningsförmåga får 0 kronor i avgift. 

Sammanlagt har 458 personer, i skrivande stund, insatsen trygghetslarm. 60 av 
dessa har 0 kronor i avgift beroende på avsaknad av betalningsförmåga.  

Avgiftsbeslut utifrån ovannämnda regelverk kan överklagas genom förvalt-
ningsbesvär om beslutet anses vara fattat på fel grunder.  

För socialnämndens del uppgick kostnaderna för trygghetslarm år 2018 till 
1 743,3 tkr.  Tillkommer gör kostnader för in- och avinstallation samt kostna-
der som uppkommer när trygghetslarm besvaras och åtgärdas. 

Nämndens intäkter från de som endast hade trygghetslarm var år 2018, 668,5 
tkr. Således var socialnämndens nettokostnad för trygghetslarmen år 2018, 
1 074,8 tkr. 

Intäkterna beträffande trygghetslarm i kombination med annan insats låter sig 
inte särredovisas eftersom den ingår i maxtaxan. Det vill säga avgift beräknas 
med utgångspunkt i SoL 8 kap. 

Vad beträffar yrkandet om kompensation motsvarande kostnaden i ramtilldel-
ningen utifrån 2018 års kostnadsläge kompliceras detta av att socialnämndens 
kostnader för larmen varierar över tid.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslår socialnämnden kommunstyrelsen att 
avslå motionen.  

Beslutsunderlag 

- Inkommen motion. H:kort 2019.284 
- Socialnämndens beslut 2019-05-29 § 56 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 

Peter Björk (SD) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag om avslag på motionen mot Peter 
Björks (SD) förslag till bifall och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ar-
betsutskottets förslag. 

Expediering av beslut 

- Socialnämnden 
- Motionären 

__________ 
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KS § 102   Dnr 99/2019 

Köpeavtal Varabygdens församling – Kyrkans 

hus 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna marköverlåtelseavtal med genom-
förandefrågor (köpeavtal).  

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Varabygdens församling har bekostat framtagandet av detaljplan för att möjlig-
göra byggnation av ny församlingslokal kallad Kyrkans hus. Det föreslagna av-
talet reglerar de marköverlåtelser och överenskommelser om fördelning av 
kostnader som är nödvändiga för att genomföra detaljplanen och påbörja byg-
gandet. I avtalet regleras även överlåtelse av mark i anslutning till planområdet. 

Kommunfullmäktige föreslås godkänna avtalet. 

Beslutsunderlag 

- Marköverlåtelseavtal med genomförandefrågor, h:kort 2019.1178 

- Planbeskrivning Kyrkan 1 m.fl. H:kort 2019.1177 

- Plankarta Kyrkan 1 m.fl. H:kort 2019.1176  

- Gatuplan för ny gång- och cykelväg, h:kort 2019.1179 

- Tjänsteskrivelse – Köpeavtal Varabygdens församling – Kyrkans hus, h:kort 
2019.1175 

Kommunstyrelsens behandling 

Irene Karlsson (C) anmäler jäv och deltar inte i behandling eller beslut i ären-
det. Elof Jonsson (C) träder in som tjänstgörande ersättare. 
 

Expediering av beslut 

Beslutet ska expedieras till: 

- Varabygdens församling 

- Mark- och exploateringsstrateg  

- Näringslivschef  

___________ 
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KS § 103   Dnr 220/2016 

Antagande av reglemente för revisorerna 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Anta nytt reglemente för revisorerna 
2. Det nya reglementet ska börja gälla från och med att kommunfullmäk-

tiges beslut vinner laga kraft.  

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Kommunfullmäktiges presidium har, på uppdrag av kommunfullmäktige, arbe-
tat fram ett förslag på nytt reglemente för revisorerna. Uppdraget grundar sig i 
att nuvarande reglemente inte har setts över sedan det antogs 2010-11-29.  

Förslaget bygger på den mall för revisorernas reglemente som SKL (Sveriges 
kommuner och landsting) har tagit fram. Därutöver har lokala anpassningar 
skett.  

Förslaget har beretts av kommunfullmäktiges presidium som har haft avstäm-
ningar med de förtroendevalda revisorerna i ärendet.   

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse – Antagande av reglemente revisionen h:kort 2019.1166 

- Förslag till reglemente revisionen, h:kort 2019.1167 

Expediering av beslut 

Beslutet ska expedieras till: 

- Författningssamlingen 

- Revisorerna 

- Kommunfullmäktiges presidium 

___________ 
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KS § 104   Dnr 61/2019 

Årsredovisning – Samordningsförbundet 

Västra Skaraborg samt hemställan om fort-

satt ansvarsfrihet 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige tar del av årsredovisningen för Samordningsförbundet 
Västra Skaraborg och beslutar att bevilja samordningsförbundet fortsatt  
ansvarsfrihet.  

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsen har mottagit årsredovisning avseende 2018 med hemställan 
om fortsatt ansvarsfrihet från Samordningsförbundet Västra Skaraborg.  

Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till socialnämnden för yttrande. 

Yttrande från socialnämnden 

Av årsredovisningen framgår insatser som har genomförts under året vilket har 
präglats av flera ansökningsförfaranden. Exempelvis ansökte Samordningsför-
bundet Västra Skaraborg om och beviljats sex månaders förlängning av ESF-
projektet ”Level up”.   

Insatser som kan nämnas är vidare att tre frukostmöten, förlagda i medlems-
kommunerna, genomfördes under våren på temat psykisk hälsa. Mot bakgrund 
av det stora intresset och de positiva resultaten från utvärderingarna genomför-
des ytterligare tre frukostmöten under hösten 

Skaraborgs tre samordningsförbund har även 2018 gemensamt genomfört en  
kompetensutvecklingsinsats med temat psykisk hälsa.  

De tre samordningsförbunden startade vid halvårsskiftet ett fördjupningspro-
jekt om våld i nära relationer. Projekttiden pågår under hela 2019.  

Vad Samordningsförbundets ekonomiska ställning beträffar redovisas ett resul-
tat för år 2018 med plus 273 488 kronor. Tillsammans med innestående kapital  
på 462 153 kronor har Samordningsförbundet Västra Skaraborg ett eget kapital 
på 735 641 kronor. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås att Samordningsförbundet Västra Ska-
raborg beviljas fortsatt ansvarsfrihet.  

Beslutsunderlag 

- Årsredovisning 2018, Samordningsförbundet Västra Skaraborg 
- Socialnämndens beslut § 52 
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Expediering av beslut 

Beslutet ska expedieras till: 

- Samordningsförbundet Västra Skaraborg. 
- Socialnämnden 

___________ 
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KS § 105   Dnr 62/2019 

Årsredovisning för Tolkförmedlingen Väst 

2018 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Tolkförmedlingen Västs årsredovisning och 
beviljar direktionen och dess medlemmar ansvarsfrihet.  

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har inkommit med en årsredovis-
ning för verksamhetsåret 2018. Vara kommun uppmanas att godkänna årsredo-
visningen och ta ställning till ansvarsfrihet för direktionen.  

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose sina 
medlemmars behov av språktolktjänster genom att bedriva språktolk- och 
översättningsförmedling. Tolkförmedling Väst har sedan januari 2019 totalt 40 
medlemmar och Vara kommun utgör en av medlemmarna tillsammans med 38 
kommuner och Västra Götalandsregionen. En direktion som består av repre-
sentanter från medlemskommunerna leder förbundets verksamhet. För verk-
samhetsåret 2018 redovisar Tolkförmedling Väst ett positivt resultat på 
5 295 000 kronor och detta kan jämföras mot ett budgeterat resultat på noll 
kronor. Under 2018 har förbundet förmedlat 337 000 tolkningsuppdrag. Bud-
geterat antal uppdrag för 2018 var 335 000. 

Årsredovisningen har granskats av kommunalförbundets revisorer och bedöm-
ning är att direktionen har bedrivit verksamhet på det ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.  

Tolkförmedling Västs årsredovisning 2018 har remitterats till socialnämnden i 
Vara kommun för ett yttrande. Den 26 juli inkom nämnden med beslutet att de 
har tagit del av årsredovisningen för 2018 och att nämnden inte har något att 
erinra. 

Kommunfullmäktige i Vara kommun föreslås bevilja direktionen och dess en-
skilda medlemmar ansvarsfrihet.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2018 för Tolkförmedling Väst, h:kort 
2019.1169 

- Årsredovisning 2018 för Tolkförmedling Väst, h:kort 2019.624 

- Protokollsutdrag § 362, h:kort 2019.623 

- Tjänsteutlåtande Årsredovisning 2018, h:kort 2019.625 

- Internkontrollrapport, h:kort 2019.626 

- Protokoll från socialnämnden 2019-06-26 § 69, h:kort 2019.1066 
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Expediering av beslut 

Beslutet ska expedieras till: 

- Socialnämnden 

- Tolkförmedling Väst 

___________ 
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KS § 106   Dnr 68/2019 

Avtal om patientnämndsverksamhet 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner nytt avtal om patientnämndsverksamhet enligt 
förslag från Västra Götalandsregionen.  

1. Avtalet gäller från och med den 2020-01-01 till och med 2023-12-31 

2. Avtalet ersätter tidigare avtal mellan parterna som upphör att gälla vid avtal-
speriodens slut. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Sedan 1999 tillhandahåller Västra Götalandsregionen (VGR) patientnämnds-
verksamhet till samtliga kommuner i länet. Åtagandet regleras i samverkansav-
tal mellan VGR och respektive kommun. Nuvarande avtal gäller till och med 
2019 och förlängs automatiskt med ytterligare två år om ingen part sagt upp 
avtalet senast den 31 juni 2019. 

Då avtalen inte har uppdaterats sedan de upprättades har parterna gemensamt 
sett ett behov av att se över dem i syfte att uppdatera avtalsinnehållet efter da-
gens förhållanden och regelverk. Nuvarande samverkansavtal fungerar väl och 
parterna är nöjda med samarbetet. Även den ekonomiska modellen med årlig 
uppräkning enligt index upplevs fungera bra. 

Västra götalandsregionen erbjuder ett nytt och uppdaterat avtal från 2020-01-
01. Det nya avtalet innebär inga stora förändringar i sak, men formuleringarna 
har anpassats efter Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjuk-
vården. Regionens och kommunens åtagande är tydligare. Det nya avtalet är fy-
raårigt och kan förlängas maximal två gånger med fyra år. Kommunens kost-
nad för tjänsten är oförändrad, den räknas upp med index utifrån tidigare avtal, 
med 2018 års ersättning som grund.  

Avtal om patientnämndsverksamhet har remitterats till socialnämnden och 
bildningsnämnden i Vara kommun för yttrande. I juni inkom nämnderna med 
beslut. Bildningsnämnden meddelar att de inte har något att tillägga till det fö-
reslagna avtalet och ställer sig bakom att det upprättas i nuvarande form. Soci-
alnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att godkänna och ingå nytt 
avtal gällande patientnämndsverksamhet. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse - Avtal om patientnämndsverksamhet, h:kort 2019.1168 

- Avtal om patientnämndsverksamhet, h:kort 2019.562 

- Protokoll från regionstyrelsen, §74, h:kort 2019.562 

- Protokoll från bildningsnämnden 2019-06-19 § 101, h:kort 2019.1049 
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- Protokoll från socialnämnden 2019-06-26 § 70, h:kort 2019.1067 

Expediering av beslut 

Beslutet ska expedieras till: 

- Västra götalandsregionen 

- Socialnämnden 

- Bildningsnämnden 

___________ 

  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2019-09-04 24 

  Utdragsbestyrkande  

KS § 107 

Information från samarbetsorgan 
Gabriela Bosnjakovic informerar kommunstyrelsen om att punkten som tidi-
gare haft titeln Information från Skaraborgs kommunalförbund från och med 
nu heter Information från samarbetsorgan. Tanken med denna punkt på dag-
ordningen är att alla som har något att informera om från de samarbetsorgan 
som de representerar kan göra det.  

Inera 

Per Gunnarsson (M) informerar kommunstyrelsen om Ineras extra ägarråd och 
bolagsstämma som hölls innan sommaren för att kunna välja en ny ordförande 
sedan den tidigare föreslagne ordföranden inte längre ställde upp. Eva Fernvall 
är vald till ny ordförande. 

Göliska IT 

Göliska IT har uppdragit åt kommundirektörerna att utreda hur förbundet fun-
gerar. En första rapport väntas under hösten. Förhoppningen är att rapporten 
och resultatet av den ger bättre former för samverkan.  

Säpo 

Gabriela Bosnjakovic (M) informerar om ett kommande möte med säkerhets-
polisen efter det att polisen, region väst, besökte kommunfullmäktige innan 
sommaren. Ett beredningsarbete pågår och Gabriela Bosnjakovic meddelar att 
hon kommer att hålla kommunstyrelsen uppdaterad. 

__________ 
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KS § 108 

Information från kommundirektören 
Kommundirektör Anna Cederqvist informerar kommunstyrelsen om bland an-
nat: 

- Verkställighet av det uppdrag hon fått från KSAU gällande att utreda 
en sammanhållen samhällsbyggnadsprocess.  

- En tillförordnad miljö- och byggnadschef har anställts i 6 månader, ti-
digare kommunjurist Christopher Runeberg. Under hans tjänstledighet 
kommer kommunjuristtjänst köpas in av Grästorps kommun om 40%. 

- Pågående personalförändringar och nyrekryteringar av verksamhetsche-
fer inom bildningsförvaltningen.  

- Uppföljning av sommaren i verksamheterna. 

- Pågående arbete med bland annat Verksamhetsutveckling, etisk kom-
pass, digitaliseringspolicy samt Risk- och sårbarhetsanalysen. 

- Arbetet hos PEAB gällande hotelletablering i Vara fortsätter. Mer in-
formation om detta kommer att lämnas till kommunstyrelsen på nästa 
sammanträde. 

__________ 
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KS § 109 

Redovisning av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av nedan förtecknade delegerings-
beslut. 

__________ 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen har genom sin delegeringsordning, antagen av kommunsty-
relsen, överlåtit viss av sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänste-
män. Samtliga beslut som fattats med stöd av delegering – även vidaredelege-
ring – skall anmälas till kommunstyrelsen.  

Nedanstående beslut anmäls:  

Utskottens delegeringsbeslut (finns i utskottens protokoll) 

   Sammanträde  Utskott 

   KSAU 2019-06-19 § 77, 80, 81,  Arbetsutskottet 
   KSAU 2019-08-21 § 93 Arbetsutskottet 

 

Övriga delegationsbeslut 

2 Ekonomiska ärenden 

Delegation 2.4 

Område Avskrivning fordringar 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen 

Delegat: Jonas Bredenberg, ekonomichef 

Datum för beslut: 2019-08-16 

H.kort 2019.1195 

__________ 

Delegation: 2.5 

Område: Utseende av personer som ska ha rätt att teckna kommunens bank- 
och postgirokonto och dess stiftelser, rätt att underteckna momsdeklaration, 
momsansökan och arbetsgivaruppgift och motsvarande samt öppna kommu-
nens bankfack. 

Ansvarig nämnd: kommunstyrelsen 

Delegat: Anna Cederqvist, kommundirektör 

Datum för beslut: 2019-06-18 

H.kort: 2019.1064 
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__________ 

3 Personalärenden 

Delegation: 3.2.2 

Område: Inrätta eller avveckla resultatenhet/sektion 

Inrättande av nya enheter på Lagmansgymnasiet 

Ansvarig nämnd: kommunstyrelsen 

Delegat: Anna Cederqvist, kommundirektör 

H.kort: 2019.1091 

__________ 

Delegation: 3.2.2 

Område: Inrätta eller avveckla resultatenhet/sektion 

Inrättande av nya enheter på Nästegårdsskolan 

Ansvarig nämnd: kommunstyrelsen 

Delegat: Anna Cederqvist, kommundirektör 

H.kort: 2019.1092 

__________ 

Delegation: 3.5.2 

Område: Beslut om löneplanering – RE-chef nr. 1840 – 1843  

Ansvarig nämnd: kommunstyrelsen 

Delegat: Nina Persson, HR-chef 

__________ 

Delegation: 3.5.3 

Område: Beslut om löneplanering – övriga nr 1844 – 2176  

Ansvarig nämnd: kommunstyrelsen 

Delegat: Nina Persson, HR-chef 

__________ 

Delegation: 3.5.3 

Område: Beslut om lön och anställningsvillkor till personal – Övriga tjänster 

Vidaredelegering enligt kommunstyrelsens delegationsordning. 

Ansvarig nämnd: kommunstyrelsen 

Delegat: Anna Cederqvist, kommundirektör 

Datum: 2019-06-25 

H.kort: 2019.1057 

__________ 
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5. Upphandling 

Delegation: 5.2 

Område: Varor och tjänster som upphandlas kommunövergripande. Beslut i 
upphandling avseende Skadedjurssanering 

Ansvarig nämnd: kommunstyrelsen 

Delegat: Anna Cederqvist, kommundirektör 

Datum 2019-06-03 

H.kort: 926 

__________ 

Delegation: 5.2 

Område:. Mobiltelefoner och tillbehör – Vara kommun 

Ansvarig nämnd: kommunstyrelsen 

Delegat: Anna Cederqvist, kommundirektör 

Datum 2019-05-28 

H.kort: 1157 

__________ 

Delegation 5.2 

Område: Varor och tjänster som upphandlas kommunövergripande. Ramavtal 
Dagvattenutredningar Rang 1. 

Ansvarig nämnd: kommunstyrelsen 

Delegat: Anna Cederqvist, kommundirektör 

Datum: 2019-08-08 

H.kort: 1152 

__________ 

Delegation 5.2 

Område: Varor och tjänster som upphandlas kommunövergripande. Ramavtal 
Dagvattenutredningar Rang 3. 

Ansvarig nämnd: kommunstyrelsen 

Delegat: Anna Cederqvist, kommundirektör 

Datum: 2019-08-14 

H.kort: 1189 

__________ 

Delegation 5.2 

Område: Varor och tjänster som upphandlas kommunövergripande. Ramavtal 
Fastighetsunderhåll, Elarbeten. 
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Ansvarig nämnd: kommunstyrelsen 

Delegat: Anna Cederqvist, kommundirektör 

Datum: 2019-08-06 

H.kort: 1208 

__________ 

Delegation 5.2 

Område: Varor och tjänster som upphandlas kommunövergripande. Ramavtal 
Fasighetsunderhåll, Elarbeten 

Ansvarig nämnd: kommunstyrelsen 

Delegat: Anna Cederqvist, kommundirektör 

Datum: 2019-08-06 

H.kort: 1235 

__________ 

 

7. Planärenden 

Delegation: 7.2 

Område: Samrådsyttrande vid enkelt planförfarande - Grannehörande 

Ansvarig nämnd: kommunstyrelsen 

Delegat: Anna Cederqvist, kommundirektör och Gabriela Bosnjakovic, kom-
munalråd. 

. Vara kommun äger grannfastigheterna Vara 40:1, Vara 22:1, Vara 39:1, Vara 
35:1, Vara 31:1 

Datum: 2019-06-10 

H.kort: 2019.903-907 

_________ 

Delegation: 7.2 

Område: Samrådsyttrande vid enkelt planförfarande - Grannehörande 

Ansvarig nämnd: kommunstyrelsen 

Delegat: Anna Cederqvist, kommundirektör och Gabriela Bosnjakovic, kom-
munalråd. 

Område: Samrådsyttrande vid enkelt planförfarande. Vara kommun äger 
grannfastigheten: Vara 40:1. 

Datum: 2019-07-16 

H.kort: 2019.1095 

__________ 
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Delegation: 7.2 

Område: Samrådsyttrande vid enkelt planförfarande - Grannehörande 

Ansvarig nämnd: kommunstyrelsen 

Delegat: Anna Cederqvist, kommundirektör och Gabriela Bosnjakovic, kom-
munalråd. 

Område: Samrådsyttrande vid enkelt planförfarande. Vara kommun äger 
grannfastigheterna: Tråvad 3.75. Tråvad 3:134, Tråvad 3:38, Tråvad 3:86 

Datum: 2019-08.19 

H.kort: 2019.1135 

__________ 

Delegation: 7.2 

Område: Samrådsyttrande vid enkelt planförfarande - Grannehörande 

Ansvarig nämnd: kommunstyrelsen 

Delegat: Anna Cederqvist, kommundirektör och Gabriela Bosnjakovic, kom-
munalråd. 

Område: Samrådsyttrande vid enkelt planförfarande. Vara kommun äger 
grannfastigheten: Tråvad 3.75. 

Datum: 2019-08.19 

H.kort: 2019.1197 

__________ 

Delegation: 7.2 

Område: Samrådsyttrande vid enkelt planförfarande  - Grannehörande  

Ansvarig nämnd: kommunstyrelsen 

Delegat: Gabriela Bosnjakovic, kommunalråd. 

Område: Samrådsyttrande vid enkelt planförfarande. Vara kommun äger 
grannfastigheterna: Vara 22:1 och Vara 31:1 

Datum: 2019-07-07 

H.kort: 2019.1063 

__________ 

Delegation: 7.2 

Område: Samrådsyttrande vid enkelt planförfarande. Grannehörande 

Ansvarig nämnd: kommunstyrelsen 

Delegat: Anna Cederqvist, kommundirektör och Gabriela Bosnjakovic, kom-
munalråd. 

Vara kommun äger grannfastigheterna: Håkantorp 1:36, Håkantorp 1:21, Le-
vene 1:166. 
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Datum: 2019-08.19 

H.kort: 2019.1138 

__________ 

11. Övriga frågor 

Delegation: 11.4 

Område: Utseende av ersättare för förvaltningschef då delegaten är ledig  

Beslut om tf. förvaltningschef 

Ansvarig nämnd: kommunstyrelsen 

Delegat: Tünde Pettersson, förvaltningschef, miljö och byggförvaltningen. 

Datum 2019-06-25 

H.kort: 2019.1057 

__________ 

Delegation: 11.4 

Område: Utseende av ersättare för förvaltningschef då delegaten är ledig  

Ersättare för bildningschef sommaren 2019. 

Ansvarig nämnd: kommunstyrelsen 

Delegat: Dzenan Mahic, förvaltningschef, bildningsförvaltningen. 

Datum 2019-06-26 

H.kort: 2019.1058 

__________ 

Delegation: 11.4 

Område: Utseende av ersättare för förvaltningschef då delegaten är ledig  

Förvaltningschefens beslut om vidaredelegation vid frånvaro 

Ansvarig nämnd: kommunstyrelsen 

Delegat: Anna Cederqvist, kommundirektör. 

Datum 2019-08-23 

H.kort: 2019.1228 

 

__________ 
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KS § 110 

Anmälningsärenden 
 

Följande anmälningsärenden meddelas till kommunstyrelsen och läggs därefter 
till handlingarna:  

 

- Arbetsutskottets protokoll 2019-06-19 § 77-89 

- Arbetsutskottets protokoll 2019-08-21 § 90-101 

- Anmälan av personuppgiftsincident enligt artikel 33 i dataskyddsför-
ordningen (GDPR) H. kort 1042. 

__________ 
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KS § 111 
 

Övriga frågor 

Räddningsnämnden 

Fredrik Nelander (S) lyfter frågan om det har kommit mer information om 
RIB 19, Avtal för räddningstjänstpersonal i beredskap.  

Information lämnades om att frågan kommer att hanteras i räddningsnämnden. 

__________ 


