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Närvarolista

Beslutande
Ledamöter Elof Jonsson C, ordförande

Louise Grabo C
Peter Romlén SD
Ros-Marie Persson S
Martin Strandholm C fr o m kl 19.03 § 6
Per Gunnarsson M
Hans Lundmark HVKB
Tommy Åkerstedt EP
Peter Björk SD
Franz Wellbrant SD
Erik Lindström M
Peter Jonsson M
Ulf Genitz C
Elin Härling SD
Åsa Olsson S
Lars Gezelius M
Gabriela Bosnjakovic M
Torbjörn Falk M
Egon Frid V
Roland Edvardsson M
Carl-Uno Olsson S
Fredrik Nelander S
Malin Andersson S
Heidi Hansen S
Agneta Edvardsson M
Carl Hellqvist HVKB
Toril Korsvik Jevås S
Gert Andersson S
Mattias Andersson HVKB
Tresphore Mpundu SD
Susanne Lundgren HVKB
Therese Wellbrant SD
Leif Sandberg M
Refaat Ibrahim M
Marie Pehrsson M
Bengt Karlsson S
Johannes Lundén M
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Tjänstgörande ersättare Christina Rickardsson (SD) i st f Hannyah Jörtoft (SD)
Emil Fremäng (S) i st f  Fredrik Pettersson (S)
Lars-Åke Karlsson (S) i st f Peter Persson (S) 
Claes Eriksson (V) ist f Åsa Heij-Bengtegård (V)
Per-Olof Persson-Lilja (L) i st f Veronica Persson-Lilja (L)
Liselotte Nelander (S) i st f Mohamad Rezkar (S)
Irene Karlsson (C) i st f Ingemar Gruvaeus (C)

Övriga närvarande

Övriga Jennie-Ann Olsson-Holm, renhållningssamordnare
Christopher Runeberg, kommunjurist
Lindali Bergenzaun sekreterare
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Ärendelista
Val av justerande samt fastställande av tid 
och plats för protokollets justering

§ 1 Anmälningsärenden 6

§ 2 Information avfallsinsamling i Vara 
kommun

7

§ 3 Vara kommuns internationella arbete KS 2019/147 8

§ 4 Livsmedelstaxa. KS 2019/148 9 - 10

§ 5 Renhållningsavgifter 2020 KS 2019/124 11

§ 6 Renhållningsordning del 1 - Föreskrifter om 
avfallshantering för Vara kommun 2020

KS 2019/123 12 - 13

§ 7 Plan för Vara kommuns 
krisberedskapsarbete

KS 2020/16 14

§ 8 Svar på interpellation ställd till KS 
ordförande ang enkät Sveriges bästa 
kommun för unga

KS 2019/118 15 - 16

§ 9 Motion angående enskilda avlopp i Vara 
kommun

KS 2019/91 17 - 18

§ 10 Motion angående att utreda hur Vara 
kommun kan bidra med att göra bostäder på 
landsbygden tillgängliga för uthyrning till 
hyresgäster som vill bo på landet och bidra 
till en levande landsbygd

KS 2019/106 19 - 20

§ 11 Motion angående fria resor för pensionärer 
genom ett så kallat pensionärskort för 
65+åringar

KS 2020/26 21

§ 12 Motion om smartare julavslutningar KS 2019/149 22

§ 13 Entledigande av Per-Olof Thörn som 
lekmannarevisor samt fyllnadsval till Vara 
koncern AB och VaraNet AB

23

§ 14 Val av lekmannarevisorer till Vara Bostäder, 
Vara Industrifastigheter och Vara 
Konserthus AB

24 - 25
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§ 1

Anmälningsärenden

Sammanfattning av ärendet
Följande ärende anmäls och läggs därefter till handlingarna

- Ärendebalans 2020-02-11
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§ 2

Information avfallsinsamling i Vara kommun

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen

Sammanfattning av ärendet
Renhållningssamordnare Jennie-Ann Olsson-Holm informerar om nytt avfallssystem för 
matavfall i Vara kommun. 
Systemet väntas starta i januari 2021 och just nu pågår arbete med att förbereda detta med bland 
annat information till hushållen
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§ 3 Dnr KS 2019/147

Vara kommuns internationella arbete

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avsluta vänortsavtalet med Huangshan City då det kommunala 
partnerskapsprojektet ”Inclusion in society – for all youth” är slutfört

Sammanfattning av ärendet
Vara kommun har under lång tid haft ett aktivt internationellt arbete. Redan 1977 etablerades den 
första vänorten i Danmark, som i början av 1990-talet följdes av ytterligare två (Estland och 
Norge). Vid Sveriges inträde i EU (Europeiska Unionen) 1995 såg kommunen behov av ett 
utökat internationellt kontaktnät. Dels för att möjliggöra en ökad internationell samverkan och 
för att föra människor närmare varandra samt skapa en europeisk medvetenhet hos invånare. 
Idag har kommunen 6 vänorter. Internationella kontakter har setts som en grundförutsättning för 
internationellt arbete, såväl som i omvärldsbevakning som projektdeltagande.

Genom åren har det internationella arbetet utvecklats och breddats. Andra samarbetsformer har 
tillkommit i form av EU-projekt, Nordiska samarbetsprojekt genom t. ex Nordiska Ministerrådet 
samt sedan 2006 Kommunala partnerskap som har sin grund i Sveriges politik för global 
utveckling och senare även Agenda 2030. I stor utsträckning har vänorterna varit involverade i 
dessa samarbeten och projekt men även många andra internationella kontakter har knutits för 
kortare perioder och specifika syften. 

Det internationella arbetet har över tid gett möjligheter till omvärldssamverkan, bidragit till 
kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte samt främjat  finansieringsmöjligheter vilket kan ses 
som verktyg för kommunens verksamhetsutveckling. Resonemanget fram till nu har vilat på 
nyttan för medborgarna, det vill säga hur internationalisering kan bidra till att uppnå kommunens 
vision och mål och medverka till att skapa ett hållbart samhälle genom att stärka ekologisk, 
social och ekonomisk utveckling. 

Under 2017 godkände kommunstyrelsen ett samarbetsavtal med Oranjemund Town i Namibia. 
Samarbetsavtalet löper på 3 år. Då det visat sig vara svårt att hitta samarbetsområden som är 
utvecklande för båda parter samtidigt som nuvarande utformning av Kommunala partnerskap är 
omfattande i sin utformning och karaktär föreslås att samarbetet med Oranjemund Town 
avslutas. I övrigt fungerar det internationella arbetet väl och mot bakgrund av de positiva effekter 
det internationella arbetet bidragit till föreslås att förvaltningen får ett fortsatt uppdrag att arbete 
med att utveckla arbetet.   
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§ 4 Dnr KS 2019/148

Livsmedelstaxa.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta livsmedelstaxan med dess bilagor
Taxan gäller från och med att kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft.

Sammanfattning av ärendet
Grunden för kommunernas avgiftsuttag är i dag kontrollförordningen (EG) 882/2004 och den 
svenska regleringen som finns i livsmedelslagen (2006:804), livsmedelsförordningen (2006:813) 
och förordning 2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter.

Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 i kraft. 
Bestämmelserna i nya kontrollförordningen ersätter den ny gällande. Den nya förordningen 
innehåller ett antal nya begrepp, till exempel införs begreppet annan offentlig verksamhet och 
begreppet extra offentlig kontroll försvinner.

För att säkerställa att Vara kommun har möjlighet att ta betalt för sin livsmedelskontroll efter 
årsskiftet 2019-2020 behöver taxan för detta anpassas till den nya EU-förordningen. Om 
justeringarna inte görs kommer kommunens taxa efter den 14 december delvis bygga på ett 
regelverk som inte längre gäller. SKL har tagit fram ett nytt underlag för taxa för 
livsmedelskontroll anpassade till den nya kontrollförordningen vilken har använts för 
framtagandet av Varas nya taxa.

Taxan har i sin helhet setts över och reviderats så att den uppfyller kraven i den nya 
kontrollförordningen samt kraven på tydlighet, transparens och likställighetsprincipen.

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)
Carl Hellqvist (HVKB) yrkar att ärendet ska bordläggas då handlingarna kommit ledamöterna 
tillhanda samma dag som fullmäktige är och då har inte församlingens medlemmar chansen att ta 
ett underbyggt beslut

Johannes Lundén(M) föreslår att följande text stryks under rubriken ”Ikraftträdande”:
”Bestämmelser om timavgiften i 5 § första stycket ska dock börja tillämpas från och med 1 
januari 2020. I ärendet där timavgiften enligt 5 § ska debiteras tillämpas tidigare beslutad taxa 
fram till och med den 31 december 2019. Detsamma gäller ärenden som rör registreringar som 
inkommer till nämnden under denna period”
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Beslutsgång
Ordförande ställer Carl Hellqvists (HVKB) yrkande om bordläggning mot att ärendet ska 
avgöras idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Ordförande frågar fullmäktige om de beslutar enligt kommunstyrelsens förslag samt att, av 
Johannes Lundén (M), föreslagen text stryks och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
detta

Beslutsunderlag
- Beslut från miljö och byggnadsnämnden 2019-11-14 §157. H:kort 2019.2142
- Livsmedelstaxa och bilagor (inför sammanträde 2019-12-10 ingår taxan och bilagorna i 

samma fil som beslut från miljö och byggnadsnämnden) h:kort 2019.1981

Beslutet ska skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
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§ 5 Dnr KS 2019/124

Renhållningsavgifter 2020

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar förslaget till ny taxa ”Renhållningsavgifter i Vara kommun 

2020” 
2. Den nya taxan gäller från och med att kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden beslutade 2019-09-16 att skicka renhållningsavgifter för 2020 till 
kommunfullmäktige för antagande. Nuvarande taxenivå skulle bibehållas under år 2020. 
Tilläggstjänsten har tagits bort då Ragn-Sells inte längre erbjuder tjänsten ReturMera.

Kommunstyrelsen beslutade 20191030 § 139 att återremittera tekniska nämndens föreslagna 
renhållningsavgifter. 

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)
Gabriela Bosnjakovic (M) yrkar att beslutspunkt två ändras till ”Den nya taxan gäller från och 
med att kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft”

Beslutsgång
Ordföranden ställer Gabriela Bosnjakovics yrkande mot kommunstyrelsens förslag avseende 
punkt 2 och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Gabriela Bosnjakovics yrkande

Beslutsunderlag
- Renhållningstaxa 2020, just 20191030 h:kort 2019.2048
- Beslut från tekniska nämnden 2019-11-18 § 165 Renhållningstaxa 2020. H:kort 

2019.2038

Beslutet ska skickas till
- Miljö- och byggnadsförvaltningen
- Kommunstyrelsen
- Kommunens författningssamling
- Avfallsamordnaren
- Teknisk chef
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§ 6 Dnr KS 2019/123

Renhållningsordning del 1 - Föreskrifter om avfallshantering för Vara 
kommun 2020

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar de nya föreskrifterna, renhållningsordning del 1
2. De nya föreskrifterna gäller från och med att kommunfullmäktiges beslut vinner laga 

kraft.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har 2018-04-11 § 60 beslutat att ställa ut förslag om renhållningsordningens 
föreskrifter om avfallshantering under fyra veckor. Förslaget ställdes ut 2018-08-15 och sista dag 
att inkomma med synpunkter är 2018-09-14.

Inga inkomna svar i tid. Ett svar har inkommit från miljö- och byggnadsnämnden 2018-09-19. 
Miljö-och byggnadsnämnden har i sitt remissvar framhävt några synpunkter och önskemål om 
ändringar i avfallsföreskrifterna. Tekniska förvaltningen har tagit hänsyn till synpunkterna och 
gjort vissa ändringar i föreskrifterna. De förslag som tagits hänsyn till från miljö- och 
byggnadsnämnden påverkar inte renhållningstaxan.

Tekniska nämnden beslutade 2019-09-16 att lämna över renhållningsordningen för år 2020 till 
kommunfullmäktige för antagande. Kommunstyrelsen återremitterade 2019-10-30 
renhållningsordningen för att få en följsamhet med ärendet som berör renhållningsavgifter 2020.

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)
Gabriela Bosnjakovic (M) yrkar att beslutspunkt två ändras till: ” De nya föreskrifterna gäller 
från och med att kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft”

Beslutsgång
Ordföranden ställer Gabriela Bosnjakovic yrkande avs punkt 2 mot kommunstyrelsens förslag 
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt detta.

Beslutsunderlag
- Föreskrifter om avfallshantering Vara kommun, med ändringar h:kort 2020.175
- Beslut från tekniska nämnden 2019-11-18 § 164 Renhållningsordning del 2, föreskrifter 

om avfallshantering i Vara kommun 2019. H:kort 2019.2035
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Beslutet ska skickas till
- Miljö- och byggnadsförvaltningen
- Kommunstyrelsen
- Kommunens författningssamling
- Avfallsamordnaren
- Teknisk chef
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§ 7 Dnr KS 2020/16

Plan för Vara kommuns krisberedskapsarbete

Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunfullmäktige antar plan för Vara kommuns krisberedskapsarbete. 
- Genom beslutet upphävs styrdokument för krisberedskap i Vara kommun, antaget av 

kommunfullmäktige 2017-02-27 § 11.

Sammanfattning av ärendet
Plan för Vara kommuns krisberedskapsarbete är ett övergripande dokument över innevarande 
mandatperiods arbete med krisberedskap enligt lagen (SFS 2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).

Lagen tolkas genom två överenskommelser mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) och 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). De två är överenskommelse om 
kommunernas krisberedskap 2019-2022 och överenskommelse om kommunernas arbete med 
civilt försvar 2018-2020.
Eftersom båda överenskommelserna styr kommunens arbete så har uppgifterna sammanställts i 
planen.

Beslutsunderlag
- Plan för Vara kommuns krisberedskapsarbete, h:kort 2020.121

Beslutet ska skickas till
- Kommunstyrelsens ordförande
- Kommundirektör
- Säkerhetssamordnare

14



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2020-02-24

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 8 Dnr KS 2019/118

Svar på interpellation ställd till KS ordförande ang enkät Sveriges 
bästa kommun för unga

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen kan anses som besvarad

Sammanfattning av ärendet
Egon Frid (V) har ställt följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande:

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande ang UNF:s enkät till Sveriges bästa kommun för 
unga
Sedan 2012 har UNF, Ungdomens nykterhetsförbund, tankat Sveriges kommuner utifrån hur 
tillgången till en bra fritid för ungdomar ser ut. Årets resultat är procentuellt sett en försämring 
mot föregående år. 105 kommuner blir inte godkända vilket självklart är en stor besvikelse. UNF 
konstaterar vidare att årets resultat i kommunrakningen är en besvikelse. Så länge UNF har gjort 
den här rankningen har resultatet alltid gått nedåt, nu uttrycker UNF att något behöver hända och 
som nykterhetsorganisation för unga kräver de en förändring.
”UNF kräver att unga ska för de förutsättningar som krävs för att de ska kunna leva ett fritt och 
rikt liv av kunskap, välstånd och alla möjligheter att få engagera sig och påverka sin omgivning. 
Vi tror att detta börjar hos er kommuner”
223 av Sveriges 290 kommuner har deltagit i undersökningen vilket ger en svarsfrekvens på 77 
%, en ökning från förra året. Betyg ges mellan 0-5 för ungas inflytande, arbete under högtider, 
kostnadsfria nyktra aktiviteter, nyktra mötesplatser öppettider, marknadsföring av mötesplatser, 
satsningar på drogfritt föreningsliv och de ekonomiska satsningarna på kultur och fritid i 
kommunen. Frågorna om självskattning och om kommunernas uppskattning av ungdomars 
upplevelse av inflytande betygsätts inte, men jämförs ibland med hur resultaten ser ut i 
kommunen. Kommunerna godkänns när de får ett medelvärde på minst tre av fem. Totalt är 97 
kommuner (43 %) godkända. Av dem är 17 kommuner (7,6 % totalt) väl godkända med minst 
fyra poäng i snitt. 126 kommuner (56,5%) är alltså underkända och har under tre poäng. 
Resultaten är procentuellt sett en försämring mot föregående år.
Under åren 2014, 2015 och 2016 har Vara kommun svarat på denna enkät men 2017, 2018 och 
2019 är den inte besvarad av vår kommun. Att svara på denna enkät från UNF är att sätta fokus 
på de kommunala satsningar på unga, nyktra aktiviteter och lokaler som UNF vill lyfta fram och 
att förbättringar sker. Vara kommun bör finna rutiner för att denna enkät och liknande enkäter 
besvaras.
Med hänvisning vill ovanstående ställs fråga till kommunstyrelsens ordförande:
Anser du att det är viktiga frågor för Vara kommun att jobba med som lyfts från i UNF:s enkät 
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Sveriges bästa kommun för unga?
Kommer du att medverka till och jobba för att enkäten kommer att besvaras framöver för att 
stödja UNF:s arbete för satsningar på drogfritt föreningsliv och på kultur och fritid i kommunen

Svar på interpellation

Kommunstyrelsens ordförande Gabriela Bosnjakovic avger vid dagens sammanträde följande 
interpellationssvar angående UNF:s enkät Sveriges bästa kommun för unga.

Arbetet kring drogfria miljöer inom kommunens olika verksamheter är ett oerhört viktigt arbete 
där nolltolerans är rådande. Riktade insatser som kan stödja och motverka brukandet av droger 
bör det kontinuerligt arbetas med.

UNF är en av många organisationer som spelar en viktig roll i sitt arbete och som kommunen 
kan samverka med i olika former. I detta fall om hur vi kan hjälpas åt att motverka brukandet av 
droger bland unga, såväl som att missbruka eller att vistas i en livsmiljö där droger förekommer.   

Ett sätt att hjälpa och samverka är att kunna följa upp insatser som utförs inom ex skola, fritid 
och föreningsliv, i detta fall bidrar vi gemensamt till ett arbete genom ett enkätsvar som kan 
påvisa vilka insatsområden som behöver förbättras eller arbetas ytterligare med för att uppnå en 
drogfri miljö. Enkätfrågorna som skickas ut från UNF är betydelsefulla för oss att medverka i 
samt att arbeta efter.

Det är en viktig uppmaning till alla förvaltningar att svara på de enkäter som kommer in och som 
bedöms som relevanta att svara på. Detta område ser ut att tillhöra bildningsnämnden samt 
folkhälsorådet, då jag kommer bifoga interpellationen samt svar till berörd 
förvaltning/förvaltningar. 

Under året 2020 kommer även kommunens övergripande drogpolitiska program revideras och 
tas upp till politiskt beslut.

Beslutsunderlag
- Interpellation från Egon Frid (V)
- Svar på interpellation av ks ordförande Gabriela 

Beslutet ska skickas till
- Egon Frid (V)
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§ 9 Dnr KS 2019/91

Motion angående enskilda avlopp i Vara kommun

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen som därmed är färdigbehandlad.

Sammanfattning av ärendet
Hela Vara Kommuns Bästa har den 25 juni 2019 genom Mattias Andersson, Susanne Lundgren, 
Hans Lundmark och Carl Hellqvist lämnat in en motion angående enskilda avlopp. 
Kommunfullmäktige har den 23 september 2019 remitterat motionen till Kommunstyrelsen som 
i sin tur remitterade motionen till miljö och byggnadsnämnden för yttrande. Miljö- och 
byggnadsnämnden inkom med yttrande den 14 november 2019.

Motionärerna yrkar att kommunfullmäktige ska beslut att miljö- och byggnadsnämnden och 
förvaltningen ändrar sitt arbetssätt gentemot fastighetsägare på följande sätt:

- Inga förslag till beslut om vite riktas till fastighetsägare som har fått beviljat tillstånd att 
åtgärda sina enskilda avlopp, och där åtgärdstiden för genomförandet inte har löpt ut.

- Viten slutar att användas slentrianmässigt vid tillsyn av enskilda avlopp.
- I de fall där prover har tagits på enskilda avlopp så läggs inga förslag till beslut om vite 

utan att miljö- och byggnadsförvaltningen först har kommit överens med fastighetsägaren 
om en godtagbar provtagningspunkt för utgående avloppsvatten och fastighetsägaren får 
en chans att göra ett nytt prov för att visa att avloppsanläggningen håller en god funktion.

Enligt 12 kapitlen 2 § Regeringsformen (SFS 1974:152) regleras att ingen får bestämma hur en 
förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot 
enskild. Denna bestämmelse fastslår således förvaltningens självständighet i myndighetsutövning 
och rättstillämpning. Detta innebär att det är olagligt kommunfullmäktige att fatta beslut om 
miljö och byggnadsnämndens och förvaltningens arbetsrutiner vid myndighetsutövning på det 
sätt som motionärerna föreslår.

Mot bakgrund av yttrande från miljö och byggnadsnämnden föreslås kommunfullmäktige att 
avslå motionen som därmed är färdigbehandlad.

Beslutsunderlag
- Motion till kommunfullmäktige i Vara kommun angående enskilda avlopp. H:kort 

2019.1056
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- Beslut MBN 2019-11-14 § 160 yttrande till kommunstyrelsen angående motion om 
enskilda  avlopp h:kort 2019.1979

- Information hur miljö- och byggnadsnämnden arbetar med enskilda avlopp h:kort 
2019.2145

Beslutet ska skickas till
- Motionärerna
- Hela Vara Kommuns Bästa
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§ 10 Dnr KS 2019/106

Motion angående att utreda hur Vara kommun kan bidra med att göra 
bostäder på landsbygden tillgängliga för uthyrning till hyresgäster 
som vill bo på landet och bidra till en levande landsbygd

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen återremitteras till kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet
Egon Frid (V) och Fredrik Nelander (S) har den 2019-09-04 lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige angående att Vara kommun utreder möjligheten för hur kommunen kan 
bidra med att göra bostäder på landsbygden tillgängliga för uthyrning till hyresgäster som vill bo 
på landet. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen som inför sin 
beredning remitterat den till Vara Bostäder AB och Vara Industrifastigheter AB.

I motionen framgår ett förslag om att Vara kommun, genom Vara Bostäder AB alternativt genom 
Vara Industrifastigheter AB hyr fastigheter av den privata fastighetsägaren, iordningställer 
boendet för uthyrning och sedan hyr ut bostaden till presumtiva hyresgäster. Ett annat alternativ 
är att se över möjligheten att organisera via liknande självkostnadsersättning mellan 
fastighetsägaren och Vara Bostäder, Vara Industrifastigheter AB eller annan huvudman för att 
sköta uthyrningen.

Styrelsen i Vara Bostäder AB och Vara Industrifastigheter AB har den 2019-11-20 yttrat sig över 
motionen. Vara Bostäder AB ser ingen möjlighet att bolagen för egen del kan agera i enlighet 
med motionärens förslag då bolagsordningen inte möjliggör för Vara Bostäder AB att agera 
hyresförmedlare eller hyresgarant. Samtidigt anser styrelsen att det skulle sätta bolaget i en stor 
risk utifrån att investera i någon annans fastighet utan hyresavtal som löper över lång tid. Vara 
Industrifastigheter AB hänvisar till Vara Bostäder ABs yttrande men förtydligar samtidigt att 
uppdraget i motionen inte inryms i Vara Industrifastigheters uppdrag utifrån bolagsordningen.

Enligt 2 kap 1§ Kommunallagen (2017:725) ska kommuner ha hand om angelägenheter av 
allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras 
medlemmar. Av regleringen framgår även att kommunen inte får lämna understöd åt enskilda 
kommunmedlemmar utan stöd i författning. Att understödja enskilda betraktas inte som en 
angelägenhet av allmänt intresse vilket bland annat slagits fast i RÅ 1930 ref. 1, RÅ85 2:79 och 
RÅ 1991.64. Motionens förslag om att kommunen ska iordningställa en fastighet som någon 
enskild äger bedöms därför inte vara lagligt genomförbar. 
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Inom Vara Bostäder ABs verksamhetsområde kan det finnas en möjlighet att köpa fastigheter, 
restaurera desamma och därefter hyra ut dem. Däremot ska bolaget agera på affärsmässig grund 
och vid tidigare utredning av just denna fråga konstaterades att förvaltningskostnaderna riskerar 
att bli så höga att hyresintäkterna inte kan täcka kostnaderna. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen avslås. 

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)
Fredrik Nelander (S) med bifall av Peter Björk (SD) yrkar på återremiss av ärendet då att-satsen i 
motionen: ”Vara kommun utreder möjligheten hur kommunen kan bidra med att göra bostäder 
på landsbygden tillgängliga för uthyrning till hyresgäster som vill bo på landet” ej anses 
besvarad

Beslutsgång
Ordförande ställer Fredrik Nelanders yrkande om återremiss mot kommunstyrelsens förslag till 
beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
Omröstning begärs. Den som röstar ja röstar att ärendet ska avgöras idag, den som röstar nej 
röstar på återremiss

Omröstningsresultat
21 ja-röster och 23 nej-röster avges enligt omröstningsprotokoll

Kommunfullmäktige beslutar därmed att återremittera ärendet

Beslutsunderlag
- Inkommen motion, h:kort 2019.1297
- Förslag från kommunstyrelsen

Beslutet ska skickas till
- Motionärerna
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§ 11 Dnr KS 2020/26

Motion angående fria resor för pensionärer genom ett så kallat 
pensionärskort för 65+åringar

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Nelander (S) och Egon Frid (V) har inlämnat följande motion

Motion till kommunfullmäktige angående fria resor för pensionärer genom ett så kallat 
pensionärkort för + 65-åringar
”Regionfullmäktige beslutade i slutet på 2018 om att införa en ny zon-modell inom 
kollektivtrafiken i Västra Götaland så en zon C i Skaraborg, Fyrbodal och Sjuhärad. I många 
kommuner tas olika lösningar fram avseende reglerna för fria resor för pensionärerna inom 
kommunens kollektivtrafik. Det finns som exempel drygt 30 olika kommunala lösningar på 
pensionärsrabatten inom kollektivtrafiken. Ett sätt att öka resandet för olika resandegrupper är 
likt större zoner att pensionärerna kan åka inom ett större område med sin pensionärsrabatt och 
att fler pensionärer kan omfattas av pensionärskortet genom att sänka åldern från +75 till +65. 
Att nå en gemensam lösning i Västra Götaland, på ett så bra regionkort med pensionärsrabatt 
som möjligt, är långt borta tyvärr. Därför är motionens syfte att nå en pensionärsrabatt/fria resor 
som är så omfattande i tid och ålder som möjligt, från 65 år, alla turer och hela dagen för våra 
ålderspensionärer i Vara kommun inom Västtrafiks utbud.
Vara kommun har idag ett pensionärskort som gäller +75 år på Västtrafiks alla ordinarie turer 
som finns i Vara kommun och som kommer att gälla alla turer i zon C efter den nya 
zonindelningen genomförts.
Socialdemokraterna och Västerpartiet i Vara föreslår kommunfullmäktige att besluta:

-  att Vara kommun inför fria resor för pensionärer, +65 år, på Västtrafik alla ordinarie turer 
inom zon C
-  att ge kommunstyrelsens ordförande i puppdrag att lyfta frågan i V6-samarbetet, i syfte att 
tillsammans med fler kommuner inom V6 kunna genomföra ett pensionärskort, +65 år, inom 
zon C

Beslutsunderlag
Inkommen motion från Fredrik Nelander (S) och Egon Frid (V) 
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§ 12 Dnr KS 2019/149

Motion om smartare julavslutningar

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Hannyah Jörtoft (SD) har inkommit med motion om smartare julavslutningar

Julen är en högtid värd att firas, en tradition värd att bevara, ett tillfälle för eftertanke om 
omtanke. Vi är glada över de fina julavslutningar som arrangerats och den värme och gemenskap 
de spridit över partigränserna genom åren. Men vi har också uppmärksammat ett onödigt slöseri i 
samband med detta som är värt att se över.
I ett flertal nämnder och styrelser har man egna julavslutningar för de politiker och tjänstemän 
som förknippas med den specifika nämnden/styrelsen. I kommunfullmäktige har man en 
julavslutning för de politiker och tjänstemän förknippade med fullmäktige.

I en tid av effektiviseringar och besparingar ställer vi oss frågande till några av de 
fullmäktigesammanträden vi haft i december de senaste åren. Vanligtvis med en mycket kort 
föredragningslista av ärendens om man troligtvis kunna tag upp på det föregående sammanträdet 
eller hänskjuta till kommande sammanträde. För om det är så att man väljer att ha ett 
fullmäktigemöte i december bara för att kunna ha julbord, blir det ett väldigt dyrt julbord.

Själv sitter jag i fullmäktige, kommunstyrelsen och socialnämnden och med vetskapen om att 
många har, liksom jag flera politiska uppdrag. Det känns helt enkelt onödigt, slösaktigt att vi ska 
erbjudas fler julsavslutningar med måltid/år. Jag har under ett par år lyft detta som ett exempel 
på slöseri värd att se över med förhoppning om förståelse och förändring på ett smidigt vis men 
väljer nu istället att lämna in en motion i frågan.

Förslaget är istället en gemensam julavslutning för både fullmäktige och dess underliggande 
styrelser, nämnder och andra politiska organ, vid ett tillfälle som förslagsvis men inte 
nödvändigtvis måste vara i anslutning till årets sista fullmäktigesammanträde.

Sverigedemokraterna i Vara yrkar:
att kommunfullmäktige beslutar om en gemensam julavslutning istället för ett flertal olika
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§ 13 Dnr KS 2018/151

Entledigande av Per-Olof Thörn som lekmannarevisor samt 
fyllnadsval till Vara Koncern AB och VaraNet AB

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Entlediga Per-Olof Thörn från uppdraget som lekmannarevisor Vara Bostäder AB, Vara 
Industrifastigheter AB samt som ersättande lekmannarevisor i Vara Koncern AB och 
VaraNet AB

2. Utse Mikael Hernborg till ersättande lekmannarevisor i Vara Koncern AB och VaraNet 
AB

Sammanfattning av ärendet
Per-Olof Thörn har den 2019-12-03 lämnat in sin avsägelse från uppdraget
som revisor i Vara kommun. Kommunfullmäktige beslutade den 2019-12-16
att entlediga Per-Olof Thörn som revisor samt utse Mikael Hernborg som ny
revisor.

I kommunfullmäktiges behandling togs inget formellt beslut om att entlediga
Per-Olof Thörn som lekmannarevisor till de kommunala bolagen och inte
heller beslutades om något fyllnadsval.
Fyllnadsval görs enbart till Vara Koncern AB och VaraNet AB. I Vara
Bostäder, Vara Industrifastigheter, Vara Konserthus AB har revisionen själva
lämna önskemål om att byta uppdrag mellan sig.

Beslutsunderlag
Valberedningens förslag § 1/200224

Beslutet ska skickas till
- Kommunens revisorer
- Vara Koncern AB
- VaraNet AB  
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§ 14 Dnr KS 2018/151 

Val av lekmannarevisorer till Vara Bostäder, Vara Industrifastigheter 
och Vara Konserthus AB

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Välja lekmannarevisorer och ersättare till Vara Bostäder AB enligt följande:

         Ordinarie                 Ersättare
            Anders Ekdén                    Reino Garyd
            Onni Vehviläinen              Inger Gustafsson

2. Välja lekmannarevisorer och ersättare till Vara Industrifastigheter AB enligt följande:

         Ordinarie                 Ersättare
             Anders Ekdén                    Reino Garyd
             Onni Vehviläinen              Inger Gustafsson

3. Välja lekmannarevisorer och ersättare till Vara Konserthus AB enligt följande:

         Ordinarie                      Ersättare
             Anderz Erlandsson           Reino Garyd
             Mikael Hernborg              Inger Gustafsson

Sammanfattning av ärendet
Per-Olof Thörn har den 2019-12-03 lämnat in sin avsägelse från uppdraget som revisor i Vara 
kommun. Kommunfullmäktige beslutade den 2019-12-16 att entlediga Per-Olof Thörn som 
revisor samt utse Mikael Hernborg som ny revisor.

Fyllnadsval har föreslagits till Vara Koncern AB och VaraNet AB men för övriga bolag har 
revisionen själv lämnat önskemål om att byta uppdrag mellan sig. Valberedningens förslag 
bygger på revisorernas önskemål.  
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Beslutsunderlag
Valberedningens förslag § 2/200224

Beslutet ska skickas till
- Kommunens revisorer
- Vara Bostäder AB och Vara Industrifastigheter AB
- Vara Konserthus AB
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