KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
Kommunfullmäktige
2020-10-14

Kallelse till Kommunfullmäktiges sammanträde
Datum och tid

Måndagen den 26 oktober 2020, kl. 18.00

Plats

Gibson-salen, Academy of Music and Business

Vid förhinder

Gruppledare för de partier som ingår i överenskommelser meddelar
vilka som ska tjänstgöra senast måndagen den 26 oktober kl. 17.00.
Övriga partier meddelar förhinder till Loella Tandoc Johansson
Telefonnummer 0512-310 28
E-postadress loella.tandocjohansson@vara.se

Övrigt

Förslag till justeringstid: onsdagen den 28 oktober, klockan 16.00
Förslag till justerare: Hans Lundmark (HVKB) och Peter Jonsson (M)

Elof Jonsson (C)
Ordförande

Loella Tandoc Johansson
Sekreterare

Med anledning av covid-19 kommer fikapausen med allmänheten klockan 18.30 att ställas in.
Allmänheten uppmanas att i första hand lyssna på sammanträdet via radio på www.radiovara.se
eller via 87,8Mhz.

Föredragningslista
Nr

Ärende

Dnr

1

Anmälningsärenden KF 2020
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- Icke verkställda beslut LSS 2020, kvartal 2
- Icke verkställda beslut SOL 2020, kvartal 2
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- Delårsrapport augusti Tolkförmedling Väst
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- Kommunstyrelsen
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232 - 246
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Inkom den Dnr

Initierat av

Ärende

Handläggning

2020-03-16 2020/74

Socialnämnden

Rapportering till inspektionen för vård och omsorg,
icke verkställda beslut Sol och LSS 2020.
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

Socialnämndens beslut om rapportering till
IVO – anmäls löpande till KF
KF 2019-09-23
Remitterad till Vara Bostäder AB
KSAU 2019-12-10
KS 2020-02-05
KF 2020-02-24
Återremitterad till kommunstyrelsen
KSAU 2020-09-23
KS 2020-10-07
KF 2020-10-26
Bereds av avdelningen för utveckling och
service

2019-09-04 2019/106 Vänsterpartiet och
Socialdemokraterna

2020-05-04 2020/110 Förvaltningen för utveckling Riktlinjer för flaggning i Vara kommun
och service
2020-05-04 2020/112 Stiftelsen Torsgårdshallen

Årsredovisning 2019, Stiftelsen Torsgårdshallen

2020-05-14 2020/118 Bildningsnämnden

Stödåtgärder till föreningslivet med anledning av
Covid-19 (Coronaviruset)

KSAU 2020-05-20
KS 2020-06-10
Bordläggs till nästa sammanträde
KS 2020-09-02
Återremitterad till förvaltningen
KSAU 2020-10-23
KSAU 2020-10-23

2020-05-19 2020/122 Förvaltningen för utveckling Utbetalning av partistöd 2021
och service

KSAU 2020-10-23

2020-05-19 2020/124 Socialdemokraterna

KF 2020-05-25
Remitterad till kommunstyrelsen
Remitterad till tekniska nämnden
KSAU 2020-09-23
KS 2020-10-07
KF 2020-10-26

Motion angående levande landsbygd

2020-05-26 2020/126 Förvaltningen för utveckling Sammanträdesdagar och tider 2021.
och service

Ärendebalans per den 14 oktober 2020
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2020-05-29 2020/133 Skaraborgs
kommunalförbund
2020-05-29 2020/134 Skaraborgs
kommunalförbund

Länsgemensamt inriktningsdokument kopplat till
handlingsplan psykisk hälsa

Remitterad till BIN och SN
KSAU 2020-09-23
KS 2020-10-07
KF 2020-10-26
Förlängning av överenskommelsen mellan Västra
Remitterad till SN
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen KSAU 2020-09-23
om samverkan vid in- och utskrivning från sluten
KS 2020-10-07
hälso- och sjukvård.
KF 2020-10-26

2020-06-30 2020/153 Skaraborgs
kommunalförbund

Gemensamt färdtjänstreglemente

2020-07-13 2020/166 Samordningsförbundet
Skaraborg

Medelstilldelning 2021 – Samordningsförbundet
Skaraborg

2020-08-28 2020/195 Bildningsnämnden

Prioritering av investeringsstöd 2020

2020-08-31 2020/202 Socialnämnden

Antagande av reglemente för Socialnämnden

2020-08-31 2020/203 Tekniska nämnden

Remitterad till socialnämnden
KSAU 2020-09-23
Pausad i väntan på nya besked om hur
arbetet med reglementet ska fortsätta.
Remitterad till socialnämnden
KSAU 2020-09-23
KS 2020-10-07
KF 2020-10-26
KSAU 2020-11-18

KSAU 2020-09-23
KS 2020-10-07
KF 2020-10-26
Försäljning av lägenheter från Vara kommun till Vara Remitterad till socialnämnden
Bostäder AB
KSAU 2020-10-23

2020-08-31 2020/204 Tekniska nämnden

Renhållningsordning 2021

2020-08-31 2020/205 Tekniska nämnden

Vattenavtal med Lidköpings kommun

2020-08-31 2020/206 Tekniska nämnden

Avtal om leverans av dricksvatten till Grästorps
kommun

Ärendebalans per den 14 oktober 2020
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KSAU 2020-09-23
KS 2020-10-07
KF 2020-10-26
KSAU 2020-09-23
KS 2020-10-07
KF 2020-10-26
KSAU 2020-09-23
KS 2020-10-07
KF 2020-10-26

2020-09-08 2020/212 Trafikverket

Medfinansiering korsningar Tråvad

KSAU 2020-10-23

2020-09-09 2020/213 Kommuninvest Ekonomisk
förening

Insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening

KSAU 2020-11-18

2020-09-14 2020/215 Förvaltningen för utveckling Delårsrapport augusti 2020, Vara kommun
och service

KSAU 2020-09-23
KS 2020-10-07
KF 2020-10-26
KSAU 2020-10-23

2020-09-18 2020/220 Räddningsnämnden

Avtal om gemensam räddningsnämnd

2020-09-21 2020/221 Tekniska nämnden

Lokala ordningsföreskrifter och taxa för torghandel
2021

KSAU 2020-10-23

2020-09-29 2020/224 Tekniska nämnden

Felparkeringsavgifter 2021

KSAU 2020-10-23

2020-09-29 2020/225 Tekniska nämnden

Avgift för dispenstransporter 2021

KSAU 2020-10-23

2020-09-09 2020/229 Förvaltningen för utveckling Riktlinjer för bostadsförsörjning 2020-2024
och service

KSAU 2020-10-23

2020-10-02 2020/232 Tekniska nämnden

Medfinansiering av cirkulationsplats på väg
187/Kungsgatan i Vara
Medfinansiering av cirkulationsplats i korsning på
väg 2621 i Kvänum, Vara kommun

KSAU 2020-10-23

2020-10-09 2020/238 Skaraborgs
kommunalförbund

Delårsrapport 2020 Skaraborgs kommunalförbund

Anmäls till KF 2020-10-26

2020-10-09 2020/239 Göliska IT

Delårsrapport 2020 Göliska IT

Anmäls till KF 2020-10-26

2020-10-12 2020/241 Tekniska nämnden

VA-taxa 2021

KSAU 2020-10-23

2020-10-13 2020/243 Tolkförmedling Väst

Delårsrapport 2020 Tolkförmedling Väst

Anmäls till KF 2020-10-26

2020-10-02 2020/233 Tekniska nämnden

Ärendebalans per den 14 oktober 2020
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KSAU 2020-10-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2020-09-23

§ 84

Dnr SN 2020/19

Icke verkställda beslut LSS 2020
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen och översända den till kommunfullmäktige
samt kommunens revisorer.
Sammanfattning av ärendet
LSS 28 f-i §§ innehåller bestämmelser om att icke verkställda beslut enligt 9 § ska inrapporteras
kvartalsvis från socialnämnden till IVO, kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Beslut som
avses är de som icke verkställts inom tre månader från och med beslutsdatum samt beslut där
verkställigheten av någon anledning avbrutits och inte påbörjats igen inom tre månader från
avbrottet. Rapportering ska också göras när beslutet ej kunnat verkställas på grund av att den
enskilde tackat nej till erbjuden insats men behovet kvarstår.
Rapport kvartal 2
Sammanfattning, kvartal 2, 2020
Icke verkställda beslut

Insats Summa
Beslut med
Insats
icke
avbrott i
verkställda verkställighet
beslut

Verkställda
eller
avslutade
beslut
under
kvartalet

1

KP1

1, BMSS2

1

0

-

För kvartal 2, 2020 finns ett icke verkställt beslut, avseende kontaktperson att rapporteraportera.

1
2

Kontaktperson
Bostad med särskild service

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2020-09-23

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2020-09-23

§ 85

Dnr SN 2020/19

Icke verkställda beslut SOL 2020
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen och översända den till kommunfullmäktige
samt kommunens revisorer.
Sammanfattning av ärendet
16 kapitlet 6 f-i §§ SoL innehåller bestämmelser om att icke verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 §
SoL, ska rapporteras kvartalsvis från socialnämnden till IVO, kommunens revisorer och
kommunfullmäktige. Beslut som avses är de som icke verkställts inom tre månader från
beslutsdatum samt beslut där verkställigheten av någon anledning avbrutits och inte påbörjats igen
inom tre månader från avbrottet. Rapportering ska också göras när beslutet ej kunnat verkställas på
grund av att den enskilde tackat nej till erbjuden insats men behovet kvarstår.
Rapport kvartal 2, 2020
Icke
verkställda
beslut

Insats

1

KP1

Summa
Beslut med
icke
avbrott i
verkställda verkställighet
beslut

1

Insats

Verkställda
eller
avslutade
beslut under
kvartalet

33

Dagverks.

0

4

Växelv.

Sammanfattning, kvartal 2, 2020
För kvartal 2, 2020, finns ett icke verkställt beslut att rapportera, avseende kontaktperson.
På grund av Covid-19 redovisas 33 avbrott i verkställighet vad dagverksamhet beträffar, då
verksamheterna är stängda från och med 2020-03-24 för att begränsa smittspridning. 4 avbrott
gällande växelvård, där har de enskilda själva avsagt sig insatsen på grund av Covid-19.

1

Kontaktperson
Justerare

Utdragsbestyrkande

8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2020-09-23

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer

Justerare

Utdragsbestyrkande
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10
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
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BESLUT
2020-10-07
Dnr: 201-45414-2020

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
28 september 2020 till och med den 14 oktober 2022.
Kommun: Vara
Parti: Moderaterna
Ny ledamot: Mikael Plate
Ny ersättare: Jon Sandkvist
Avgången ledamot: Leif Sandberg
Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
För information om hur Länsstyrelsen i Västra Götaland behandlar personuppgifter, se
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-lansstyrelsen-i-vastra-gotaland/omwebbplatsen/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter.html
De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.
Vara
Ledamot

Ersättare
1. Cecilia Widegren
2. Ronnie Brolin
3. Göran Persson
4. Fredrik Sjökvist
5. Ingemar Jonsson
6. Anna-Stina Wikström Hansson
7. Jon Sandkvist *

Gabriela Bosnjakovic
Per Gunnarsson
Lars Gezelius
Lennart Haglund
Peter Jonsson
Erik Lindström
Johannes Lundén
Marie Pehrsson
Mikael Plate *
Roland Edvardsson
Torbjörn Falk
Herman Bynke
Refaat Ibrahim

25
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Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.
Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, 403 40 GÖTEBORG
inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

Marina Fagermoen

David Forsberg
Kopia till
Vara kommun
Ny ledamot
Ny ersättare
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Skaraborgs Kommunalförbund
Delårsrapport 2020
Skaraborgs Kommunalförbund
Organisationsnummer: 222000–2188

Förvaltningsberättelse
Direktionen för Skaraborgs Kommunalförbund avger delårsrapport med förenklad förvaltningsberättelse
för första delåret 2020, perioden 1 januari – 31 juli 2020.

Inledning till förvaltningsberättelsen
Förbundets ursprung och uppdrag
Skaraborgs Kommunalförbund bildades 2006, och har till ändamål att tillvarata de 15
medlemskommunernas intressen och att främja deras samverkan och samarbete över kommungränserna.
Verksamheten ska vara till kommunal nytta och skapa mervärde för medlemmarna. Syftet ska vara att
stärka Skaraborg som en attraktiv region med goda livsvillkor för alla invånare och samverka för utveckling
och effektivt resursutnyttjande.
Förbundet skall särskilt verka inom följande områden;
•
•
•
•

Tillväxt- och utvecklingsfrågor
Verksamhetsstöd och intressebevakning
Projekt som har till syfte att främja samordning och/eller samverkan inom områdena
tillväxt och utveckling samt verksamhetsstöd

Politisk organisation
Enligt förbundsordningen är direktionen verkställande politiskt organ, och består av 15 ledamöter med 15
ersättare. Varje medlemskommun representeras i styrelsen av en ledamot som är kommunstyrelsens
ordförande, samt en ersättare som är oppositionsföreträdare. Till direktionen finns ett presidium bestående
av förbundets ordförande och 3 vice ordföranden. Presidiet bereder ärenden inför direktionen, och
representerar förbundet i olika former av samverkan, t ex i regionen. Till direktionen är knutet ett
tillväxtutskott, dit även externa representanter finns adjungerade.
Organisation
Kommunalförbundets verksamhet leds av en förbundsdirektör och bedrivs av ett kansli med
tjänstepersoner. Kansliet utgörs av medarbetare med hög kompetens inom de olika verksamhetsområdena,
liksom strateger och administrativ personal. Förbundet är huvudman för antagningskansliet, vilket
administrerar Skaraborgs gymnasiesamverkan. Kansliet har två enheter – ett antagningskansli och en
projektenhet (under uppbyggnad), med varsin enhetschef. Verksamheten består i hög grad av arbete kring
de strategiska inriktningar som ligger i förbundets uppdrag, samt i en samverkansstruktur med nätverk
från kommunernas ledningsorganisationer.
Till förbundet är också tre revisorer knutna, och en yrkesrevisor.
2
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Översikt över verksamhetens utveckling
Den ekonomiska utvecklingen i kommunalförbundet under de senaste fem åren har varit god. Förbundet
har kunnat bygga upp ett eget kapital som bidrar till en förbättrad soliditet. En kraftig intäktsändring
märktes mellan 2017–2018, då antalet projekt som förbundet var huvudman för, ökade.
Kommunalförbundet stärker ytterligare sitt arbete med projekt, vilket sannolikt fortsatt kommer att öka
intäktssidan i framtiden.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Kommunalförbundet har gått med överskott under första delåret 2020. Detta beror på att omställningen till
ett mer digitalt arbetssätt gjort att de upparbetade kostnaderna inte nått upp till det som budgeterades.
Särskilt gäller detta kostnader förknippade med hyra av mötes- och konferenslokaler för t ex politiska
möten, nätverksträffar och event, samt uteblivna resekostnader. Det är viktigt att ha i åtanke att minskade
kostnader enligt ovan orsakat uteblivna intäkter för de externa verksamheterna förbundet normalt handlar
av.
Anpassningar i verksamheten till pandemin fortgår när delårsrapporten skrivs, och det är svårt att sia om
hur hösten/vintern ser ut. Sannolikt kommer digitala möten fortsättningsvis att hållas i mycket högre
omfattning än vanligt, och resandet kommer att vara lågt. Den prognos för andra halvåret som ligger i
siffrorna utgår från att vi har samma utveckling som för första delåret.

Händelser av väsentlig betydelse
Första delåret har präglats av Corona-pandemins utbrott och utveckling. Förbundet var snabbt ute med att
ställa om fysiska möten och träffar i nätverk m m, till digitala möten. Medarbetare i förbundet
rekommenderades att arbeta hemifrån, i de fall det varit möjligt.
Det stora projektet En skola för alla har under delåret avslutats, och slutkonferens hölls den 29 januari.
Skaraborgs Kommunalförbund har varit huvudman för projektet, som drivits med medel från ESF.
Projektet har resulterat i ett flertal goda erfarenheter som kan bidra till att hela regionens mål om fullföljda
studier kan nås.
Skaraborgsdagen avhölls traditionsenligt på Vara konserthus den 30 januari. Eventet prövade nya grepp
och upplevdes av de flesta som lyckat.
Under Corona-pandemin har förbundets verksamhet anpassats till de nya förutsättningarna. Detta har
inneburit att vi deltagit på regionens samlade möten om pandemiläget, och om de insatser som satts in för
att mildra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin för företag och andra samhällssektorer. Förbundet
har även aktivt medverkat i fördelningen av säkerhetsutrustning till kommunerna, samt hållit avstämningar
med kommuncheferna och direktionen för att samordna särskilda behov. Förbundet medverkade även i att
bilda en företagsakut under pandemin, samt hålla dialog med flera branscher som t ex företag inom
besöksnäringen.
Under delåret har förbundet aktivt deltagit både på tjänstepersons- och politisk nivå i Västra
Götalandsregionens arbete med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi (RUS). Inspel till strategin
togs bland annat fram i dialog mellan förbundsstyrelsen och kommuncheferna under rådslagsdagarna i
3
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mars 2019. Frågan har även behandlats politiskt i VästKoms styrelse och i den regionala Beredningen för
hållbar utveckling (BHU). Under hösten avlämnar förbundet Skaraborgs samlade remissvar till regionen.
Implementeringen av förbundets nya organisation och arbetssätt fortgår, liksom ett flertal aktiviteter för att
utveckla kansliets arbetsmiljö och verksamhet i samverkan med kansliets medarbetare.

God ekonomisk hushållning och ställning
I grunduppdraget för Skaraborgs Kommunalförbund ingår att bidra till att kommunerna samverkar kring
frågor som skapar kostnadseffektiva lösningar och hittar lösningar som skapar mervärden för
medlemskommunerna. Detta betyder att förbundet i sig arbetar med god ekonomisk hushållning i sitt
uppdrag, men också i sin egen interna verksamhet. Syftet ska vara att stärka Skaraborg som en attraktiv
region med goda livsvillkor för alla invånare och samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande.
Det gör vi bland annat genom Utbildning Skaraborg, kompetensförsörjning, infrastruktur och andra frågor
där kommunen har svårt att agera enskilt, och där resultatet av en god samverkan blir större tillsammans.
Förbundet har ett eget kapital på 8,4 mnkr och finansiella placeringar finns som täcker förbundets
pensionsåtaganden. Soliditeten uppgår till 13% (13%).
Förbundet deltar aktivt i ägarsamråd för att säkerställa att inte några ekonomiska risker ska finnas i de
intressebolag som förbundet äger andelar i. Förbundets ekonomiska ställning bedöms vara god, och
förbundets arbete med ekonomisk hushållning kommer att utvecklas stabilt.

Väsentliga personalförhållanden
Skaraborgs Kommunalförbund finansieras genom avgifter från medlemskommunerna. Intäkterna
finansierar t ex tillsvidareanställd personal vid förbundets kansli. Inom de projekt som förbundet driver
anställs personal i regel genom visstidsanställningar. Dessutom avtalar förbundet tjänsteköp med
medlemskommunerna för tillfälliga uppdrag. Totalt har 31 personer sin anställning vid förbundets kansli,
fördelat på 22 kvinnor och 9 män (per 2020-07-31).
Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron för samtliga anställda på förbundet var under första delåret 2020 3,6% (att jämföra med 4%
första delåret 2019). I siffran ingår långtidssjukfrånvaron (mer än 59 dagar). Med den borträknad ligger
den generella sjukfrånvaron under 3%. Medarbetarna på förbundet har möjlighet att ta del av s k
friskvårdstimme och kan ansöka om friskvårdsbidrag.

Verksamhet och resultat
Den ekonomiska utvecklingen i förbundet är god. Det finns ett eget kapital och bra soliditet. Under första
delåret 2020 har verksamheten präglats av pandemin, vilket gjort att fysiska möten i hög utsträckning
omvandlats till digitala möten. Detta har bidragit till avvikelser i förhållande till budget och tidigare år,
främst rörande gemensamma kostnader som hyra av lokaler, resor, etc. Det resulterande överskottet i
verksamheten är vid delårets slut 1 392 tkr, och prognosen för helårets resultat beräknas till 2 484 tkr.
Observera att lönerevisionen för 2020 inte är medtagen i resultatet per 2020-07-31, vilket gör att eventuella
förändring kommer påverka resultatet per 2020-12-31. Finansiellt mål är budget i balans.
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Balanskrav
Lagen om kommunal bokföring och redovisning säger att resultatet ska vara positivt. Vid en beräkning av
årsresultatet med beaktande av balanskravsreglerna uppgår årets resultat till 1392tkr.

Årets resultat enligt resultaträkning:

1392tkr

Reducering av samtliga realisationsvinster

0

Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

0

Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet

0

Orealiserade förluster i värdepapper

0

Justering för återföring av orealistiska förluster i värdepapper

0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar-reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0
Användning av medel till resultatutjämningsreserv

0

Balanskravsresultatet

1392tkr
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Ekonomisk redovisning
RESULTATRÄKNING

Not

2020-07-31

2019-07-31

Prognos 2020

Budget 2020

Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter
Övriga intäkter
Summa

1
2

6 769 667
22 441 978
29 211 645

6 584 677
17 964 660
24 549 337

11 605 143
38 471 963
50 077 106

11 555 000
36 300 000
47 855 000

Verksamhetens kostnader
Personalkostnader
Övriga kostnader

3

-13 927 695
-13 745 715

-12 413 676
-11 666 922

-23 876 049
-23 564 083

-22 515 000
-25 324 000

Avskrivningar

4

-28 751

-23 631

-31 700

-45 000

Verksamhetens nettokostnader

1 509 484

445 108

2 605 274

-29 000

Verksamhetens resultat

1 509 484

445 108

2 605 274

-29 000

Finansiella intäkter

5

-253

211

2 000

0

Finansiella kostnader

6

-117 199

-138 728

-150 000

0

Resultat efter finansiella poster

1 392 032

306 591

2 457 274

-29 000

Årets resultat

1 392 032

306 591

2 457 274

-29 000
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BALANSRÄKNING

Not

2020-07-31

2019-07-31

2019-12-31

7

192 763

149 536

221 334

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier
Summa finansiella anläggningstillgångar

8

2 200 000
2 200 000

2 200 000
2 200 000

2 200 000
2 200 000

Andelar i Pensionsstiftelsen

9

9 346 000

9 346 000

9 346 000

Summa anläggningstillgångar

11 738 763

11 695 536

11 767 334

Omsättningstillgångar
Fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa fordringar

528 371
1 061 273
10 262 560
11 852 204

187 541
490 226
11 209 552
11 887 319

2 138 751
1 599 939
11 059 782
14 798 472

Kassa och bank
Förbundets likvida medel
Tillväxtprogrammets likvida medel
Summa Kassa och bank

22 011 725
33 337 318
55 349 043

8 837 241
28 505 304
37 342 545

4 609 006
23 907 581
28 516 587

Summa omsättningstillgångar

67 201 247

49 229 864

43 315 059

Summa tillgångar

78 940 010

60 925 400

55 082 393

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

10
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Eget kapital och skulder
Eget kapital
Eget kapital
Delårets resultat
Summa eget kapital

11
7 030 724
1 392 032
8 422 756

6 590 985
306 591
6 897 576

6 590 985
439 739
7 030 724

7 107 500

6 632 917

6 938 000

842 826
56 560 783
869 910
5 136 236
63 409 755

1 837 035
38 832 004
801 125
5 924 743
47 394 907

4 920 843
33 390 606
877 633
1 924 587
41 113 669

Summa eget kapital och skulder

78 940 010

60 925 400

55 082 393

Panter och ansvarsförbindelser

2020-07-31

2019-07-31

2018-12-31

Inga

Inga

Inga

10 411 060

9 181 704

9 073 326

Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till olika projekt
Övriga kortfristiga skulder
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder

12

13
14

Ställda panter
Ansvarsförbindelse, pensioner

15

8
51

KASSAFLÖDESANALYS

2020-07-31

2019-07-31

Den löpande verksamheten
Delårets resultat
Justering för av- och nedskrivningar
Justering för gjorda avsättningar
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital
Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning kortfristiga skulder
Medel från den löpande verksamheten

1 392 032
28 751
169 319
0
1 590 102
2 946 268
22 296 086
26 832 456

306 591
23 631
562 917
0
893 139
-1 915 342
2 460 142
1 437 939

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Medel från investeringsverksamheten

0
0

-74049
-74 049

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån
Amortering av skuld
Ökning av långfristiga fordringar
Minskning av långfristiga fordringar
Medel från finansieringsverksamheten

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

PERIODENS KASSAFLÖDE

26 832 456

1 363 890

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid delårets slut

28 516 587
55 349 043

35 978 655
37 342 545
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Redovisningsprinciper
Delårsrapporten är upprättad i enlighet med Lag om kommunal bokföring och redovisning som ersatt kommunal
redovisningslag
och med beaktande av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och god redovisningssed.
Intäkterna redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att
tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har
upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter
har skett enligt god redovisningssed.
Redovisningen av projekten görs på två olika sätt. Projektmedel som avser tillväxtprogrammet
bokas först mot ett skuldkonto för att sedan betalas ut/rekvieras till olika projekt,
antingen som förbundet driver själva (intäktsförs) eller också till andra aktörer(skuldminskning).
För de projekt som inte går via tillväxtprogrammet bokas intäkten direkt mot olika verksamheter
i förbundet.
För projekten som förbundet driver själva så bokförs kostnaderna direkt på respektive
verksamhet/projekt. Dessa projekt "nollas ut" vid bokslut så de inte ger förbundet någon resultateffekt.
Redovisningsprincipen för pensioner innebär att vi redovisar det lägsta värdet av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet
för stiftelsen som tillgång och som skuld i balansräkningen finns pensioner intjänade från 1998-01-01 exkl. löneskatt.
Frågan om marknadsvärdering av pensionsstiftelsen är ännu inte avgjord av Rådet för kommunal redovisning
så där avvaktar vi.
Anledningen till att vi inte redovisar någon löneskatteskuld i balansräkningen beror på att vi redan har betalt in löneskatt
via pensionsstiftelsen som täcker den löneskatt som hänför sig till den pension som ligger i balansräkningen.
Resterande löneskatteskuld ligger i ansvarsförbindelsen. Den pension som är intjänad fram till 1997-12-31 ligger
som ansvarsförbindelse. Pensionerna är beräknade enligt RIPS17 och senaste avlästa aktualiseringsgrad är 100 %.
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Noter
Not 1. Medlemsavgifter från kommuner
Kommunalförbundets huvudverksamhet
Summa medlemsavgifter

2020-07-31
6 769 667
6 769 667

2019-07-31
6 584 677
6 584 677

Not 2. Övriga intäkter
Driftbidrag från staten
Driftbidrag från kommuner och landsting
EU-bidrag
Försäljning av verksamhet till kommuner och landsting
Kurser och konferenser
Övriga intäkter (främst övriga bidrag och försäljning av
konsulttjänst)
Summa övriga intäkter

2020-07-31
75 305
5 106 486
8 705 682
0
264 705

2019-07-31
1 190 360
6 613 317
4 495 970
2 837 639
739 813

8 289 800
22 441 978

2 087 561
17 964 660

Not 3. Personalkostnader
Styrelse och övriga förtroendevalda
Löner
Reseers, traktamenten o övr kostnadsers
Personalsociala kostnader
Summa löner och ersättningar

2020-07-31
-28 380
-9 512 576
-64 884
0
-9 605 840

2019-07-31
-27 898
-7 954 976
-234 435
0
-8 217 309

Sociala avgifter

-3 072 895

-2 785 356

Pensionskostnader

-1 248 960

-1 411 011

-13 927 695

-12 413 676

Summa personalkostnader

Not 4. Avskrivningar
Avskrivningar har gjorts enligt plan på inventarier med 10%, 20% och 33% samt datorer med 33% av
anskaffningsvärdet.
Not 5. Finansiella intäkter
Förbundets ränteintäkter
Tillväxtprogrammets ränteintäkter
Övrig finansiell intäkt

2020-07-31

2019-07-31

-253
-253

211
211

Not 6. Finansiella kostnader
Ränteuppräkning
Basbeloppsuppräkning
Övrig finansiell kostnad

2020-07-31
-111 500

2109-07-31
-135 333

-5 699
-117 199

-3 395
-138 728

Not 7. Inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Årets försäljning/utrangering
Årets inköp
Utgående anskaffningsvärde

2020-07-31
756 638
0
0
756 638

2019-07-31
591 880
0
74 049
665 929

-535304

-492762

-28 571
-563 875

-23 631
-516 393

Ingående avskrivningar
Återförda avskrivningar sålda/utrangerade inventarier
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
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Utgående planenligt restvärde

192 763

149 536

Not 8. Aktier
Gryning Vård AB, 556605-8201, säte Göteborg, 17 %
Nyemission
Kapitaltillskott
Bokfört värde

2020-07-31

2019-07-31

17000
1 683 000
1 700 000

17000
1 683 000
1 700 000

Andelsvärde per 200731

15 370 853

22 382 832

500 000
500 000

500 000
500 000

Andelsvärde per 191231

1 940 268

1 940 268

Summa aktier

2 200 000

2 200 000

Not 9. Andelar i Pensionsstiftelsen
IB Anskaffningsvärde Pensionsstiftelsen
Inbetalning till Pensionsstiftelsen under delåret
UB Andelar i Pensionsstiftelsen

2020-07-31
9 346 000

2019-07-31
9 346 000

9 346 000

9 346 000

Marknadsvärde Pensionsstiftelsen per 200731

21 692 501

20 789 286

Not 10. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Fordringar till olika projekt
Kobra
InTek
VHT 60423 En skola för alla (ESF)
InVäst (ESF)
VHT 60422, Skaraborgsdagen
VHT 60425, Företagsklimat i Skaraborg
VHT 60427, Etableringssamverkan
VHT 40130, kompetensförsörjning
VHT 40145 Antagningskansliet, kommunerna
VHT 60000, projekt övergripande
VHT 60402 Turismstrategi
VHT 60405 Teknikcollege
VHT 60412, Strukturbild Skaraborg, VGR
VHT 60416, Praktikverktyget
VHT 60419, InVäst
VHT 60428, Samverkansmodell komp försörjning
VHT 60429, Skaraborgsbyrån
VHT 60430, Komiland
VHT 60431, DMO 2.0
VHT 60432,
VHt 60433, SKBG Öppna ungdomsverksamhet
VHT 60111 primärkomunal processtöd
VHT 60421 hållbara Skaraborg
Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter
Upplupna ränteintäkter

2020-07-31

2019-07-31

Mediapoolen Västra Götaland AB, 556601-4741, säte Skövde, 33%
Anskaffningsvärde
Bokfört värde

2 590 117
1 580
323 951
1 661 576
193 591
108 368
37 942

1 472 208
10 253
530 787
105 139
1 197 135
814 800
741 575
450 347

782 036
25 178
4 260 608
1 134 184
412 393
158 194
1 097 972
91 377
6 612
274 902
144 714
937 738
5 191
341 788
398 935
259 842
165 553

23 191
0
0

312 967
11 402
20 266
31 880
335 820

10 262 560

11 209 552
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Not 11. Eget Kapital
IB Eget Kapital
Delårets resultat
Summa

2020-07-31
7 030 724
1 392 032
8 422 756

2019-07-31
6 590 985
306 591
6 897 576

Ingående avsättnig
Ränteuppräkning
Basbeloppsuppräkning
Nya utbetalningar
Sänkning av diskonteringsräntan
Intjänad PA-KL
Intjänad Förmånsbestämd ålderspension
Övrig post
Prognosticerad justering av pensionsavsättning vid delår
Summa exkl. löneskatt

2020-07-31
6 938 000
110 833
58 333
0
0
0
0
333
0
7 107 500

2019-07-31
5 963 000
78 000
116 500
-85 000
0
0
565 000
-5 000
0
6 632 500

Upplysning om löneskatt

2020-07-31

2019-07-31

2 267 340
1 724 279
543 060

2 267 340
1 609 045
658 295

2020-07-31
320 988

2019-07-31
301 119
203 209
791 771
169 202
205 839
667 098
1 124 913
186 998
1 755 177
345 649
203 411

Not 12. Pensionsavsättning exkl. löneskatt
Beräkning av pensionsskulden är gjord per 2020-07-31.

Löneskatt för pensionsåtaganden har redovisats
til skatteverket med
Denna löneskatt har hänförts till avsättning för pensioner
Resterande har reducerat ansvarsförbindelse för löneskatt
Not 13. Skulder till olika projekt
Primärkommunal FH/missbruk
Utv område kunskap
IT- och verksamhetsutveckling
Vårdsamverkan Geriatrik
Utvecklingsledare äldre
Vårdsamverkan övergripande struktur
Fullföljda studier
Primärkommunal övergripande
E-hälsa
Vårdsamverkan Barn och Unga
Projekt mobil närvård
Utvecklingsledare kunskapsutveckling
Primärkommunal processstöd FVM
Vårdsamverkan processtöd samor
Sucidprevention-kommunalt
Vårdsamverkan FoU Skaraborg
Vårdsamverkan psykiatri och missbruk
Primärkommunal barn och unga
Integration Skaraborg
Integrationssamordning
Praktikverktyget
Vård och omsorgscollege
Teknikcollege
Skaraborgs Innovationssluss
Vägledning för livet
IMprove

363 093
429 047
3 354 892
1 450 591
9 617 160
1 684 931
345 649
302 869
1 656 193
186 826
1 503 123
435 592
92 055
31 764
702 179
91 326
52 684
93 715
501 267

435 592
139 431
31 764
702 179
1 136 569
209 140
1 220 315
341 903
10 419
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Från analys till handling
Delsumma
Tillväxtprogrammet Skaraborg

7 521
23 223 465
33 337 318

145 000
10 326 700
28 505 304

Summa

56 560 783

38 832 004

Not 14 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader

2020-07-31

2019-07-31

6 500
842 164
-1 238 310
811 813
470 500
4 835 476
-591 907
5 136 236

102 998
673 949
-1 238 310
669 564
374 500
4 703 341
638 701
5 924 743

2020-07-31
0
7 941 000
7 941 000
0
1 927 000
1 927 000
543 060

2019-07-31
0
7 919 000
7 919 000
0
1 921 000
1 921 000
-658 296

0
10 411 060

0
9 181 704

Upplupna löner
Upplupna semesterlöner
Betald preliminärskatt
Löneskatt
Upplupen avgiftsbestämd ålderspension
Förutbetald intäkt medlemsavgifter
Övriga interimsskulder

Not 15. Ansvarsförbindelse pensioner
Pensioner intjänade före 1998 som bekostas av SKL
Pensioner intjänade före 1998
Total ansvarsförbindelse
Löneskatt som bekostas av SKL
Löneskatt
Total löneskatt
Redan betald löneskatt
Prognosticerad justering av ansvarsförbindelsen inkl löneskatt vid
delår
Ansvarsförbindelse inkl löneskatt
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Rapporter från verksamheten
Regional utveckling
Näringsliv
Pandemin har präglat näringslivsarbetet och dominerat inriktningen under delåret. Flera projektförslag
såsom Skaraborgsprogrammet och Inflyttarservice har lyfts fram och beviljats av Direktionen. Dialog pågår
med externa aktörer för medfinansiering för att kunna genomföra projekten.
I mars startade vi upp en Företagsakut i Skaraborg tillsammans med Nyföretagarcentrum för att möta de
akuta behov som uppstod hos företagen hade i spåren av Corona-pandemin.
Flera workshops har genomförts för att fånga upp inspel till remissen av den regionala utvecklingsstrategin
(RUS) VG2030.

Business Region Skaraborg
Business Region Skaraborg (BRS) arbetar proaktivt med att erbjuda service till företag som söker
etablera sig i Skaraborg. Fokus under våren har varit dialog med utländskägda företag för att säkra att
de har information om stödmöjligheter och att undvika en eventuell konsolidering. En utredning har
genomförts för att analysera den framtida förvaltningen av BRS.
Projektet Stärkt företagsklimat i Skaraborg
Projektet har växlat om till digitala mötesformer och har under delåret genomfört sju olika
insatser/aktiviteter som bidrar till ett förbättrat företagsklimat.
Visit Skaraborg
Inom detta besöksnäringsprojekt arbetar turistorganisationerna tillsammans för att utveckla och
stärka besöksnäringen i Skaraborg. Under delåret har ett flertal nya produkter/paket förberetts för
lansering, samt nya tekniska plattformar utvecklats.

Kompetensförsörjning
Kompetensforum har under delåret ställt om till digitala mötesformer, vilket förklarar avvikelser mot
budget, främst avseende kostnader för lokalbokningar och resor. Forumet fortsätter arbeta mot den målbild
som togs fram 2019, där särskilda fokusområden och prioriterade insatsområden identifierats som
styrande, dvs:
Fokusområden
•
•
•

Kartlägga kompetensbehov på kort, medellång och lång sikt
Öka samarbetet mellan aktörer som arbetar med kompetensförsörjning
Lyfta upp behov och hitta bästa lösningen med relevanta parter, utifrån befintliga uppdrag
och resurser

Insatsområden
•
•

Höjd utbildningsnivå (på alla nivåer)
Större (och efterfrågat) arbetskraftsutbud

Kompetensforum har också tydligare kopplats till kommunchefsgruppen, som ger forumet dess uppdrag
och dit rapportering och uppföljning sker.
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Kultur
Under våren 2020 har hela arbetet med strategisk kulturutveckling fått ställa om till digitala mötesformer,
som i så många andra områden och arbeten. På det stora hela har inte detta påverkat processerna som är
igång negativt, utan snarare tvärtom. Det har frigjorts tid att kunna fördjupa samarbeten. Projektet Unga
Skaraborgsutvecklare fick en högre budgetpåverkan pga. av omställningen till webinarium då vi anlitade
en extern utförare. I övrigt har kostnader för lokaler, resor och fika varit obefintliga under delåret, vilket
resulterat i en avvikelse från budget och genererat ett mindre överskott.
Kulturplan Skaraborg
Det stora arbetet under 2020 är att ta fram Skaraborgs prioriterade mål och områden utifrån den
regionala kulturstrategin. Det arbetet fortlöper enligt plan, oavsett om arbetet sker digitalt eller
analogt.
Flernivåsamverkan
Arbetet med att samverka på flera nivåer; statligt, regionalt, delregionalt och kommunalt, har inte
heller påverkats av Coronakrisen. Utan arbetet har fortlöpt i digitalform hela våren.
Unga Skaraborgsutvecklare 2020
Samverkansprojektet Unga Skaraborgsutvecklare 2020 hade en intensiv period i mars, då
inriktningen ställdes om. Förbundet, tillsammans med Falköpings, Skövde och Karlsborgs kommun
hittade nya former för projektet. Från början var det tänkt att 25 ungdomar från de tre kommunerna
skulle tillbringa tre veckor tillsammans över kommungränserna för att utveckla idéer och projekt som
förbättrar Skaraborg ur ett ungdomsperspektiv. Idéerna och projekten skulle sedan presenteras på ett
seminarium där politiker och tjänstepersoner skulle bjudas in. Istället fick allt arbete som skedde
tillsammans ske över digitala kanaler, och alla föreläsningar och utbildningar genomfördes digitalt.
Möten över kommungränserna uteblev, samt fick vi ställa om presentationerna till ett webinarium.
Slutresultatet höll dock samma kvalitet och nådde de mål som vi hade siktat på.

Hållbar samhällsutveckling
Under delåret har ett arbete påbörjats kring Regional plan för infrastruktur, för åren 2022–2033. Arbetet
fick inför sommaren ett omtag då det togs beslut om att det även kommer att tas fram en Nationell
infrastrukturplan. Under den kommande processen kommer Skaraborgs intressen kring gods- och
persontrafik att bevakas.
Under våren 2020 har tre remisser inom kollektivtrafikområdet beretts i Skaraborgs kommuner. Dessutom
har beslut kring ny zonstruktur tagits, och införande sker 4 november 2020. Konsekvenserna av besluten,
samt inte minst vårens pandemi, kommer att ha stor påverkan på framtidens kollektivtrafik. För
Skaraborgs del blir det viktigt att agera kring hur framtidens mobilitet ska fungera, samt hur
kollektivtrafikens roll i framtidens hållbara mobilitet ser ut.
Under delåret har två gemensamma plandokument antagits i Skaraborgs kommuner, en strategi för
infrastruktur för hållbara bränslen samt ett program för turistslingor. Ett arbete med ett gemensamt
plandokument för markanvändning och etablering är under utformande.

Kunskapsutveckling
Inga större avvikelser finns att rapportera i förhållande till budget och mål, förutom något mindre
kostnader pga inställda möten och resor med anledning av Corona-pandemin. Det samma gäller
Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege.
Projektet Skaraborgsbyrån har förlängts med 6 månader, i huvudsak inom befintlig budget.
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Projektet En skola för alla
Projektet En skola för alla avslutades. Implementering och slutredovisning låg i fokus och
slutkonferensen gick av stapeln i januari, med många välbekanta namn på talarlistan. SVT Forum
sände från konferensen, som besöktes av drygt 300 personer. Ekonomisk slutredovisning är insänd
till ESF och för Skaraborgs del ser det ut att bli ett plusresultat, under förutsättning att sökta
kostnader godkänns.

Välfärdsutveckling
Inom välfärdsområdet har kommunernas verksamheter upplevt stora utmaningar på grund av Coronapandemin. Personalresurserna är ansträngda och det har krävt ett stort samordningsansvar. Skaraborgs
Kommunalförbund har bistått med samordning i den samverkansstruktur som Välfärdsområdet ingår i. Vi
gjorde tidigt en förändring av inriktningen på en tjänst inom Välfärdsgruppen. Denne fick i uppdrag att
samordna frågor om skyddsutrustning, samt provtagning av personal, i samverkan mellan Skaraborgs 15
kommuner, Västra Götalands 49 kommuner och Regionens hälso- och sjukvård. Vi ser ingen negativ
avvikelse från budget eller mål, vilket visar att det finns goda strukturer för samverkan och hög förmåga att
ställa om arbetets innehåll.
Vidare har arbetet inom välfärdsområdet i övrigt löpt på i förväntad takt. Arbetsstrukturerna har förändrats
med anledning av att fysiska möten ersatts av digitala möten, samt att resor uteblivit. Med anledning av
detta visar budgeten på ett överskott då lokalhyra, andra kostnader för möten etc, samt resor inte påverkat
driften så som budgeterats.
Vid sidan av effekter av pandemin har tjänstledighet och intäkter från statliga medel som täckt del av tjänst,
bidragit till överskottet. Under september/oktober påbörjas fyra ettåriga projektanställningar
(suicidprevention, psykisk hälsa barn/unga och vårdens medarbetare). Samtliga finansieras av statliga
insatsmedel som kanaliseras via regionen.

Antagningskansliet
Antagningskansliet, inklusive verksamheten kring praktikverktyget, har inga större avvikelser i förhållande
till mål och budget. Verksamheten har fortlöpt som vanligt, och gymnasieantagningen har genomförts.
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Förvaltningsberättelse
Inledning

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas
behov1 av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är
därmed huvudman för verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga
språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet.
Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och består av totalt 40 medlemmar;
Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Borås, Bollebygd, Dals-Ed, Essunga,
Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg,
Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara,
Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan,
Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö.
Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina
medlemmar. Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje
medlem har tillskjutit 1 krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger
medlemmens andel i förbundet.
Förbundet styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation.
Särskilt utsedda revisorer granskar förbundets verksamhet. Förmedlingsverksamheten bedrivs på
fyra orter och kansliet har sitt säte i Göteborg.

Vision
Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till en ökad
integration i samhället.

Ledord
Förbundets ledord; professionalitet, tillgänglighet och trygghet är en del av förbundets
varumärke. Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra verksamheten.

En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… använda tolk och se till att översätta handlingar om det
behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar
svenska.”
1
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Omvärldsanalys
UNHCRs årliga rapport visar att under det senaste decenniet har andelen människor i världen
som tvingats lämna sina hem dubblerats. Detta motsvarar 1% av världens befolkning. I slutet av
2019 var andelen flyktningar 26 miljoner
människor vilket är samma antal som
2018. Drygt två tredjedelar av flyktingarna
kommer från endast fem länder; Syrien,
Venezuela, Afghanistan, Syd Sudan och
Myanmar.2
I juli 2019 fattade riksdagen beslut om att
förlänga den tillfälliga lagen om
uppehållstillstånd. Beslutet gäller till och
med den 19 juli 2021.3 I mitten av mars
beslutade regeringen om ett tillfälligt
Figur 1 Totalt antal asylsökande, migrationsverket.se 2019-08-31
inreseförbud på grund av den rådande
pandemin, detta beslut har sedan förlängts till och med 30 oktober 2020.4
Utifrån situationen i världen till följd av den rådande pandemin sänker Migrationsverket sin
prognos i juli och bedömer att antalet asylsökande i Sverige kommer hamna på mellan 10 000 till
17 000 personer under 2020. Anledningen till sänkningen är främst på grund av de
reserestriktioner som finns inom Europa och Sverige samt den fortsatta ovissheten kring hur
pandemisituationen kommer att utvecklas under hösten. 5

Nuläge
Under januari – augusti 2020 har förbundet
utfört drygt 189 000 tolkuppdrag, jämfört
med ca 224 000 uppdrag motsvarande period
föregående år. Minskningen av uppdrag är
direkt kopplat till Covid-19. Tjänster har
förmedlats på 104 språk. De mest
efterfrågade språken är arabiska och
somaliska som tillsammans står för hälften av
antalet uppdrag. Persiska, dari, BKS
(bosniska, kroatiska och serbiska), tigrinja och
sorani följer därefter. De tio största språken
utgör drygt 80 % av samtliga tolkuppdrag.
Jämfört med föregående år kan en liten

Övriga 19%
Polska 2%
Arabiska 35%

Turkiska 2%
Albanska 3%
Sorani 3%
Tigrinja 4%

Somaliska 15%

BKS 4%
Dari 5%
Persiska 7%

Figur 2 Språkfördelning

Global trends forced displacement in 2019. UNHCR. https://www.unhcr.org/globaltrends2019/. Hämtat 2020-09-03.
Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2019. Regeringskansliet. https://www.regeringen.se/
informationsmaterial/2019/06/viktigare-lagar-och-forordningar-infor-halvarsskiftet-2019/. Hämtat 2020-09-03.
4 Förlängning av det tillfälliga inreseförbudet till Sverige till och med den 31 oktober 2020. Regeringskansliet.
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/08/forlangning-av-det-tillfalliga-inreseforbudet-till-sverige-tilloch-med-den-31-oktober-2020/. Hämtat 2020-09-03.
5 Verksamhets- och utgiftsprognos Juli 2020. Migrationsverket.
https://www.migrationsverket.se/download/18.6f22e3491708b85db6e472f/1595833078097/Migrationsverkets%20
prognos%20juli%202020%20P3-20.pdf. Hämtat 2020-09-03.
2
3
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ökning ses i tigrinja, albanska, turkiska och polska, i övriga språk har efterfrågan minskat.

Övergripande mål
Tolkförmedling Väst tillgodoser medlemmarnas behov av språktolk och är det självklara valet av
förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet är en attraktiv arbetsgivare där alla
medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i framkant och
en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, tillgänglighet och
trygghet i alla led.
Tolkförmedling Väst
•

har god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder

•

hanterar och tillvaratar såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för
verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling

•

har en god ekonomisk medvetenhet och arbetar kostnadseffektivt

•

arbetar miljömedvetet

•

verkar för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i
samhället.

Verksamhetsmål 2020
Målen för 2020 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period.
Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål:
Kvalitetsmål
Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans

Indikator
Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %
Andel tillfällen tolkar kommit sent eller uteblivit från
bokade uppdrag ska understiga 1 %

Utfall
2019
99,5 %

Målvärde Prognos
2020
2020
≥99 %

1,2 %

<1 %

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar

Indikator
Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av
auktoriserade sjukvårdstolkar ska uppgå till minst 5 %.
Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska
uppgå till minst 14 %.
Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå
1C ska uppgå till minst 60 %.

Utfall
2019
4,5 %

Målvärde Prognos
2020
2020
≥5 %

14,4 %

≥14 %

57,6 %

≥60 %
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Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verka för att verksamheten utvecklas

Indikator
Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska
uppgå till minst 50 % .

Utfall
2019

Målvärde Prognos
2020
2020

45,2%

≥50 %

Utfall
2019
6,0 %
-

Målvärde Prognos
2020
2020
<6 %
>79

Utfall
2019
40,3 %

Målvärde Prognos
2020
2020
≥50 %

Arbetsmiljömål
Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare

Indikatorer
Sjukfrånvaron ska understiga 6 %.
Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 79
Miljömål
Tolkförmedling Västs verksamhet ska vara långsiktig och hållbar

Indikatorer
Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av antal
utförda tolkuppdrag.
Målet beräknas uppnås
Utfall är svårbedömt
Målet förväntas inte uppnås

Måluppfyllelse
Ett kontinuerligt arbete pågår för att kvalitetssäkra verksamheten. Detta sker bland annat genom
utbildning av tolkar och uppföljning av kund- och tolksynpunkter. Förbundets tolkaspiranter
genomgår grundutbildning som innefattar ämneskurser, terminologi, handledning och god
tolksed. Aktiva tolkar inom förbundet erbjuds såväl allmän som specialinriktad fortbildning och
handledning i förbundets regi. Tillsättning av tolkuppdrag sker utifrån prioriteringen högsta
kompetens för uppdraget.
Förbundet har under året haft en god tillgänglighet på tolkar. Med anledning av Covid-19 har
tolkuppdragen generellt minskat. Platsuppdragen har kraftigt minskat till förmån för fler
distansuppdrag, framförallt telefontolkning. Detta innebär att tolkens tid i större utsträckning kan
användas till effektiv tolktid. De auktoriserade tolkarna som tidigare utfört stor del av
platstolkningarna har nu istället för restid kunnat tolka i större omfattning. Detta innebär att
avsevärt fler uppdrag utförts av auktoriserade tolkar istället för endast utbildade tolkar.
Tillsättningsgraden av beställda uppdrag har på grund av tekniska utmaningar i samband med
driftsättning av nytt verksamhetssystem inte ökat i den omfattning som minskningen av
efterfrågan borde ha genererat. Dock förväntas målet uppnås. Målvärdet för andelen
sjukvårdsuppdrag som utförts av tolkar med sjukvårdskompetens tros uppnås och andelen
uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar förväntas bli avsevärt högre än målvärdet. Målet
kopplat till uppdrag som utförs av utbildade tolkar (1C) förväntas inte uppnås till följd av
ökningen av andelen uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar.
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Andelen beställningar som inkommer via digitala tjänster beräknas öka från föregående år och
målvärdet tros uppnås, detta främst tack vare användarvänligheten i det nya verksamhetssystemet.
Förbundets personal har under perioden i mycket ringa omfattning insjuknat i Covid-19. Dock
har en ökad sjukfrånvaro noterats då medarbetarna ombetts att följa Folkhälsomyndighetens
direktiv vilket inneburit att de stannat hemma vid minsta symptom.

Verksamhet
Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster.
Förbundet erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Språktolkning erbjuds på
plats och på distans. Distanstolkning utförs via ljud och skärm för såväl kortare meddelanden
som längre tolkningsuppdrag.
Bokning av förbundets tjänster kan ske såväl genom telefonkontakt som digitalt via webb och
app. Förmedlingskontoren har öppet vardagar under kontorstid. Övriga tider administreras
förbundets bokningar av Regionservice, Västra Götalandsregionen. Via förbundets digitala tjänst
Akut tolk tillsätts akuta tolkuppdrag inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar.

Tolkar och översättare
I Sverige talas ca 200 språk6. Kammarkollegiet erbjuder auktorisation i ca 50 språk för tolkar och i
ca 30 språk för översättare. Tillgången på auktoriserade och utbildade uppdragstagare är därmed
begränsad, vilket förklarar varför många uppdrag utförs av tolkar som inte är auktoriserade. På de
största språken, arabiska och somaliska, erbjuds dock auktorisation. Ett kontinuerligt arbete pågår
avseende att rekrytera och utbilda såväl nya som befintliga tolkar i syfte att säkerställa tillgång och
kvalitet på förbundets tjänster.
Den 31 augusti 2020 hade förbundet 1 074 aktiva tolkar vilket är en minskning med 86 tolkar
från föregående period. Detta tros hänga ihop med minskat antal uppdrag på grund av Covid-19.
Antalet auktoriserade och sjukvårdsauktoriserade tolkar har dock ökat. I samband med införandet
av nytt verksamhetssystem har registret avseende översättare uppdaterats. Inaktiva översättare
finns inte längre kvar i registret därmed är antalet översättare färre jämfört med föregående
period.
År
2020

Aktiva
tolkar
1 074

Aktiva
Aktiva tolkar/
översättare översättare
68
50

Auktoriserade
Sjukvårdsuppdragstagare kompetens
276
68

2019

1 160

90

26

267

62

2018

1 050

84

24

249

56

2017

987

155

41

270

53

Tabell 1 Tolk- och översättarkompetens

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har huvudansvaret för utbildning av språktolkar i
Sverige, dock täcker inte utbildningsplatserna det behov som finns. Tolkförmedling Väst erbjuder
därför förbundets registrerade tolkar grundutbildning och kompetensutveckling i egen regi.
Många modersmål. Institutet för språk och folkminnen. https://www.isof.se/om-oss/for-dig-i-skolan/sprak-for-digi-skolan/spraken-i-sverige/manga-modersmal.html. Hämtat 2020-09-02.
6
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Under vårterminen 2020 genomgick 24 kursdeltagare en eller flera av grundutbildningens
delkurser; introduktion, sjukvård, migration, juridik och samhällskunskap, vilket är 51 färre än
jämförbar period föregående år. Minskningen är en direkt effekt av verksamhetens påverkan av
Covid-19.
I samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen, erbjuds
förbundets aktiva tolkar utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Under
vårterminen 2020 har endast 16 tolkar påbörjat utbildningen. På grund av
Folkhälsomyndighetens restriktioner kopplat till Covid-19 har inte SRHR-utbildningen kunnat
slutföras enligt plan, dock bedöms detta kunna ske under hösten. Målsättningen är att alla
förbundets aktiva tolkar ska inneha SRHR-kompetens. Under normala omständigheter bedöms
ungefär 60-80 tolkar kunna genomgå utbildningen per år.
Samtliga nyregistrerade tolkaspiranter erbjuds ett till två mentorsuppdrag i utbildningssyfte.
Förbundets aktiva tolkar erbjuds språkhandledning. På grund av Covid-19 blev även
språkhandledningen inställd under våren. Inga tolkar har därför deltagit i språkhandledning under
2020.
I samarbete med Röda korset planerades under våren vidareutbildning inom specialistpsykiatrin
avseende sekundär traumatisering för förbundets aktiva tolkar. Även denna utbildningsinsats blev
inställd på grund av Covid-19, likaså den planerade etikkursen.
Efter att såväl kunder som tolkar efterfrågat kompetensutveckling med inriktning mot skola
erbjöds en ny vidareutbildning för tolkar avseende begrepp och realia kopplat till skolverksamhet.
”Att tolka i skolan” erbjöds såväl på plats som på distans. Totalt har 29 tolkar genomgått
utbildningsinsatsen. Utfallet var mycket positivt och en ny distansutbildning är planerad till
hösten.
På grund av Covid-19 har inga informationsträffar erbjudits tolkarna under våren på respektive
kontor.

Kunder
Den 31 augusti 2020 hade förbundet 5 530 registrerade medlemskunder. I snitt förmedlas
uppdrag till 1 600 kunder varje månad. Av förbundets förmedlade uppdrag köps 99,99% av
medlemskunder. Största kund är Västra Götalandsregionen som står för knappt 74 % av inköpen.
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Organisation
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten
består av kansli, översättningsförmedling samt fyra tolkförmedlingskontor. Kansliet leds av
förbundsdirektören och de fyra lokala förmedlingskontoren i Göteborg, Borås, Mariestad och
Trollhättan, inklusive översättningsförmedlingen, leds av fyra verksamhetschefer. Administrativa
stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, Töreboda, Gullspångs
kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem
köps separat.

Direktionen
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i
kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna antagit. Direktionen har haft två
möten under perioden 1 januari t.o.m. 31 augusti 2020.
Direktionen för Tolkförmedling Väst utgjordes 2020-08-31 av:
Göteborgs Stad
Åke Björk (M), ordförande
Erik Norén (V), ersättare

Västra Götalandsregionen
Christina Abrahamsson (M), vice ordförande
Jonas Adelsten Kristiansen (S), ersättare

Alingsås kommun
Per-Gordon Tranberg (M), ledamot
Leif Hansson (S), ersättare

Bollebygd kommun
Ingridh Anderén (M), ledamot
Ulf Rapp (S), ersättare

Borås Stad
Lars-Åke Johansson (S), ledamot
Birgitta Bergman (M), ersättare

Dals-Eds kommun
Christina Virevik (C), ledamot
Carina Halmberg (S), ersättare

Essunga kommun
Gunilla Hermansson (KD), ledamot
Daniel Andersson (M), ersättare

Falköpings kommun
Hans Johansson (C), ledamot
Caroline Lundberg (M), ersättare

Grästorps kommun
Tobias Leverin (C), ledamot
Kent Larsson (M), ersättare

Gullspångs kommun
Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot
Björn Thodenius (M), ersättare
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Götene kommun
Isabella Carlén (KD), ledamot
Björn Cavalli Björkman (S), ersättare

Herrljunga kommun
Gunnar Andersson (M), ledamot
Mats Palm (S), ersättare

Hjo kommun
Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot
Sandra Lind (S), ersättare

Härryda Kommun
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot
Siw Hallbert (S), ersättare

Karlsborgs kommun
Ingvar Kärsmyr (KD), ledamot
Anita Larsson (S), ersättare

Kungälv kommun
Lennart Martinsson (S), ledamot
Vakant

Lerums kommun
Ulf Utgård (M), ledamot
Halim Azemi (S), ersättare

Lidköpings kommun
Lena O Jenemark (S), ledamot
Kristina Classon (M), ersättare

Lilla Edets kommun
Zara Blidevik (M), ledamot
Minna Salow (S), ersättare

Mariestads kommun
Richard Thorell (M), ledamot
Janne Jansson (S), ersättare

Marks kommun
Niklas Herneryd (L), ledamot
Ann Iberius Orrvik (M), ersättare

Munkedals kommun
Anna Höglind (L), ledamot
Hans-Joachim Isenheim (MP), ersättare

Mölndals stad
Leif Norberg (M), ledamot
Shahla Alamshahi (S), ersättare

Orust kommun
Britt-Marie Andrén Karlsson (S), ledamot
Maria Sörqvist (C), ersättare

Skara kommun
Ewa Karlsson (M), ledamot
Michael Karlsson (S), ersättare

Skövde kommun
Ulla-Britt Hagström (L), ledamot
Anita Löfgren (S), ersättare

Strömstads kommun
Anna-Lena Carlsson (C), ledamot
Merry Johansson (S), ersättare

Svenljunga kommun
Patrik Harrysson (S), ledamot
Johan Björkman (M), ersättare

Tanums kommun
Roger Wallentin (C), ledamot
Ida Östholm (M), ersättare

Tibro kommun
Peter Söderlund (L), ledamot
Maria Maric (KD), ersättare

Tidaholms kommun
Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot
Gunilla Dverstorp (M), ersättare

Tjörns kommun
Gun Alexandersson Malm (L), ledamot
Anette Johannessen (S), ersättare

Tranemo kommun
Eva-Karin Haglund (S), ledamot
Cecilia Valbrant (C), ersättare

Trollhättans Stad
Margreth Johnsson (S), ledamot
Vakant
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Töreboda kommun
Pernilla Johansson (C), ledamot
Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare

Uddevalla kommun
Elving Andersson (C), ledamot
Stefan Skoglund (S), ersättare

Ulricehamn kommun
Elisabeth Stålbrand (NU7), ledamot
Sebastian Gustavsson (M) ersättare

Vara kommun
Ulf Genitz (C), ledamot
Fredrik Pettersson (S) ersättare

Vårgårda kommun
Bengt Hilmersson (C), ledamot
Tony Willner (S), ersättare

Öckerö kommun
Kent Lagrell (M), ledamot
Jan-Åke Simonsson (S), ersättare

Medarbetare
Under årets arbete med implementeringen av det nya verksamhetssystemet har arbetsprocesser
utvecklats och förändrats. Med beaktan av pensionsavgångar och annan naturlig personalavgång
har arbetet påbörjats för att anpassa bemanningen till de nya förutsättningarna.
På grund av personalavgång har en fullständig personalomsättning skett i teamet som arbetar
med rekrytering och utbildning av uppdragstagare. Bemanningen är nu 2,0 istället för tidigare
2,75 årsarbetare. Huruvida ytterligare resurser behövs eller inte kommer att beslutas under hösten
när arbetsmetoder och processer har setts över och utvärderats.
Årets löneöversyn har inte kunnat genomföras på grund av att centrala parter med anledning av
Covid-19 flyttat avtalsförhandlingarna till senhösten 2020. Förbundets samtliga löner är dock
utvärderade i relation till uppdrag, befogenheter och individuella prestationer, samt marknadsläge.
Inga osakliga löneskillnader har identifierades.

Tillsvidare- och visstidsanställda
Per den 31 augusti 2020 hade förbundet 50 tillsvidareanställda arbetstagare. Av dessa var 40
kvinnor och 10 män. Vid samma tidpunkt var en tillsvidareanställd studieledig och tre
föräldralediga varav två är partiellt föräldralediga.
Förbundets tillsvidareanställda arbetstagare har under året utfört antal arbetade timmar
motsvarande 34,5 årsarbetare (åa) vilket är en minskning från föregående period. Antalet utförda
timmar som utförts av timavlönad samt visstidsanställd personal har minskat med motsvarande
1,0 åa från föregående år och uppgår nu till 7,1 åa. Totalt har antalet arbetade timmar som utförts
inom förbundet under perioden januari- augusti 2020 motsvarat 41,6 åa, vilket är 3,0 åa färre än
föregående år.
Som ett led i förbundets kvalitetsarbete pågår ett ständigt arbete med att stabilisera och
effektivisera bemanningen. Per den 31 augusti är bedömningen att bemanningen i förbundet är i
underkant, detta beror dock på en restriktivitet i återbesättning av vakanta tjänster i avvaktan på
effekterna av nya verksamhetssystemet. En effektivisering förväntas i förmedlingsarbetet och
7
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därmed ett behov av färre tolkförmedlare över tid. Dock bedöms tillsättning av vakanta tjänster
på kansliet bli aktuell under hösten.
År
2020
2019
2018
2017

Tillsvidare
(åa)
34,5
36,6
40,1
37,2

Visstid
(åa)
6,3
6,6
3,6
5,3

Timavlönade
(åa)
0,8
1,4
1,1
1,9

Totalt
(åa)
41,6
44,6
44,8
44,4

Tabell 2 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare

Sysselsättningsgrad
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 97,5 %. Av
förbundets tillsvidareanställda arbetar 91,3 % av kvinnorna och 91,7 % av männen heltid.

Sjukfrånvaro
Den genomsnittliga totala
12
sjukfrånvaron för årets första fem
10
månader är 6,9 %. Årets två första
8,0
månader hade en lägre sjukfrånvaro
8
jämfört med föregående år. Dock
ses en tydlig ökning från och med
6 5,5
mars. Detta har en direkt koppling
4
till Folkhälsomyndighetens
rekommendation att vid minsta
2
sjuksymptom stanna hemma. Endast
en person anställd in om förbundet
0
har testats positiv för Covid-19.
Januari Februari
Inom förbundet finns idag inga
signaler på arbetsrelaterad ohälsa och
kostnaderna för företagshälsovård är i princip obefintliga.

9,8

2020

2019

2018

8,2
7,1
5,2
4,4

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Figur 3 Sjukfrånvaro januari-juli 2018-2020

Händelser av väsentlig betydelse

Driftsättning av nytt verksamhetssystem
Efter ett års implementeringsarbete driftsattes det nya verksamhetssystemet 1 juni. Injustering av
systemet har pågått under hela sommaren och projektavslut är planerat till september. Det nya
systemet är mer automatiserat och digitaliserat, vilket innebär att flera rutiner förenklats.

Covid-19
Covid-19 pandemin har tydligt bidragit till en minskad efterfrågan på tolk. Detta har medfört att
förbundet minskat antalet utförda uppdrag med ca 15% jämfört med föregående år och ca 17%
jämfört med budget. Minskningen påverkar såväl budgetutfallet som konkurrensen av
tolkuppdragen mellan tolkarna.
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Då förbundets målsättning är att erbjuda uppdrag utifrån prioriteringen högsta kompetens har en
grupp icke auktoriserade tolkar under sommaren gått samman och uttryckt sitt missnöje över
minskat antal uppdrag. Förbundets auktoriserade tolkar har haft likvärdigt antal uppdrag som
föregående år. Covid-19 pandemin har även medfört att antalet distanstolkningar procentuellt
ökat vilket innebär att tolkens tid i större utsträckning kan nyttjas till effektiv tolktid.
Förbundets sjukfrånvaro har inte i någon större utsträckning påverkats av Covid-19. All personal
som hade möjlighet erbjöds att arbeta hemifrån och samtliga möten har sedan mars hållits på
distans.

Ökad digitalisering och införande av distansutbildning
I samband med att en fullständig personalomsättning skett i teamet som arbetar med rekrytering
och utbildning av uppdragstagare har ett utvecklings- och förändringsarbete påbörjats avseende
metoder och aktiviteter kopplat till rekrytering och utbildning av uppdragstagare. Bland annat
planeras en förenkling och ökad digitalisering av rekryteringsprocessen kopplat till
uppdragstagare. Covid-19 har påverkat och framförallt snabbat på utvecklingen av
distansutbildning för förbundets tolkar. Innan sommaren genomfördes den första utbildningen
på distans.

Winningtemp
I slutet av april infördes Winningtemp; ett digitalt, AI-uppbyggt, arbetsmiljöverktyg som
möjliggör att löpande följa arbetsmiljön i organisationen. Winningtemp mäter systematiskt
engagemanget och måendet hos medarbetarna och ger förbundets chefer underlag för såväl den
dagliga arbetsledningen som organisationens långsiktiga utformning. Verktyget mäter även
regelbundet HME, det vill säga hållbart medarbetarengagemang, vilket tidigare mättes genom en
traditionell medarbetarenkät vartannat år.

Upphandling telefoniplattform
På grund av Covid-19 förlängdes befintligt avtal avseende telefoniplattform med ett år och den
påbörjade upphandlingen lades vilande för att återupptas i augusti. Nytt avtal förväntas tecknas
under våren 2021.

Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi
Förbundet har till och med 31 augusti utfört 35 000 färre uppdrag än föregående år. Minskningen
på efterfrågan av tolk beror framförallt på pandemins påverkan på samhället. Troligt är att
efterfrågan på tolk kommer att öka under hösten. Det är dock svårt att fullt ut förutse pandemins
påverkan.
Pandemin har medfört att förbundets kunder markant har ökat sin användning av
distanstolkning. Detta har inneburit att tolkarnas tillgängliga tid har kunnat nyttjas till effektiv
tolktid. Då tolkuppdragen tillsätts utifrån prioriteringsordningen högsta kompetens har detta
inneburit att de auktoriserade tolkarna i allt större utsträckning utfört uppdrag på bekostnad av
att de icke auktoriserade tolkarna har fått färre uppdrag. De tidigare resorna mellan
platsuppdragen har minskat avsevärt vilket har medfört lägre kostnader för kunderna och
minskad miljöpåverkan. Kundens förändrade beställningsmönster förväntas till viss del bestå
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över tid. Detta kan på sikt innebära att ett färre antal tolkar, men med högre kompetens, utför
förbundets uppdrag.
Tillsättningsgraden av beställda uppdrag uppgår till 99,4 % vilket är något lägre jämfört med
föregående år. Den lägre tillsättningsgraden är en effekt av tekniska problem som uppstått i
samband med driftsättning av det nya verksamhetssystemet. Tillsättningsgraden bedöms därmed
öka under hösten.
I början av sommaren driftsattes skärmtolkningsfunktionen i VGRs digitala tjänst ”Mitt
vårdmöte”. Detta innebär att patient och vårdpersonal samt tolk möts via skärm i en app. I nya
verksamhetssystemet finns skärmtolkningsfunktionen vilket innebär att förbundets samtliga
kunder har tillgång till distanstolkning via skärm. Skärmtolkningstjänsten förväntas öka över tid.
Sedan hösten 2019 levererar förbundet tolk till 1177, Västra Götalandsregionen. Under våren har
en dialog skett mellan 1177 och Tolkförmedling Väst i syfte att förändra tolktillgängligheten i
1177s verksamhet. Kundens behov innebär förändrade kontaktvägar mellan kund och tolk vilket
kräver att Tolkförmedling Väst anlitar en underleverantör. En upphandling beräknas vara klar i
början av hösten. Förbundets antal uppdrag förväntas inte påverkas.
Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga sker löpande för att möta
kundernas förväntade behov av tolktjänster. På grund av Covid-19 och den därmed minskade
efterfrågan på tolk har flera, hos andra förmedlingar, redan etablerade tolkar sökt sig till
Tolkförmedling Väst. Under sommaren har dock få nya tolkar registrerats då målsättningen i
första hand har varit att erbjuda förbundets redan aktiva tolkar de uppdrag som funnits.
Förbundet har en ständig utmaning i att attrahera och rekrytera lämpliga kandidater till tolkyrket.
Senaste årens stabilisering och sista halvårets minskning av efterfrågan på tolk har gjort att
rekryteringsstrategin har förändrats. Fokus ligger nu alltmer på kvalitet istället för kvantitet av
tolkar. Utmaningen blir därmed i allt större utsträckning att skapa goda förutsättningar för tolken
så att förbundet kan behålla professionella tolkar.
I början av året fördes en dialog med Folkuniversitetet avseende ett eventuellt framtida samarbete
gällande utbildning av tolk. Under hösten planeras samarbetet påbörjas.
Första juni driftsattes det nya verksamhetssystemet. Systemet i sin helhet beräknas vara
slutlevererat under september och införandeprojektet kommer då avslutas. Utvecklingsarbetet
kommer dock att fortlöpa under hösten för att säkerställa funktionaliteten i systemet.
Under våren påbörjades upphandling av ny telefoniplattform och på grund av Covid-19 fick
upphandlingen läggas vilande och befintligt avtal förlängas. Upphandlingsprocessen återupptogs
efter semestern och nytt avtal förväntas tecknas under våren 2021. Driftsättning av ny
telefoniplattform planeras till sommaren 2021.
Den tidigare planerade kvalitetscertifieringen enligt FR2000 fick på grund av såväl Covid-19 som
införande av nytt verksamhetssystem senareläggas. Certifieringsrevisionen kommer att
genomföras under september. Certifiering förväntas ske under hösten.
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Förbundets investeringsverksamhet
I maj 2019 skrevs avtal med en ny leverantör av nytt verksamhetssystem. Då Tolkförmedling
Väst och leverantören haft olika tolkningar av kraven i upphandlingen ledde detta till ett antal
optioner för att säkerställa önskad funktionalitet i systemet. I mars 2020 beslutade direktionen om
att höja investeringsbudgeten från 11 till 12 mkr. Verksamhetssystemet driftsattes första juni 2020
och avskrivningar på investeringen har skett sedan dess. Projektet kommer att avslutas under
september.

Ekonomi
I enlighet med förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter.
Ett av de övergripande verksamhetsmålen är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter
fås genom förmedling av tolktjänster och förbundets största kostnader är arvoden till tolkar
kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende
av hur många tolktjänster som utförs. Förbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster
enligt självkostnadsprincipen.
Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mkr.
Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 3 mkr.

Mål för god ekonomisk hushållning
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.
Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett
långsiktigt perspektiv. Kännetecken för detta är bland annat att de löpande intäkterna täcker de
löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är positivt.
Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning:
•
•

Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat
Checkkrediten ska ej nyttjas

Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god vilket innebär
att checkkrediten inte nyttjats.

Delårsutfall samt helårprognos i förhållande till budget
Budget 2020 är lagd utifrån 340 000 uppdrag och prognosen för helår 2020 baseras på ca 290 000
uppdrag. Främst återfinns helårsprognosens budgetavvikelse på posterna kopplade till
tolkuppdragen där såväl försäljningsintäkter som kostnader för uppdragstagare förväntas bli
betydligt lägre än budgeterat Det minskade antalet uppdrag är ett direkt resultat av pandemins
påverkan på samhället och därmed förbundets kunder.
Direktionskostnaderna är betydligt lägre än budgeterat och beror på att vårens möten skett på
distans till följd av den rådande pandemin. Även höstens möten förväntas ske på distans och
därför prognostiseras årets totala direktionskostnader bli betydligt lägre jämfört med budget.
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Löneutfallet per 31 augusti är lägre än budgeterat och beror dels på en lägre bemanning och dels
på vakanta tjänster, men också på en generell minskning av övriga personalkostnader till exempel
minskat antal resor och kompetensutvecklingsinsatser till följd av Covid-19. Löneöversyn 2020 är
ej genomförd då centrala parter bordlade förhandlingarna på grund av Covid-19. Detta är taget i
beaktan för det prognostiserade utfallet för helåret.
Implementering av det nya verksamhetssystemet har resulterat i högre IT-kostnader än
budgeterat. Detta är kopplat till det beslut som togs under hösten 2019 om att senarelägga
driftsättningen av det nya verksamhetssystemet till våren 2020. Beslutet resulterade i att
förbundet var tvungna att förlänga avtalet med den tidigare leverantören av verksamhetssystem.
Kostnader kopplat till lokaler, förbrukningsmaterial samt administrativa- och konsulttjänster
förväntas ligga i paritet med budget. De finansiella kostnaderna är något lägre än budgeterat och
beror på senareläggningen av driftsättningen av det nya verksamhetssystemet. Investeringen
aktiverades från första juni och avskrivningar har skett sedan dess.
Utfallet för delåret är knappt 3 mkr och prognosen för helåret är ett nollresultat.
INTÄKTER
Förmedlingstjänster
Övriga Intäkter
Summering
KOSTNADER
Direktionskostnader
Personalkostnader
Arvoden uppdragstagare
Tolkutbildning
Lokalkostnader
Hyra IT-utrustning, IT-program, licenser
Inventarier, förbrukningsmaterial
Administrativa och konsulttjänster
Finansiella kostnader
Summering
RESULTAT

Utfall
jan-aug 2020
121 792
183
121 975

Budget
jan-aug 2020
147 333
0
147 333

Prognos
helår 2020
178 640
183
178 823

Budget
2020
221 000
0
221 000

314
18 443
92 082
263
2 325
2 793
161
2 211
474
119 066
2 909

733
21 384
116 393
1 000
2 417
1 899
268
2 249
990
147 333
0

800
30 000
135 615
700
3 625
3 300
310
3 373
1 100
178 823
0

1 100
32 076
174 590
1 500
3 625
2 849
403
3 373
1 485
221 000
0

Tabell 3 Utfall mot budget per 2020-08-31 samt helårsprognos i förhållande till budget 2020

Driftsredovisning
Driftsredovisningen redovisas totalt för förbundet då styrningen av verksamhet sker på en total
förbundsövergripande nivå. Kostnader kopplat till respektive verksamhetsort finns utfördelad,
dock ligger de övergripande kostnaderna budgeterat centralt.

Balanskravsresultat utifrån helårsprognos
Inget underskott från tidigare år finns att återställa enligt balanskravets bestämmelser.
Delårsresultatet 2020 tillsammans med återstående verksamhet under året gör att balanskravet för
2020 beräknas uppnås.
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Resultaträkning
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för
utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.
Resultaträkning
Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Not

1
2
3

Verksamhetens nettokostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

4
5

Resultat före extraordinära poster
Extraordinära poster
Redovisat resultat

2020-01-01
2020-08-31

2019-01-01
2019-08-31

2019-01-01
2019-12-31

121 975
-118 593
-446

141 065
-137 000
0

220 370
-214 448
-24

2 936

4 065

5 898

1
-28

3
-28

7
-38

2 909

4 040

5 867

0

0

0

2 909

4 040

5 867
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Balansräkning
Belopp i tkr

Not

2020-01-01
2020-08-31

2019-01-01
2019-08-31

2019-01-01
2019-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriell anläggningstillgång
Inventarier
Summa anläggningstillgångar

6
7

12 360
287
12 647

2 220
325
2 545

2 671
336
3 007

Omsättningstillgångar
Fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

8
9

27 532
15 042
42 574

29 961
19 496
49 457

41 160
18 273
59 433

55 221

52 002

62 440

Summa tillgångar

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital
Andelskapital, medlemskommuner
Årets/periodens resultat
Summa eget kapital

10
10
10

27 868
2 997
2 909
33 774

22 000
2 997
4 040
29 037

22 000
2 997
5 867
30 864

Skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

11

21 447
21 447

22 965
22 965

31 576
31 576

55 221

52 002

62 440

Summa eget kapital, avsättningar och
skulder
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Kassaflödesanalys

Not

Belopp i tkr

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivning

10
3

2020-01-01 2019-01-01 2019-01-01
2020-08-31 2019-08-31 2019-12-31

2 909
446

4 040
0

5 867
24

3 355

4 040

5 891

13 628
-10 127

14 016
-9 141

2 817
-530

6 856

8 915

8 178

Investeringsverksamheten
Bruttoinvestering i anläggningstillgångar

-10 087

-2 545

-3 031

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-10 087

-2 545

-3 031

0
0
0

218
-4 676
-4 458

218
-4 676
-4 458

-3 231
18 273

1 912
17 584

689
17 584

15 042

19 496

18 273

Medel från verksamheten
före förändring av rörelsekapital
Minskning kortfristiga fordringar
Minskning kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Finansieringsverksamheten
Andelskapital
Återbetalning av Eget Kapital
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

12
10

Årets kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

9

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt Lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
samt enligt rekommendationer för delårsrapportering från Rådet för kommunal redovisning.
Redovisningsprinciper är oförändrade sedan föregående årsredovisning. Tillgångar, avsättningar
och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter redovisas i den
period som tolkuppdragen har utförts och har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits
eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska
fördelarna kommer att tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt
sätt.
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Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta.
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen. Avskrivning
av inventarier sker på fem år och avskrivningar av nytt verksamhetssystem sker på åtta år.
Noter

2020-01-01 2019-01-01 2019-01-01
2020-08-31 2019-08-31 2019-12-31

Belopp i tkr

Not
1 Verksamhetens intäkter
Förmedlingstjänster
121 792
140 636
219 946
Övriga intäkter
183
429
424
Summa
121 975
141 065
220 370
Av övriga intäkter uppgår 171 tkr för kompensation för höga sjuklönekostnader 2020
2 Verksamhetens kostnader
Direktionskostnader
Sociala avgifter direktion
Personalkostnad
Sociala avgifter personal
Arvoden och ersättning tolkar
Sociala avgifter tolkar
Tolkutbildning
Lokalkostnader
Dator/IT/telefoni/post
Inventarier, förbrukningsmaterial
Administrativa- och konsulttjänster
Summa
3 Avskrivningar
Inventarier
Summa
4 Finansiella intäkter
Ränteintäkter
Summa
5 Finansiella kostnader
Räntekostnad
Övriga finansiella kostnader
Summa

227
87
14 057
4 387
76 763
15 319
263
2 325
2 793
161
2 211
118 593

495
173
14 587
4 657
89 791
19 443
528
2 324
2 331
180
2 491
137 000

784
269
22 713
6 812
141 236
30 306
755
3 568
3 529
384
4 092
214 448

446
446

0
0

24
24

1
1

3
3

7
7

0
28
28

0
28
28

1
37
38

Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet
i den period de hör hemma.
6 Immateriell anläggningstillgångar
Pågående investering
Årets investering
Årets avskrivning
Summa
7 Inventarier
Anskaffningsvärde

0
12 758
-398
12 360

2 220
0
0
2 220

2 671
0
0
2 671

1 600

1 241

1 241
21 (23)
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Ackumulerade avskrivningar
Årets investering
Årets avskrivning
Summa

-1 265
0
-48
287

-1 241
325
0
325

-1 241
360
-24
336

8 Fordringar
Kundfordringar
Div. kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa

12 764
149
14 619
27 532

14 154
0
15 807
29 961

25 217
10
15 933
41 160

9 Kassa och bank
Bank
Summa

15 042
15 042

19 496
19 496

18 273
18 273

27 868

26 676

26 676

0
27 868
2 909
2 997
33 774

-4 676
22 000
4 040
2 997
29 037

-4 676
22 000
5 867
2 997
30 864

1 382
4 948
1 724
3
840
4 997
7 553
21 447

1 582
5 194
1 964
1
592
9 347
4 285
22 965

3 622
8 369
3 402
0
882
9 560
5 741
31 576

10 Eget kapital
Ingående balans Allmänt eget kapital
Återbetalning av Eget Kapital till förbundets
medlemmar
Utgående balans Allmänt eget kapital
Årets/periodens resultat
Andelskapital, medlemskommuner
Summa
11 Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Moms
Personalens skatter och avgifter
Skulder till anställda
Upplupna semesterlöner
Upplupet arvode tolkar, inkl sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader
Summa

En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 augusti 2020.
12 Andelskapital
Årets förändring av andelskapital
0
Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet invånare
2019 tillkom 12 nya medlemmar
Summa
0

218

218

218

218

22 (23)
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Tolkförmedling Väst, Göteborg 2020-09-25

Åke Björk
Ordförande

Christina Abrahamsson
Vice ordförande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2020-10-07

§ 120

Dnr KS 2020/215

Delårsrapport augusti 2020, Vara kommun.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen gör löpande uppföljningar, och noterar att nämnderna arbetar med budget och
måluppfyllelse på bästa sätt för att nå en budget i balans. Kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att fastslå delårsrapporten.
Sammanfattning av ärendet
Resultatprognosen för helåret uppgår till 78 mkr vilket är 41 mkr bättre än budgeterat.
Nämndernas prognos för nettokostnader uppgår till 946 mkr och innebär ett överskott om 8 mkr.
Prognosen för investeringarna uppgår till 126 mkr vilket är 67 mkr lägre än budgeterat.
Budgetavvikelse
mkr
Nämndernas verksamhet

8

Finansförvaltningens verksamhet

9

Skatteintäkter och generella statsbidrag

25

Finansnetto

-1

Summa avvikelse mot budget

41

Budgeterat resultat

37

Resultat enligt prognos

78

Driftsredovisning
Redov.
190831

Redov.
200831

Bokslut 2019

Budget 2020

Prognos
2020

Avvikelse
budget/prognos

Kommunstyrelsen

58,8

52,9

86,8

98,1

94,5

3,6

Tekniska nämnden

11,4

-0,1

17,1

21,4

10,8

10,6

Bildningsnämnden

284,2

289,5

429,0

437,7

442,3

-4,6

Socialnämnden

243,3

248,6

367,0

378,8

380,5

-1,7

mkr
Nettokostnader

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2020-10-07

Redov.
190831

Redov.
200831

Bokslut 2019

Budget 2020

Prognos
2020

Avvikelse
budget/prognos

Miljö- och byggnadsnämnden

2,1

3,2

3,4

4,7

4,5

0,2

Räddningsnämnden Västra Skaraborg

6,8

7,7

10,6

12,0

12,0

0,0

Vara kommuns revisorer

0,5

0,5

1,0

1,2

1,2

0,0

607,1

602,3

915,0

953,8

945,8

8,0

mkr

Summa

Investeringsredovisning - översikt
Redov. 200831

Bokslut 2019

Budget 2020

Prognos 2020

Avvikelse
budget/prognos

Kommunstyrelsen

0

1

3

1

2

Tekniska nämnden

43

150

183

118

65

Bildningsnämnden

4

8

6

6

0

Socialnämnden

1

1

1

1

0

Miljö- och byggnadsnämnden

0

0

0

0

0

48

160

193

126

67

Nämnd, mkr

Summa

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)
Irene Karlsson (C) lämnar följande yrkande som förslag till beslut:
-

Kommunstyrelsen gör löpande uppföljningar, och noterar att nämnderna arbetar med
budget och måluppfyllelse på bästa sätt för att nå en budget i balans. Kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige att fastslå delårsrapporten.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Irene Karlssons (C) förslag och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt Irene Karlssons förslag.
Beslutsunderlag
-

SN Delårsrapport augusti 2020. Handling-id: 2020.2030
SN Beslut§ 77 2020-09-23 Delårsrapport augusti 2020. Handling-id: 2020.2029

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2020-10-07

-

MBN Delårsrapport augusti 2020. Handling-id: 2020.1942
MBN Beslut§ 82 Miljö och byggnadsnämndens delårsrapport augusti 2020. Handling-id:
2020.2028
TN Delårsrapport augusti 2020. Handling-id: 2020.2032
TN Beslut TN § 139 2020-09-21 Delårsrapport augusti, tekniska nämnden 2020.
Handling-id: 2020.2034
TN Investeringsuppföljning. Handling-id: 2020.2031
TN Information om pågående entreprenader. Handling-id: 2020.2033
BIN Delårsrapport augusti 2020. Handling-id: 2020.2083
BIN Beslut§ 120 2020-09-30. Handling-id: 2020.2082
Vara Koncern AB delår Aug 2020. Handling-id: 2020.2071
Vara Koncern AB 2020-09-22 §§ 59-50. Handling-id: 2020.2068
VNAB Delårsrapport augusti 2020 (VaraNet AB). Handling-id: 2020.2059
VNAB 2020-09-15 § 45. Handling-id: 2020.2066
VKHAB Delårsrapport augusti 2020 (Vara Konserthus AB). Handling-id: 2020.2058
VKHAB 2020-09-14 § 66. Handling-id: 2020.2067
VIFAB Delårsrapport augusti 2020 (Vara Industrifastigheter AB). Handling-id:
2020.2058
VIFAB 2020-09-17 § 29. Handling-id: 2020.2069
VBAB Delårsrapport augusti 2020 (Vara Bostäder AB). Handling-id: 2020.2056
VBAB 2020-09-17 § 43. Handling-id: 2020.2070
Delårsrapport augusti, Vara kommun 2020. Dokument-id: 103949
Tjänsteskrivelse Delårsrapport augusti 2020. Dokument-id: 103298
Underlag för Kommunstyrelsen finns i underlagen till ärende nr 2 på dagordningen,
ärende 2020/147. Dokument-id: 103356 samt beslut från dagen sammanträde § 117.

Beslutet ska skickas till
-

Nämnder
Förvaltningschefer
Ekonomichef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-09-14
Dnr KS 2020/215
Kommunstyrelsen

Delårsrapport augusti 2020, Vara kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa delårsrapporten för augusti 2020.
Sammanfattning av ärendet
Resultatprognosen för helåret uppgår till 78 mkr vilket är 41 mkr bättre än budgeterat.
Nämndernas prognos för nettokostnader uppgår till 946 mkr och innebär ett överskott om 8 mkr.
Prognosen för investeringarna uppgår till 126 mkr vilket är 67 mkr lägre än budgeterat.
Budgetavvikelse
mkr
Nämndernas verksamhet

8

Finansförvaltningens verksamhet

9

Skatteintäkter och generella statsbidrag

25

Finansnetto

-1

Summa avvikelse mot budget

41

Budgeterat resultat

37

Resultat enligt prognos

78

Driftsredovisning
Redov.
190831

Redov.
200831

Bokslut 2019

Budget 2020

Prognos
2020

Avvikelse
budget/prognos

Kommunstyrelsen

58,8

52,9

86,8

98,1

94,5

3,6

Tekniska nämnden

11,4

-0,1

17,1

21,4

10,8

10,6

Bildningsnämnden

284,2

289,5

429,0

437,7

442,3

-4,6

Socialnämnden

243,3

248,6

367,0

378,8

380,5

-1,7

Miljö- och byggnadsnämnden

2,1

3,2

3,4

4,7

4,5

0,2

Räddningsnämnden Västra Skaraborg

6,8

7,7

10,6

12,0

12,0

0,0

Vara kommuns revisorer

0,5

0,5

1,0

1,2

1,2

0,0

607,1

602,3

915,0

953,8

945,8

8,0

mkr
Nettokostnader

Summa
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-09-14
Dnr KS 2020/215
Kommunstyrelsen

Investeringsredovisning - översikt
Redov. 200831

Bokslut 2019

Budget 2020

Prognos 2020

Avvikelse
budget/prognos

Kommunstyrelsen

0

1

3

1

2

Tekniska nämnden

43

150

183

118

65

Bildningsnämnden

4

8

6

6

0

Socialnämnden

1

1

1

1

0

Nämnd, mkr

Miljö- och byggnadsnämnden
Summa

0

0

0

0

0

48

160

193

126

67

Ärendebeskrivning
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.
Utvärdering av god ekonomisk hushållning
Vara kommun har fyra övergripande mål vilka bryts ned i 23 nämndsmål. Av de fyra
övergripande målen är ett finansiellt och tre verksamhetsmässiga. Till det finansiella målet hör
ett resultatmål om att det årliga resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag
ska uppgå till 2 % +/- 1 %. Enligt prognosen uppgår resultatet till 7,7 % och målet bedöms därför
kunna uppnås. För de verksamhetsmässiga målen bedöms samtliga delvis komma att uppnås.
Sammantaget görs därför bedömningen att god ekonomis hushållning kan nås vid årets slut ur ett
finansiellt perspektiv, men endast delvis ur ett verksamhetsmässigt perspektiv.
Statlig ersättning för kostnader till följd av Coronapandemin
Regeringen har under året infört omfattande stödåtgärder för att motverka de negativa effekterna
av Coronapandemin. För Vara kommun innebär det, utöver extra generella statsbidrag, även
ersättning för sjuklönekostnader och kostnader för hälso- och sjukvård.
De statliga ersättningarna sammanfaller inte fullt ut med kommunens behov avseende belopp
och utbetalningstidpunkt. Kommunens ledningsgrupp har därför beslutat att fördela medel till
verksamheterna i takt med att motsvarande kostnader kan beläggas. I nämndernas rapporter
innebär det kompensation för sjuklönekostnader och hälso- och sjukvårdskostnader.
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-09-14
Dnr KS 2020/215
Kommunstyrelsen

Särskilt att beakta i bedömningen av det prognosticerade resultatet
Skatteintäkterna är beräknade utifrån ett scenario om återhämtning i ekonomin under andra
halvåret 2020. Scenariot bygger på beräkningstekniska antaganden utifrån förändringar av BNP
och sysselsättning och är alltså inte en bedömning av själva pandemins fortsatta utveckling.
Osäkerheten i bedömningen av intäkterna är därför fortsatt stor både på kort och lång sikt.

Beslutsunderlag
-

SN Delårsrapport augusti 2020
SN Beslut§ 77 2020-09-23 Delårsrapport augusti 2020
MBN Delårsrapport augusti 2020
MBN Beslut§ 82 Miljö och byggnadsnämndens delårsrapport augusti 2020
TN Delårsrapport augusti 2020
TN Beslut TN § 139 2020-09-21 Delårsrapport augusti, tekniska nämnden 2020
TN Investeringsuppföljning
TN Information om pågående entreprenader
BIN Delårsrapport augusti 2020
BIN Beslut§ 120 2020-09-30
Vara Koncern AB delår Aug 2020
Vara Koncern AB 2020-09-22 §§ 59-50
VNAB Delårsrapport augusti 2020 (VaraNet AB)
VNAB 2020-09-15 § 45
VKHAB Delårsrapport augusti 2020 (Vara Konserthus AB)
VKHAB 2020-09-14 § 66
VIFAB Delårsrapport augusti 2020 (Vara Industrifastigheter AB)
VIFAB 2020-09-17 § 29
VBAB Delårsrapport augusti 2020 (Vara Bostäder AB)
VBAB 2020-09-17 § 43
Delårsrapport augusti, Vara kommun 2020
Tjänsteskrivelse Delårsrapport augusti 2020
Underlag för Kommunstyrelsen finns i ärende 2020/147

Beslutet ska skickas till
-

Nämnder
Förvaltningschefer
Ekonomichef
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-09-14
Dnr KS 2020/215
Kommunstyrelsen

Jonas Bredenberg
Ekonomichef
Ekonomiavdelningen

90
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Förvaltningsberättelse
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Samhällsekonomisk utveckling
Inför år 2020 prognostiserades konjunkturen inta ett läge som beskrevs som mild lågkonjunktur med viss
ökad arbetslöshet efter flertalet år med stark tillväxt och högkonjunktur. På grund av coronapandemin
sjönk dock BNP kraftigt under årets två första kvartal och ekonomin gick snabbt in i lågkonjunktur med
stigande arbetslöshet som följd. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, anger att nedgången i ekonomin
under de två första kvartalen tycks vara klart större än vad som prognostiserades tidigare under våren.
Bedömningen för resterande del av 2020, och även för 2021, är att ekonomin stabiliseras, att BNP ökar,
men att stor ovisshet fortfarande råder. Osäkerheten är hög såväl kortsiktigt som långsiktigt och förklaras i
huvuddrag av en ovisshet kring smittspridning, vårdbehov, smittbegränsande åtgärder, ekonomiskpolitiska krisinsatser och hur dessa sammantaget påverkar ekonomin. Trots att ekonomin tros komma att
återhämtas räknar SKR med att arbetslösheten fortsätter stiga under kvartal tre och fyra år 2020. Vidare
gör SKR ett antagande i form av ett beräknat scenario om att lågkonjunktur kommer råda fram till 2023.
Mot slutet av 2023 förväntas konjunkturen inta en jämviktsnivå där varken hög- eller lågkonjunktur råder.*
I Vara kommun har arbetslösheten stigit och uppgick i juli månad till 5,8 %, vilket kan jämföras med 4,1 %
vid samma tidpunkt 2019. Arbetslöshetsnivån är därmed den högsta sedan 2017. Arbetslösheten har även
stigit markant i hela Västra Götaland.

Nyckeltal för den svenska ekonomin
Procentuell förändring om inte annat anges

2018

2019

2020

2021

2022

2023

BNP

2,1

1,2

-4,9

1,7

3,8

3,8

Sysselsättning, timmar

1,8

-0,3

-5,5

1,6

2,3

1,6

Relativ arbetslöshet, %

6,3

6,8

8,9

9,3

8,3

8,1

Timlön, Nationalräkenskaperna

2,7

3,9

6,3

0,2

2,3

2,5

Timlön, Konjunkturlönestatistiken

2,6

2,6

2,3

2,2

2,3

2,5

Inflation, KPIF

2,0

1,8

0,5

0,7

1,8

2,4

Inflation KPI

2,0

1,8

0,5

0,7

1,8

2,4

Utifrån rådande ekonomiska läge räknar SKR med en inbromsning i skatteunderlagstillväxten 2020 jämfört
med 2019. Det förklaras framförallt av en stor minskning av antalet arbetade timmar utifrån läget på
arbetsmarknaden. Bedömningen är att skatteunderlaget stiger med 2,4 % under år 2020. Att det inte blir
lägre förklaras av en kraftig ökning av beskattningsbara sociala ersättningar vilka är en del utav de
krisåtgärder som vidtagits för att stötta ekonomin. Till 2021 väntas skatteunderlagstillväxten bli ännu lägre
än 2020 trots att sysselsättningen beräknas komma att öka. Det förklaras av att krisåtgärder relaterade till
coronapandemin avtar.**
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Vara kommuns skatteintäkter beror till stor del på hur skatteunderlaget i riket utvecklas.
Innan utbrottet av coronaviruset befann sig flera kommuner och regioner i ett ansträngt ekonomiskt läge.
Samtidigt väntas ett ökat behov av välfärdstjänster framöver till följd av den demografiska utvecklingen. På
grund av detta har det beslutats om en höjning av de generella statsbidragen. För Vara kommuns del
innebär det en höjning med 32 mkr år 2020. 2021 är ökningen 24,5 mkr. Det lägre skatteunderlaget
innebär 7 mkr lägre än budgeterat år 2020.

*Sveriges Kommuner och Regioner, Makro Nytt, nummer 3/2020.
**Sveriges Kommuner och Regioner, Cirkulär 20:32.

Händelser av väsentlig betydelse
Under året har coronapandemin präglat arbetet väsentligt. I mars aktiverades kommunens
krisledningsgrupp som sedan dess haft regelbundna möten. Sjukfrånvaron bland personalen har varit och
är hög. Pandemin har även inneburit, och fortsätter att innebära, förändringar och omställningar i
verksamheterna. Exempelvis har gymnasieundervisningen bedrivits på distans under halva vårterminen,
restauranger inom äldreomsorgen har hållits stängda och en särskild covid-enhet har iordningsställts inom
socialförvaltningens verksamhet. Vidare är ett centralt förråd för skyddsutrustning under uppbyggnad och
kommer att stå klart hösten 2020.
En utredning om en sammanhållen samhällsbyggnadsprocess har slutförts och beslut fattades i
kommunfullmäktige i maj 2020 om att föreslagen organisationsförändring skall genomföras med start
2021-01-01. Organisationsförändringen innebär att en ny förvaltning under kommunstyrelsen bildas med
följande ansvarsområden: miljö- och livsmedelstillsyn, bygglovshantering, planfrågor, näringslivsfrågor,
kollektivtrafik och infrastruktur. Förvaltningen kommer lyda under två nämnder, miljö- och
byggnadsnämnden när det gäller myndighetsutövning, i övrigt kommunstyrelsen. En sammanhållen
samhällsbyggnadsprocess ämnar skapa förutsättningar för ökad samverkan mellan planenhet och
bygglovsenhet samt förbättrat samarbete mellan näringslivsfunktionen och plan- och bygglovsavdelningen.
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Därutöver är syftet att stärka det samlade arbetet gentemot kunderna. I samband med
organisationsförändringen genomförs effektiviseringar om 1,4 tjänster.
Beslut om att upphäva tidigare beslut gällande att flytta kommunens löneadministration till Lidköping har
tagits i kommunfullmäktige i juni. Under hösten kommer HR-avdelningen påbörja arbetet med att byta
lönesystem.
Under året har flera större investeringar och ombyggnationer påbörjats. På Tråvads förskola och skola
pågår nybyggnation. Tidplanen har förskjutits 2 månader till följd av att upphandlingen har överklagats.
Inflyttning planeras till oktober 2021. För att skapa förutsättningar för innebandyklubben att bygga en ny
hall har rivning av Allébadet påbörjats i augusti och beräknas vara klar i november 2020. Projektering av
nytt korttidsboende som ska ersätta nuvarande korttidsplatser på Rondellen och på Stenkilsgården startade
i augusti. Korttidsboendet beräknas stå klart under senare delen av 2022. Ombyggnation av Västra skolan
till förskolelokaler (Västra förskola) pågår. I augusti månad startades nya avdelningar i den första delen av
ombyggnationen. Övrig del förväntas vara inflyttningsklar årsskiftet 2020/2021.

Styrning & uppföljning av den kommunala verksamheten
Styrmodell

Vara kommuns styrmodell utgår från visionen "Vara Vågar! Vision 2030: I Vara finns det goda livet, hos oss är
alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden! I Vara kommun trivs alla att leva och bo".
Styrmodellen innehåller två målnivåer; övergripande mål & nämnds-/bolagsmål. Övergripande mål bryts
ned till nämnds- eller bolagsmål, vilka mäts och följs upp med indikatorer. Analys och uppföljning av såväl
nämndsmål som övergripande mål, med tillhörande planering framgent, görs i delårsrapport augusti samt i
årsredovisningen.
Framgångsfaktorerna är att anse som förhållningssätt och faktorer som Vara kommun ska arbeta med för
att nå de övergripande målen. Framgångsfaktorerna ska därmed genomsyra samtliga verksamheter.
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Agenda 2030
Genom 17 globala hållbarhetsmål antog världens stats- och regeringschefer ett globalt ramverk för hållbar
utveckling i FN:s generalförsamling 2015, Agenda 2030. Agenda 2030 syftar till att skapa en hållbar
utveckling. En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Begreppet hållbar utveckling är viktigt
för Vara kommuns långsiktiga planering och innehåller tre dimensioner som är ömsesidigt beroende av
varandra; social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
Vara kommuns övergripande mål ska, enligt beslut i kommunfullmäktige, ha en tydlig koppling till de
globala målen genom inkluderad Agenda 2030. Denna inkludering görs genom att varje övergripande mål
kopplas till ett eller flera av de 17 globala målen. Under varje övergripande mål visas de globala mål som
huvudsakligen kan kopplas till Vara kommuns verksamhet.

God ekonomisk hushållning & ekonomisk ställning
Nedan presenteras Vara kommuns riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt en sammanfattande
utvärdering. Därefter presenteras de övergripande målen (varav ett är finansiellt) med tillhörande analys av
måluppfyllelse.
Måluppfyllelsen grundar sig på nämndernas analys för respektive nämndsmål (se bilaga 1 samt nämndernas
delårsrapporter), vilka är kopplade till de övergripande målen. Analys görs med utgångspunkt huruvida
målen förväntas komma att nås vid årets slut, och är därmed framåtriktad. Till grund för analys av
måluppfyllelse finns även kommunövergripande indikatorer till två av de övergripande målen.
För indikatorernas redovisning av utfall i förhållande till mål gäller följande: 100 % = grönt (uppfyllt), 8599 % = gult (delvis uppfyllt) och 0-84 % = rött (ej uppfyllt).
Slutligen görs en finansiell analys där god ekonomisk hushållning, ur ett finansiellt perspektiv, analyseras
mer djupgående.

Riktlinjer god ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen (11 kap 1§) ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet där
kommunfullmäktige beslutar om riktlinjer kring detta. Vidare ska såväl finansiella såsom
verksamhetsmässiga mål fastslås, som har betydelse för god ekonomisk hushållning.
För Vara kommun innebär god ekonomisk hushållning långsiktighet och relaterar till begreppet hållbar
ekonomi. En långsiktig och strategisk ekonomisk planering ämnar möta det utökade kommunala ansvaret,
demografiska förändringar, krissituationer i omvärlden samt skapa förutsättningar för goda livsvillkor för
såväl dagens som framtida medborgare. Det innebär att god ekonomisk hushållning i Vara kommun
sträcker sig bortom det grundläggande balanskravet, där intäkterna årligen ska överskrida kostnaderna (KL
11 kap. 5§).
God ekonomisk hushållning handlar om att verksamhet och ekonomi ska gå hand i hand utifrån ett
helhetsperspektiv, där utgångspunkten är en effektiv och ändamålsenligt verksamhet. God ekonomisk
hushållning för Vara kommun innebär att såväl finansiella som verksamhetsmässiga mål uppnås.
God ekonomisk hushållning delas därför upp och betraktas i ett finansiellt och verksamhetsmässigt
perspektiv.

Finansiellt perspektiv
Hållbar ekonomi innebär att balans skapas mellan välfärd för dagens befolkning och för kommande
generationer. Kommunens tillgångar ska inte förbrukas för att täcka löpande behov, utan ett långsiktigt
finansiellt handlingsutrymme ska skapas genom ett tillräckligt stort resultat. Det möjliggör för kommunen
att skattefinansiera kommande investeringar, oförutsedda händelser och konjunktursvängningar samt att
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en ökad skuldsättning därmed förhindras. Varje generation ska således bära kostnaderna för den service
som den konsumerar.

Verksamhetsperspektiv
Utifrån ett verksamhetsperspektiv innebär god ekonomisk hushållning i Vara kommun att verksamheten
bedrivs ändamålsenligt, kostnadseffektivt och med god kvalitet. Det uppnås genom att det finns ett tydligt
samband mellan budgeterade resurser, mål och resultat.
Sammanfattande utvärdering av god ekonomisk hushållning
I Vara kommun finns fyra övergripande mål, vilka bryts ned till 23 nämndsmål. Av de fyra övergripande
målen är ett finansiellt och tre verksamhetsmässiga. Till det finansiella målet hör ett resultatmål vilket lyder
"resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag ska uppgå till 2 % +/- 1 %. Resultatet vid
delårsbokslut augusti 2020 uppgår till 57 mkr, vilket motsvarar 8,5 % av skatteintäkter och generella
statsbidrag. Resultatmålet kan därmed anses som uppnått efter årets första åtta månader. Resultatet för
helår 2020 prognostiseras till 78 mkr, vilket motsvarar 7,7 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Bedömningen är därmed att det finansiella målet även kommer kunna nås när året är slut.
För de verksamhetsmässiga målen bedöms samtliga (tre övergripande mål) delvis komma att nås när året
är slut. Sammantaget görs därför bedömningen att god ekonomisk hushållning kan nås vid årets slut ur ett
finansiellt perspektiv, men endast delvis ur ett verksamhetsperspektiv.

Övergripande mål
Utifrån visionen har fyra övergripande mål tagits fram, vilka presenteras nedan. Till varje mål görs en
analys huruvida målet bedöms kunna nås under året.
Attraktivt Vara med livskvalitet för alla
Beskrivning av mål
Ett attraktivt Vara med god livskvalitet för alla är ett jämställt och jämlikt samhälle där alla lever ett gott liv
och känner tillit och förtroende till varandra, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med acceptans där
människors lika värde står i centrum. Det handlar om att bygga ett långsiktigt och hållbart samhälle där alla
känner delaktighet och möjlighet att påverka. Ett samhälle som skapar goda förutsättningar att styra över
ekonomi, arbete, bostad, utbildning, kultur, hälsa, trygghet och sociala nätverk. Näringslivet och
kommunen samverkar för att uppnå ett gott företagsklimat, goda förutsättningar för tillväxt och utveckling
samt möjlighet för medborgare och näringsliv att agera miljövänligt.
Måluppfyllelse

Kommentar
Vara kommun har en relativt hög social ojämlikhet, som bland annat tar sig uttryck i lägre utbildningsnivå,
inkomstnivå samt högre ohälsa generellt (Källa Vara kommuns omvärldsanalys 2019). Därför är det viktigt
att tillväxt ses ur alla hållbarhetsperspektiven (ekonomi, socialt och miljö).
I Vara kommun har arbetslösheten ökat något under årets första månader, liksom för riket i stort. Som en
följd av detta ökar utbetalningarna för försörjningsstöd. Dessa utmaningar möter kommunen på olika sätt,
dels genom att förbättra näringslivets förutsättningar och dels genom att stärka den enskilda medborgarens
möjligheter att försörja sig själv och i övrigt aktivt kunna ta del av samhällslivet. Socialförvaltningen
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arbetar preventivt med tidiga insatser för enskilda medborgare vilka är i eller riskerar hamna i ett
utanförskap. Under 2020 bedöms alla enheter arbeta med förebyggande insatser i olika utformning.
Insatser för att förbättra företagsklimatet liksom organisatoriska förändringar för en sammanhållen
samhällsbyggnadsprocess, kan bidra till goda förutsättningar för ett välmående företags- och arbetsliv.
Ytterligare positiva effekter kommer att kunna skapas genom ett fördjupat V6-samarbete i
samhällsbyggnadsfrågor.
Vara kommun har god planberedskap för flerfamiljshus i alla tätorter. Gällande villatomter är efterfrågan i
Vara tätort kortsiktigt högre än utbudet. Det kommer dock att stabilisera sig i samband med att det nya
bostadsområdet i nordöstra Vara tätort (Lassagården) släpps till försäljning. När det gäller nyproducerade
lägenheter så kommer antalet inflyttningsbara nyproducerade lägenheter vid årets slut överstiga målet för
2020 och prognosen om ca 350 nya lägenheter under perioden 2019 t.o.m. år 2023 ligger fast. Detta
sammantaget gör att kommunen står väl rustad för nyinflyttning och även har en långsiktig beredskap
kring nya bostadsmöjligheter (Håkan-Månsgården).
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att verksamheteten i stort bedrivs med uppsatta mål, åtgärdandet
av de enskilda avloppen sker enligt plan, byggloven hanteras inom ramen för lagstadgad tid och
kontrollplanen för livsmedelstillsynen genomförs enligt plan.
Tekniska förvaltningen har vidtagit många åtgärder för ett hållbart samhällsliv, såväl ur en
näringslivssynpunkt som från den enskildes perspektiv. Exempel på detta är trafikförbättrande åtgärder,
asfaltering av gator samt renovering av vattenledningsnätet.
All verksamhet som kommunen bedriver ska bidra till att uppnå ett hållbart samhälle. När det gäller Vara
kommuns klimatavtryck så kan konstateras att det finns utmaningar. Även om Varas koldioxidutsläpp har
minskat med 18 procent från 1990 så måste ytterligare åtgärder vidtas. Därför arbetas nu fram en
miljöstrategi med tillhörande åtgärdsplaner för att på det sättet bidra till omställningen.
Det är flera viktiga indikatorer som det inte kan redovisas utfall på i nuläget vilket försvårar bedömningen
av måluppfyllelsen. Det finns utmaningar på det sociala och miljömässiga perspektivet på tillväxt och
utveckling. Detta uppvägs dock av en mycket positiv utveckling av planberedskapen och byggnationen av
nya lägenheter i Vara kommun, samt att Vara kommun ändå har relativt riket, en lägre arbetslöshetsnivå.
Inom ramen för det övergripande målet Attraktivt Vara med livskvalitets för alla, finns fyra nämndsmål, två
bedöms vara delvis uppfyllda och två bedöms kunna uppfyllas vid årets slut. Sammanfattningsvis bedöms
därmed målet i sin helhet som delvis uppfyllt.

Verksamhet med god kvalitet
Beskrivning av mål
Vara kommun och dess verksamheter är till för invånare, besökare och näringsliv i kommunen.
Kommunens uppdrag är att leverera service och tjänster av hög kvalitet, med så liten miljöpåverkan som
möjligt. Miljö- och klimatarbete ska inkluderas i all verksamhet.
Alla ska bemötas på ett respektfullt sätt och relationer ska kännetecknas av öppenhet, hög tillgänglighet
och ett gott bemötande. Dialog och delaktighet skapar engagemang kring kommunens verksamheter, ger
kunskap och förståelse för kommunens uppdrag och stärker förtroendet för kommunens arbete.
Måluppfyllelse
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Kommentar
Under 2019 sågs förbättringar i mätningar av både tillgänglighet och bemötande vilket är en god grund för
ett förbättrat förtroende för kommunen som organisation och välfärdsleverantör. En förhoppning är även
att de invånarträffar som genomfördes under 2019 och de träffar som förhoppningsvis kommer att
genomföras 2021 har bidragit samt kommer att bidra till ett ökat förtroende. Coronapandemin har
inneburit att alla kontakter i samhället har förändrats och dialogerna med medborgarna blivit färre, men
beroende på hur kommuninvånarna upplever att kommunen hanterat pandemin kan förtroendet också
stärkas. Detta kommer dock inte att mätas förrän 2021. Användandet av sociala medier har ökat med 20 %
under året och förväntas öka ännu mer då det blir en allt mer självklar kanal för att ta del av information
från och kommunikation med kommunen. Även användandet av kommunens webb har ökat något vilket
till stora delar är ett resultat av det ökade informationsbehovet i samband med pandemin.
Den nya e-tjänsteplattformen som startade hösten 2019 kommer att underlätta tillgängligheten och
användningen av e-tjänsterna för medborgarna. I nuläget har ca 550 ärenden skapats i plattformen, och det
är en god början som kommer att följas upp noggrant.
Under 2020 har ett nytt ärendehanteringssystem tagits i bruk vilket ska underlätta för politiker och
kommuninvånare att ta del av kallelser och protokoll från kommunens nämndsmöten genom en
integration på kommunens webbplats vilket bidrar till en ökad öppenhet och transparens.
Tekniska förvaltningen har arbetat vidare med att renovera VA-anläggningarna och säkra tillgången på rent
dricksvatten i framtiden. Kostenhetens arbete med att minska matsvinnet fortsätter alltjämt. En ny
miljöstyrande avfallstaxa har arbetats fram parallellt med att förberedelser har gjorts för att kunna
återvinna matavfall i Vara kommun. Detta är ett led i att komma allt högre upp i den så kallad
avfallstrappan, där allt mer avfall återvinns och omvandlas.
Bildningsförvaltningen arbetar vidare med att utveckla skolans uppdrag och arbetsformer. Grundskolans
resultat avseende trivsel och trygghet samt godkända betyg och uppnår inte målnivåerna. För gymnasiet är
resultaten tillfylles och uppnår målnivåerna. För kultur- och fritidsverksamheterna har besöks- och
deltagarantalet minskat kraftigt, utifrån restriktionerna som råder på grund av pandemin.
Bildningsförvaltningens resultatuppfyllelse innebär att det finns förbättringspotential i grundskolans
meritvärden, vilket är en oroväckande signal på sikt. Däremot så ser resultaten bättre ut på gymnasiet,
vilket är positivt.
Socialnämndens mål är uppfyllda i stor utsträckning. Noteras bör dock att indikatorerna är uttryckta i
vidtagna åtgärder och några aktuella brukarundersökningar inte finns att tillgå i nuläget. Förvaltningen tar
tillvara brukarnas delaktighet, utökar digitaliseringens möjlighet samt utvecklar kvalitetsarbetet.
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att verksamheten i stort bedrivs inom uppsatta mål. Noteras kan
att NKI, d.v.s. Nöjd Kund Index förbättrades i senaste mätningen 2019, men att förvaltningen har fortsatt
fokus på att förbättra kvalitet, effektivitet och kommunikation i myndighetsutövningen.
Det är flera viktiga indikatorer som det inte kan redovisas utfall på i nuläget vilket försvårar bedömningen
av måluppfyllelsen. Det finns utmaningar i några av verksamheterna, främst grundskolans resultatnivåer.
Det finns dock många positiva delar bland verksamheterna, inte minst hög måluppfyllelse i
socialnämndens verksamheter, många byggnationer som planeras för grundskolorna, en hög
planberedskap och myndighetsutövningen inom miljö- och byggnadsnämndens område i stort sett uppnår
målen. Dessutom ökade nivåer över tid för kommunen som organisation och välfärdsbyggare.
Inom ramen för det övergripande målet Verksamhet med god kvalitet, finns nio nämndsmål, sju bedöms vara
delvis uppfyllda och två bedöms kunna uppfyllas vid årets slut. Sammanfattningsvis bedöms därmed målet
i sin helhet som delvis uppfyllt.
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Välmående arbetsplats
Beskrivning av mål
Vara kommun är en attraktiv och välmående arbetsplats, där alla medarbetare ska känna sig delaktiga och
uppskattade och där allas kompetenser tas tillvara och utvecklas. I Vara kommun är en god och hälsosam
arbetsmiljö i fokus. Viktiga byggstenar är ett coachande och tillitsbaserat ledarskap, en väl fungerande
organisation, jämlikhet och mångfald.
Måluppfyllelse

Kommentar
Sjukfrånvaron i kommunen har under det första halvåret 2020 ökat jämfört med helårsutfall 2019. Detta
till stor del på grund av coronapandemin. 2019 var utfallet (total sjukfrånvaro) 7,6 %, efter årets första sex
månader är utfallet 10,0 %. Mål för 2020 är 7,4 %. Sjukfrånvaron har ökat i samtliga förvaltningar förutom
i miljö- och byggnadsförvaltningen. Socialförvaltningen har fördubblat sin korttidssjukfrånvaro och då
främst inom äldreomsorgen. Även bildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen har ökat sin frånvaro,
främst är det inom förskolan och kostenheten. Mars månad hade den högsta sjukfrånvaron och därefter
har den minskat för att under sommaren återgå till en "normal" nivå. Dock bör årets utfall jämföras med
2019 med viss försiktighet, i och med att t.ex. säsongsvariationer inte fångas upp i halvårsstatistiken.
Under våren skulle kommunen ha startat upp projektet Vara Frisk. På grund av pandemin fick detta
skjutas fram till september 2020. I kombination med Heltidsresan har kommunens förvaltningar börjat se
över personalens schemaläggning och arbetar för hälsosamma scheman.
Andelen heltidsanställda har ökat, från 68 % 2019 till 71 % efter de sex första månaderna 2020.
Kommunen har startat upp en pilot för Heltidsresan inom enheter för omsorg kring personer med
funktionsnedsättning, OF, (socialförvaltningen) där samtliga medarbetare är anställda på heltid. Utöver
detta ses även en tydlig ökning av andelen heltidsanställda inom bildningsförvaltningen. Dessutom har det
införts att alla tjänster som annonseras ut inom kommunals avtalsområde är på 100 %.
Samtliga nämnder kommer följa upp Hållbart medarbetarengagemang, HME, samt Organisatorisk och
social arbetsmiljö, OSA, som ett led i måluppföljningen av "Välmående arbetsplats". HME mäts vartannat
år, jämna år. OSA, mäts vartannat år, udda år. HME kommer mätas när arbetsklimatundersökningen
(AKU) genomförs under hösten 2020. Resultat kommer därmed vid årets slut för samtliga förvaltningar.
Det övergripande målet "Välmående arbetsplats" är nedskickat till samtliga nämnder i form av nämndsmål.
Av de fem nämnderna bedömer samtliga att målet kommer vara delvis uppnått när året är slut.
Sammantaget görs därför bedömningen att det övergripande målet "Välmående arbetsplats" delvis
kommer kunna nås under 2020. Bedömningen grundar sig dels på utvecklingen av sjukstatistiken dels på
en viss försiktighet utifrån ovan resonemang om halvårstatistik i jämförelse med helårsutfall samt då utfall
på indikatorn HME ännu ej finns att tillgå.

2020

Indikatorer (Jämna år)

Utfall 2018

Hållbart medarbetarengagemang, HME, %, ska förbättras

2020

Utfall 2020

82%

Indikatorer (Ojämna år)
Organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, %, ska förbättras
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2020

Utfall 2019

Utfall Aug
2020

Mål 2020

Sjukfrånvaro, %, ska minska

7,6%

10%

7,4%

Andel heltidsanställda, %, ska öka

68%

71%

Indikatorer (Tertial 2 & årsredovisning)

Nedan redovisas sjukfrånvaron, i form av % av ordinarie arbetstid, under perioden 2019 (helår) samt
perioden januari-juni 2020 uppdelat per förvaltning och totalt för kommunen.
Sjukfrånvaro, % av ordinarie arbetstid

2019 (helår)

2020 (halvår)

Sjukfrånvaro dag 1-14

2,4

4,5

Sjukfrånvaro > 60 dagar

1,3

1,6

Total sjukfrånvaro

4,8

6,7

Sjukfrånvaro dag 1-14

3,4

6,2

Sjukfrånvaro > 60 dagar

5,2

5,4

10,2

13,4

Sjukfrånvaro dag 1-14

2,6

3,5

Sjukfrånvaro > 60 dagar

3,2

2,6

Total sjukfrånvaro

6,5

6,6

Sjukfrånvaro dag 1-14

1,9

3,7

Sjukfrånvaro > 60 dagar

4,8

4,2

Total sjukfrånvaro

7,5

9,1

3,4

2,7

Sjukfrånvaro > 60 dagar

15,4

10,9

Total sjukfrånvaro

22,1

14,6

Sjukfrånvaro dag 1-14

2,9

5,0

Sjukfrånvaro > 60 dagar

4,5

3,8

Total sjukfrånvaro

7,6

10,0

Bildningsförvaltningen

Socialförvaltningen

Total sjukfrånvaro

Förvaltningen för utveckling och service

Tekniska förvaltningen

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Sjukfrånvaro dag 1-14

Totalt Vara kommun
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Hållbar ekonomi
Beskrivning av mål
I Vara kommun är den ekonomiska planeringen långsiktig och strategisk för att möta det utökade
kommunala ansvaret, demografiska förändringar, krissituationer i omvärlden och för att skapa
förutsättningar för goda livsvillkor för framtida medborgare. Hållbar ekonomi innebär att balans skapas
mellan välfärd för dagens befolkning och för kommande generationer, där inkludering är en förutsättning
för utveckling och ökad tillväxt. För en god ekonomisk hushållning och samhällsutveckling behövs
samverkan mellan kommunen och medborgare, frivilliga organisationer, företag, andra kommuner och
övriga intressenter. Beslut ska säkras så de har en positiv påverkan på samhället och miljön. Framtida
kostnader i verksamheten ska minskas genom att agera för effektiviseringar samt hållbara upphandlingar
och investeringar, vilket innebär att tjänster och produkter produceras under hållbara och ansvarsfulla
förhållanden.
Måluppfyllelse

Kommentar
Nämnderna har under årets åtta första månader sammantaget förbrukat en mindre andel av budget (94,5
%) än vad som förbrukades under 2019 (99 %). Det förklaras i huvudsak av att årets löneökningar ännu
inte belastat resultatet eftersom avtalsrörelsen till stora delar senarelagts, samt att vissa större investeringar
inte slutförts enligt plan vilket inneburit lägre kapitalkostnader.
Kommunens resultat i relation till skatter och generella statsbidrag beskriver kommunens förmåga att
generera ett hållbart överskott, till skillnad från ett resultat uttryckt i kronor och ören. Målsättningen om
ett resultat kring 2 % bygger på det överskott som erfarenhetsmässigt krävs för att kommunen ska kunna
göra återinvesteringar utan att ekonomin urholkas, givet en normal investeringsnivå. Utfallet efter åtta
månader var betydligt högre än normalt (8.5 %) och likaså prognosen för helåret (7,7 %). Det goda
resultatet beror på att intäkter från skatter och generella statsbidrag ökat mer än nettokostnaderna. En
kraftig ökning av statligt stöd under året var avsedd att kompensera för vikande skatteintäkter som
kommer av en inbromsning i ekonomin till följd av Coronapandemin. Då skatteintäkterna inte minskat i
samma omfattning som förväntat gav det en positiv resultateffekt för kommunen. Därtill har även
utbetalats en högre ersättning för sjuklönekostnader till följd av Coronapandemin än vad som redovisats i
verksamheterna.
Nämnderna redovisar flera åtgärder som bidrar till en hållbar ekonomi på sikt. Vid sidan om kontinuerliga
effektiviseringar av verksamheterna görs löpande bedömningar av att bedriva verksamhet i egen regi,
besluta om investeringar som är till gagn för invånare och miljö, samt att söka samordning och samarbete
mellan förvaltningar och med invånare, näringsliv och närliggande kommuner.
Det övergripande målet ”Hållbar ekonomi” är i likhet med ”Välmående arbetsplats” även ett mål för
samtliga nämnder. Av de fem nämnderna bedömer kommunstyrelsen, tekniska nämnden och miljö- och
byggnadsnämnden att målet kommer att vara uppfyllt vid årets slut. Socialnämnden ser en positiv
utveckling under året men bedömer att målet kan vara svårt att nå då det kan uppstå kostnader av
tvingande karaktär som inte kan förutses. Bildningsnämnden bedömer att utsikterna till en markant
resultatförbättring är små mot bakgrund av verksamheternas dimensionering läsårsvis. Kommunen som
helhet uppfyller det finansiella resultatmålet och sammantaget görs därför bedömningen att det
övergripande målet ”Hållbar ekonomi” kommer att vara uppfyllt vid årets slut.
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2020

Utfall 2019

Utfall Aug
2020

Mål 2020

Resultat inom tilldelad ram, %

99%

95,4%

100%

Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag ska uppgå till 2 % +/1 %.

2,7%

8,5%

2%

Indikatorer (Tertial 2 & årsredovisning)

Finansiell analys
Modell för finansiell analys
För att kartlägga och analysera resultat, utveckling och ställning för Vara kommun används en finansiell
analysmodell som utvecklats av Kommunforskning i Västsverige. Målsättningen är att identifiera
eventuella finansiella möjligheter och problem och därigenom klargöra om kommunen har en god
ekonomisk hushållning som föreskrivs i kommunallagen.
Den finansiella analysmodellen bygger på fyra perspektiv: Det finansiella resultatet, kapacitetsutvecklingen,
riskförhållanden samt kontrollen över den finansiella utvecklingen. Varje perspektiv analyseras med hjälp
av ett antal finansiella nyckeltal som har till uppgift att belysa ställning och utveckling inom de fyra
perspektiven.
Analysen görs i delårsbokslutet enbart för Vara kommun.
Delårsbokslut
Finansiellt resultat
Årets resultat
Kommunen

2018

2019

Prognos 2020

Årets resultat, mkr

20

26

78

Årets resultat/skatteintäkter och
generella statsbidrag, %

2,2

2,7

7,7

7

16

69

0,8

1,7

6,8

Fullfonderingsmodell

Blandmodell
Årets resultat, mkr
Årets resultat/skatteintäkter och
generella statsbidrag, %

Vara kommun redovisar hela pensionsskulden i balansräkningen enligt fullfonderingsmodellen för att ge
en mer rättvisande bild av kommunens ekonomiska ställning, men även den lagstadgade blandmodellen
redovisas i tabellen ovan.
Kommunens prognos för helåret enligt fullfonderingsmodellen uppgår till 78 mkr, vilket motsvarar 7,7 %
av skatteintäkter och generella statsbidrag och är en förbättring jämfört med de senaste två åren och klart
över det finansiella målet som är satt till 2 % +/- 1 %. Prognosen innebär en positiv avvikelse mot budget
om 41 mkr.
En ny lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) trädde i kraft 1 jan 2019. Vissa delar av lagen
var valfria att följa år 2019 men tillämpliga år 2020 enligt de rekommendationer som rådet för kommunal
redovisning (RKR) tagit fram.
Ett sådant exempel är redovisning av intäkter av icke offentliga investeringsbidrag och
gatukostnadsersättningar. Rekommendationen innebär att när en investering är färdig att tas i drift, har
kommunen fullgjort sin förpliktelse och inkomsten ska då till fullo vara intäktsförd. Enligt tidigare praxis
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har inkomsten inte redovisats över resultaträkningen utan avsatts i balansräkningen. I takt med att
investeringen skrivs av löses avsättningen upp och intäkten kompenserar avskrivningskostnaden respektive
år. Förändringen gäller även retroaktivt, vilket innebär att samtliga tidigare avsättningar ska lösas upp och
intäktsföras. Frågan har varit omdiskuterad i kommunsverige och Vara kommun valde, i likhet med
flertalet av landets kommuner, att inte tillämpa den nya rekommendationen i årsredovisningen 2019.
Vara kommun har idag avsatt 20 mkr i bidrag från Sparbanksstiftelsen för byggandet av Sparbanken
Blackbox och 2 mkr för gatukostnadsersättningar. Frågan utreds för närvarande och om Vara kommun
väljer att följa det nya regelverket innebär det att det prognostiserade resultatet för 2020 förbättras med
22 mkr. Framtida resultat försämras å andra sidan med samma belopp fördelat på de år investeringarna
skrivs av.
Intäkter och kostnader
Kommunen

2018

2019

Prognos 2020

Nettokostnadsutveckling %

1

4

2

Skatte- och
statsbidragsutveckling %

2

4

8

En grundläggande förutsättning för att uppnå och vidmakthålla en god ekonomisk hushållning är att
balansen mellan löpande intäkter och kostnader är god, det vill säga hur nettokostnaderna utvecklar sig i
förhållande till skatteintäkterna och generella statsbidrag.
Staten har under år 2020 delat ut extra statsbidrag för att kommunerna ska kompenseras för minskade
skatteintäkter i coronapandemins spår. Prognosen gör gällande att Vara kommun kommer att bli
överkompenserade vilket gör att skatte- och statsbidragsutvecklingen ser ut att landa på en ökning med
8 % medan nettokostnaderna ökar med 2 %. Detta innebär att kommunens finansiella ställning förbättras.
Investeringar
Kommunen
Årets investeringar, mkr

2018

2019

Prognos 2020

172

160

126

Kommunens investeringsprognos för år 2020 är 126 mkr, vilket är 67 mkr lägre än budgeterat och ligger
på 76 % av de två föregående årens investeringsnivå.
Självfinansieringsgrad av investeringar
2018

2019

Prognos 2020

Vara kommun

27

35

88

Västra Götaland, genomsnitt

75

66

-

Riket, genomsnitt

67

74

-

Självfinansieringsgraden av investeringarna mäter hur stor del av investeringarna som kan finansieras med
årets resultat före avskrivningar. 100 % innebär att kommunen kan skattefinansiera samtliga investeringar
som är utförda under året. För att kunna göra relevanta jämförelser med snittet i Västra Götaland och riket
så är nyckeltalet för Vara omräknat enligt blandmodellen.
Prognosen för självfinansieringsgraden år 2020 är 88 % vilket innebär att 12 % av investeringarna inte kan
finansieras med skatteintäkter utan finansieras med ökade lån. I jämförelse med genomsnittet av
kommunerna i Västra Götaland och i riket åren 2018/2019 har Vara kommun en hög
självfinansieringsgrad.
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Kapacitet
Soliditet
Kommunen, %

2018

2019

Prognos 2020

Vara kommun

26

24

27

Västra Götaland, genomsnitt

19

20

-

Riket, genomsnitt

18

19

-

Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme, d.v.s. långsiktiga
motståndskraft. Den visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med eget kapital.
Prognosen för soliditeten år 2020 är 27 % vilket är en förbättring jämfört med de senaste två åren.
Förklaringen till förbättringen ligger i att prognoserna för årets resultat och investeringsnivå är gynnsamma
för soliditeten. Även minskad låneskuld bidrar positivt.
Vara kommun har en högre soliditet i jämförelse med genomsnittet av kommunerna i Västra Götaland
och riket åren 2018/2019.
Kommunalskatt
%

Vara kommun

Västra Götaland

Riket

Kommunens skattesats

21,77

21,38

20,72

Regionens skattesats

11,48

11,48

11,56

Total skattesats

33,25

32,86

32,28

En viktig del av bedömningen av en kommuns finansiella kapacitet är vilken möjlighet kommunen har att
påverka sina inkomstkällor. En låg kommunalskatt ger t.ex. ett större handlingsutrymme att generera en
intäktsökning när ekonomin utsätts för påfrestningar.
Skattesatsen i Vara kommun år 2020 uppgår till 21,77 % och har varit oförändrad sen 2017 då den höjdes
med 0,5 %. Det är 0,39 % högre än den genomsnittliga skattesatsen för kommunerna i Västra Götaland
och 1,05 % högre än den genomsnittliga skattesatsen i riket.
Risk - Kontroll
Likviditet ur ett riskperspektiv
Kassalikviditet

2018

2019

Prognos 2020

36

47

50

Västra Götaland, genomsnitt

104

115

-

Riket, genomsnitt

107

110

-

Vara Kommun

Kassalikviditeten mäter kortsiktig betalningsförmåga och visar om kommunen kan fullgöra sina
betalningsåtaganden som t.ex. att betala ut löner. Ett värde om 100 % innebär att de kortsiktiga skulderna
kan betalas direkt.
Vara kommun ska enligt finanspolicyn ha en kortsiktig beredskap som motsvarar minst 85 mkr och har
därför en checkkredit om 100 mkr som inte är avsedd att nyttjas. Det behov av likviditet som följer av att
kommunen inte klarar att självfinansiera investeringarna möts genom ökade lån. Upplåningsbehovet i
koncernen samordnas i koncernbanken och budgeteras mot att kommunen inte ska ha likvida medel
utöver den reserv som checkkrediten utgör. På så vis uppnås en kostnadseffektiv finansiering.
Prognosen för kassalikviditeten år 2020 är 50 % vilket är en förbättring jämfört med de 2 senaste åren. I
jämförelse med genomsnittet för kommunerna i Västra Götaland och riket åren 2018/2019 är kommunens
kassalikviditet låg, men förklaras av att kommunen har en checkkredit i stället för pengar i kassan.
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Långfristig skuld
tkr/invånare

2018

2019

Prognos 2020

Vara kommun

20

34

33

Västra Götaland, genomsnitt

22

26

-

Riket, genomsnitt

21

24

-

Prognosen för långfristiga skulder år 2020 är 33 tkr/invånare vilket är något lägre än 2019 men högre än
2018. I jämförelse med genomsnittet för kommunerna i Västra Götaland och riket åren 2018/2019 har
Vara kommun en större skuld per invånare. Det förklaras av koncernbankens införande år 2018 då de
kommunala bolagens lån övertogs av kommunen och att kommunen har ökat sin skuldbörda de senaste
åren.
Pensionsåtagande
mkr

2018

2019

Prognos 2020

274

266

259

Avsättningar intjänade fr.o.m. 1998

42

44

51

Löneskatt

77

75

75

Total pensionsskuld

393

386

385

Finansiella placeringar

0

0

0

393

386

385

Avsättningar intjänade före 1998

Återlån

Prognosen för kommunens pensionsåtagande år 2020 uppgår till 385 mkr. Pensionsåtagandet har minskat
med ca 2 % årligen sedan 2013 men minskningstakten är mindre för 2020, vilket förklaras av att
kommunen har bytt pensionsförmedlare och beräkningarna görs inte på exakt samma sätt som tidigare.
Att pensionsskulden minskar beror på att avsättningarna intjänade före 1998 minskar med gjorda
utbetalningar till de som gått i pension. Hela pensionsförpliktelsen har återlånats i sin helhet och det finns
ingen återförsäkring och inga medel är placerade.
Avvikelse prognos/budget
mkr
Nämndernas verksamhet

8

Finansförvaltningens verksamhet

9

Skatteintäkter och generella statsbidrag

25

Finansnetto

-1

Summa avvikelse mot budget

41

Budgeterat resultat

37

Resultat enligt prognos

78

Budgetföljsamhet är ett mått på kommunens finansiella kontroll. Små avvikelser utgör normalt inga större
problem utan det är stora negativa budgetavvikelser som bör undvikas.
Nämndernas verksamhet prognosticeras till 8 mkr bättre än budget. Avvikelsen förklaras längre fram i
dokumentet under driftsredovisning.
Finansförvaltningens verksamhet prognosticeras till 9 mkr bättre än budget. Avvikelsen förklaras främst av
statlig kompensationen för sjuklöner som inte är utdelad till verksamheterna 5,8 mkr och återvunnen
moms för åren 2016-2019 på 2,0 mkr.
Skatteintäkter och generella statsbidrag prognosticeras till 25 mkr bättre än budget. Avvikelsen förklaras av
extra statsbidrag 32 mkr och minskade skatteintäkter -7 mkr som båda härrör från coronapandemin.
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Finansnettot prognosticeras till 1 mkr lägre än budget. Avvikelsen förklaras av lägre ränteintäkter -1 mkr.

Balanskravsresultat
Balanskravsutredning, mkr
Årets resultat enligt resultaträkning

2018

2019

Prognos 2020

20

26

78

Avgår realisationsvinster

0

-1

0

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper

0

0

0

-13

-10

-9

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

7

15

69

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv

0

0

0

Användning av medel från resultatutjämningsreserv

0

0

0

Balanskravsresultat

7

15

69

Balanskravet uppfyllt

Ja

Ja

Ja

Pensioner enl. fullfonderingsmodellen

Balanskravet, som är uttryckt i kommunallagen, innebär att kommunens resultat måste överstiga noll
kronor. I balanskravsutredningen avräknas realisationsvinster och orealiserade vinster och förluster i
värdepapper från resultatet. Då Vara kommun tillämpar fullfonderingsmodellen istället för den lagstadgade
blandmodellen ska även pensionsförpliktelser före 1998 avräknas resultatet. Vid överskott finns möjlighet
att använda sig av en resultatutjämningsreserv. Denna eventuella reserv ska också avräknas i resultatet.
Vara kommun använder sig inte av resultatutjämningsreserv. Prognosen är att Vara kommun uppfyller
balanskravet år 2020 liksom åren 2018 och 2019.
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Räkenskaper
Delårsbokslut
Driftsredovisning
mkr

Redov.
190831

Redov.
200831

Bokslut 2019

Budget 2020

Prognos 2020

Avvikelse
budget/prognos

58,8

52,9

86,8

98,1

94,5

3,6

Nettokostnader
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

11,4

-0,1

17,1

21,4

10,8

10,6

Bildningsnämnden

284,2

289,5

429,0

437,7

442,3

-4,6

Socialnämnden

243,3

248,6

367,0

378,8

380,5

-1,7

Miljö- och byggnadsnämnden

2,1

3,2

3,4

4,7

4,5

0,2

Räddningsnämnden Västra Skaraborg

6,8

7,7

10,6

12,0

12,0

0,0

Vara kommuns revisorer

0,5

0,5

1,0

1,2

1,2

0,0

607,1

602,3

915,0

953,8

945,8

8,0

Summa

Statlig ersättning för kostnader till följd av Coronapandemin
Regeringen har under året infört omfattande stödåtgärder för att motverka de negativa effekterna av
Coronapandemin. För Vara kommun innebär det, utöver extra generella statsbidrag, även ersättning för
sjuklönekostnader och kostnader för hälso- och sjukvård.
De statliga ersättningarna sammanfaller inte fullt ut med kommunens behov avseende belopp och
utbetalningstidpunkt. Kommunens ledningsgrupp har därför beslutat att fördela medel till verksamheterna
i takt med att motsvarande kostnader kan beläggas. I delårsrapporten har hänsyn tagits till kompensation
för sjuklönekostnader och hälso- och sjukvårdskostnader.
Kommunstyrelsens årsprognos 3,6 mkr
Prognosen för året visar mot ett överskott om 3,6 mkr för kommunstyrelsen.
Överskottet ligger främst på avdelningen stab där de största avvikelserna är verksamhetsutvecklingen,
1,8 mkr, vinst vid markförsäljning 1,0 mkr, utvecklingsändamål 0,3 mkr samt utredningar 0,2 mkr.
Tekniska nämndens årsprognos 10,6 mkr
Prognosen för året visar mot ett överskott om 10,6 mkr för tekniska nämnden.
Överskottet ligger främst på fastighetsverksamheten om 9,7 mkr där större delen av överskottet utgörs av
kapitalkostnader som inte fallit ut 8,2 mkr.
Bildningsnämndens årsprognos -4,6 mkr
Prognosen för året visar mot ett underskott om 4,6 mkr för bildningsnämnden.
Underskottet beror främst på ökat antal barn i enskild regi 2,0 mkr. Även ökade skolskjutskostnader
0,9 mkr och fler elever i särskolan 0,7 mkr är faktorer som bidrar till underskottet.
Socialnämndens årsprognos -1,7 mkr
Prognosen för året visar mot ett underskott om 1,7 mkr för socialnämnden.
Underskottet ligger främst på verksamheten individ- och familjeomsorg, IFO, 5,1 mkr där större delen av
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underskottet utgörs av ökade kostnader för ekonomiskt bistånd och kostnader för familjehem. Nämnd,
administration och gemensam socialförvaltning visar mot ett överskott om 3,5 mkr.
Miljö- och byggnadsnämndens årsprognos 0,2 mkr
Prognosen för året visar mot ett överskott om 0,2 mkr för miljö- och byggnadsnämnden.
Överskottet beror på lägre personalkostnader 0,2 mkr.
Räddningsnämnden Västra Skaraborgs årsprognos 0,0 mkr
Prognosen för året visar mot en budget i balans för räddningsnämnden Västra Skaraborg.
Revisionsnämndens årsprognos 0,0 mkr
Prognosen för året visar mot en budget i balans för revisionsnämnden.

Investeringsredovisning - översikt
Redov. 200831

Bokslut 2019

Budget 2020

Prognos 2020

Avvikelse
budget/prognos

Kommunstyrelsen

0

1

3

1

2

Tekniska nämnden

43

150

183

118

65

Bildningsnämnden

4

8

6

6

0

Socialnämnden

1

1

1

1

0

Miljö- och byggnadsnämnden

0

0

0

0

0

48

160

193

126

67

Nämnd, mkr

Summa

Investeringsredovisning - projekt i tekniska nämnden
Projekt, mkr

Budget t.o.m. 2020

Budget 2020 inkl.
omb. från 2019

Prognos 2020

Avvikelse budget/
prognos

-

25

24

1

Renov/omb fastighet bin lokaler
Tråvad förskola/skola, ny- och omb

40

39

13

26

Ram gata/park

-

11

12

-1

Ram vatten och avlopp

-

13

12

1

Drottninggatan inkl GC-väg

12

12

12

0

Förskola Västra skolan

10

9

9

0

Renov/omb fastighet soc lokaler

-

15

6

9

Underhåll övriga lokaler

-

6

6

0

Drottninggatan VA-ledning

6

6

6

0

Ram exploatering VA

-

8

5

3

Ram tomtområde exploatering gata

-

15

2

13

Övriga projekt

0

2

2

0

10

10

2

8

Kvänum förskola etapp 1
Kärl matavfallsinsamling

0

3

2

1

187

-4

2

-6

Familjecentral

1

1

1

0

Äldreboende/Korttidsboende

1

1

1

0

Sprinten - Förändring konserthus gymnasieskola
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Budget t.o.m. 2020

Budget 2020 inkl.
omb. från 2019

Prognos 2020

Avvikelse budget/
prognos

Lagman bygg & anläggn progr

1

1

1

0

Omläggning Torggatan/Storgatan

2

1

0

1

Omb Alléhall inkl f.d. Allébad

2

2

0

2

Alléskolan förnyelse

0

0

0

0

Nästegårdsskolan förnyelse

0

0

0

0

Grundskola Torsgårdsskolan

54

3

0

3

Reservkraft Lagman/Sprinten

2

2

0

2

Exploatering kvarteret Ritaren

5

2

0

2

183

118

65

Projekt, mkr

Summa

Årsprognosen för investeringarna hamnar på 126 mkr, vilket är 34 mkr lägre än förra året och 67 mkr lägre
än budget. Orsaker till budgetavvikelsen är överklagade upphandlingar som försenat projekt (Tråvads
förskola och skola, exploatering Lassagården), pandemin som stoppat projekt inom äldreomsorgens
lokaler och projekt som tar längre tid än planerat (Kvänums förskola, reservkraft Lagman, Alléhallen).
Tabellen ovan visar en sammanställning över tekniska nämndens projekt där den största investeringsnivån
är renovering/ombyggnad av bildningsnämndens lokaler. Största enskilda projektet är nybyggnation av
Tråvads förskola/skola där inflyttning planeras till oktober 2021.
Andra stora investeringsnivåer är det på ramprojekten gata/park och vatten/avlopp. Projektet
Drottninggatan där VA-ledningar byts ut samt omgestaltning av gatan planeras att slutföras slutet på 2020.
Västra skolan håller på att byggas om till förskola med plan att slutföras december 2020.

Resultaträkning
mkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

Redov.
190831

Verksamhetens nettokostnader

Bokslut 2019

Budget 2020

Prognos 2020

155

164

250

134

261

-733

-731

-1 108

-1 021

-1 138

-6

0

-7

0

0

-27

-27

-39

-49

-42

- varav jämförelsestörande kostnader
Avskrivningar

Redov.
200831

-605

-594

-897

-936

-919

Skatteintäkter

464

465

697

707

700

Generella statsbidrag och utjämning

158

197

236

275

307

17

68

36

46

88

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter

2

2

4

6

4

-12

-13

-14

-15

-14

Resultat efter finansiella poster

7

57

26

37

78

Extraordinära poster (netto)

0

0

0

0

0

Periodens/årets resultat

7

57

26

37

78

Finansiella kostnader

Kommunfullmäktige, Delårsrapport augusti 2020

20(28)

110

Balansräkning
Redov.
190831

Redov.
200831

Bokslut 2019

Budget 2020

Prognos 2020

0

0

0

0

0

Mark, inventarier & finansiella anläggningstillgångar

1 375

1 451

1 448

1 696

1 515

Summa anläggningstillgångar

1 375

1 451

1 448

1 696

1 515

5

5

5

4

5

mkr
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Förråd & exploateringsfastigheter
Kortfristiga fordringar

31

55

63

53

55

Likvida medel

39

140

27

10

50

Summa omsättningstillgångar

75

201

95

67

110

1 450

1 652

1 543

1 763

1 625

Periodens/årets resultat

7

57

26

37

78

Resultatutjämningsreserv

0

0

0

0

0

Övrigt eget kapital

343

368

343

351

368

Summa eget kapital

350

425

369

388

446

400

391

386

380

385

55

56

55

41

52

455

447

441

421

437

436

539

486

691

476

54

56

57

53

56

155

185

190

210

210

Summa tillgångar

Eget kapital, avsättningar & skulder

Avsättningar
Avsättningar pensioner
Andra avsättningar
Summa avsättningar

Skulder
Långfristiga låneskulder
Övriga långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
Summa eget kapital, avsättningar & skulder

645

780

733

954

742

1 450

1 652

1 543

1 763

1 625
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Noter
NOT 1. Redovisnings- och värderingsprinciper
Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste
årsredovisningen.
Inga jämförelsestörande eller extraordinära poster har inträffat under delårsperioden.
Vara kommun följer Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendation R17 Delårsrapport vid
upprättande av delårsrapporten.
Vara kommun tillämpar efter ett kommunfullmäktigebeslut fr.o.m. 2003 års bokslut
fullfonderingsmodellen som redovisningsmodell. Motiveringen till beslutet är att ge kommuninvånarna en
rättvisande bild av kommunens finansiella utveckling och finansiella ställning samt skapa styrmedel för
kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning. Fullfonderingsmodellen innebär att pensioner
intjänade innan år 1998 tas upp som en avsättning i balansräkningen vilket de inte gör i den lagstadgade
blandmodellen. Resultatprognoserna i delårsrapporten redovisas enligt båda modellerna.
Generella statsbidrag som är beslutade 2020 har intäktsförts succesivt från den månad då beslut fattats.
Detta enligt utkast RKR R17 Delårsrapport juni 2020.
Ej offentliga investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar periodiseras över nyttjandeperioden, vilket ej
följer RKR:s nya rekommendation R2 Intäkter.
Pensionsskuldens uppdelning mellan nyintjänad pension och ränte- och basbeloppsuppräkning är en
uppskattning baserad på 2019 års uppdelning då byte av pensionsförmedlare medfört att uppdelningen
inte kunnat framställas.
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Måluppföljning, delårsrapport augusti 2020, samtliga nämnder
Vara Vågar! Vision 2030: I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden! I Vara
kommun trivs alla att leva och bo.

Övergripande
mål

Nämndsmål

Indikatorer

Attraktivt
Vara med
livskvalitet
för alla

En hållbar tillväxt och
utveckling
Kommunstyrelse

öka

Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, %, ska
Invånare 0 - 19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, %,
ska minska
Sysselsättningsgrad (förvärvsarbetande invånare
20 - 64 år), %, ska öka
Företagsklimat, sammanfattande omdöme, skala 16, ska förbättras
Planberedskap för nya bostäder som kan byggas
med stöd av alla gällande detaljplaner den 31/12,
antal/1000 invånare, ska öka
Nybyggnation av lägenheter, ska ske med 60 st. per
år.
Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, % ska
öka
Utsläpp till luft av växthusgaser, ton C02ekv/invånare, ska minska
Upplevd nöjdhet (Nöjd-Medborgar-Index, NMI) med
Vara kommun som en plats att bo och leva på, %, ska
öka

Bra offentlig miljö
Teknisk nämnd

Fler upplever utomhusmiljön tilltalande, %
Ökad upplevd trafiksäkerhet på gator och vägar i
Vara kommun, %
Bättre upplevd skötsel av lekplatser, %
Bättre upplevd skötsel av parker, %

Förebyggande
insatser inom
samtliga
verksamhetsområden
ska öka Socialnämnd

Minst ett område med förebyggande insatser,
samtliga enheter.

Verksamheten ska
främja en god och
hållbar
samhällsutveckling
Miljö- och
Byggnadsnämnd

Åtgärdade eller kontrollerade små
avloppsanläggningar, antal

Minst ett exempel på samverkan med annan, extern
eller intern aktör, samtliga enheter.

Handlagda bygglov inom sju veckor från att
ansökan är komplett, %
Andel genomförda kontroller i relation till den
gällande kontrollplanen för livsmedel, %
Antal handlagda ärenden avseende förorenade
områden

Verksamhet
med god
kvalitet

Förtroendet för
kommunen ska öka
och den
demokratiska
processen ska vara

Nöjd inflytande index (förtroende till kommunen),
ska öka
Användningen av e-tjänster i Vara kommun, %, ska
öka
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Övergripande
mål

Nämndsmål
transparent
Kommunstyrelse

Indikatorer
Användandet av Vara kommuns webbsida och
sociala medier, %, ska öka
Svarstider på e-post, %, ska förbättras
Tillgänglighet på telefon, %, ska förbättras
Bemötande, god/mycket god, %, ska förbättras.

Effektiva tjänster
Teknisk nämnd

Ökad renoveringstakt för kommunens VAanläggningar, %
Ökad kvalitet på kranvatten, %
Färre störningar i vattenförsörjningen, %
Ökad nöjdhet vid kontakt med Gatu- och parkenhet,
VA-enhet och avfallshantering, %

Hållbara tjänster
Teknisk nämnd

Minskat matsvinn, %

Ökad nöjdhet för hämtning av hushållsavfall vid
bostad, %
Ökad nöjdhet med hur det fungerar att lämna farligt
avfall, %

Ökad nöjdhet med hur det fungerar att lämna
förpackningsavfall och tidningar, %

Ökad andel hushållsavfall som samlats in för
materialåtervinning, exklusive biologisk återvinning, %
Verksamhet som
främjar utveckling
och lärande
Bildningsnämnd

Andel elever (%) i åk 6 som uppnått
kunskapskraven (betyg A-E) i svenska.
Andel elever (%) i åk 6 som uppnått
kunskapskraven (betyg A-E) i svenska som
andraspråk.
Andel elever (%) i åk 6 som uppnått
kunskapskraven (betyg A-E) i matematik.
Andel elever (%) i åk 6 som uppnått
kunskapskraven (betyg A-E) i engelska.
Andel elever (%) i åk 9 som är behöriga till
nationellt program på gymnasiet - yrkesprogram.
Andel elever (%) i åk 9 som är behöriga till
nationellt program på gymnasiet - estetiskt program.
Andel elever (%) i åk 9 som är behöriga till
nationellt program på gymnasiet - ekonomi-,
humanistiska-, och samhällsvetenskapsprogram
Andel elever (%) i åk 9 som är behöriga till
nationellt program på gymnasiet - naturvetenskapligt
och tekniskt program.
Genomsnittligt meritvärde, elever i åk 9
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Övergripande
mål

Nämndsmål

Indikatorer
Medelvärde elever i åk 5 som upplever att
skolarbetet stimulerar till att lära sig mer.
Medelvärde elever i åk 9 som upplever att
skolarbetet stimulerar till att lära sig mer.
Medelvärde elever i åk 1 som upplever att det är
stimulerande att vara på fritidshemmet.
Medelvärde elever i åk 3 som upplever att det är
stimulerande att vara på fritidshemmet.
Medelvärde elever i åk 5 som upplever att de har
studiero på lektionerna.
Medelvärde elever i åk 9 som upplever att de har
studiero på lektionerna.
Andel elever (%) som började på ett nationellt
program för tre år sedan och tog gymnasieexamen
inom tre år.
Andel elever (%) som började på ett nationellt
program för fyra år sedan och tog gymnasieexamen
inom fyra år.
Medelvärde elever i åk 2 på gymnasiet som
upplever att skolarbetet stimulerar till att lära sig mer.
Medelvärde elever i åk 2 på gymnasiet som
upplever att de har studiero på lektionerna.
Antal besökare till badhusen i Vara kommun.
Andel (%) av de erbjudna platserna på simskola
som bokas.
Antal inskrivna elever på kulturskolan.
Antal besökare till kommunens bibliotek - fysiska
besök.
Antal besökare till kommunens bibliotek - digitala
besök.
Antal fysiska utlån i genomsnitt per invånare och
per år.
Antal digitala utlån per invånare och per år.
Antal besökare per år på Vara kommuns
fritidsgårdar.
Antal offentliga arrangemang per år som
arrangeras av Kultur och Fritid
Antal offentliga arrangemang som genomförs med
hjälp av ekonomiskt stöd från Bildningsnämnden
(innefattar stöd via Aktivitetsstöd arrangemang, Stöd
enligt särskilda avtal och Vara Snabb.)

Verksamhet som
skapar trygghet och
trivsel
Bildningsnämnd

Andel (%) vårdnadshavare som upplever att sitt
barn är tryggt och trivs i förskolan.
Medelvärde elever åk 5 som upplever att de är
trygga i skolan.
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Övergripande
mål

Nämndsmål

Indikatorer
Medelvärde elever åk 9 som upplever att de är
trygga i skolan.
Medelvärde elever i åk 1 som upplever att de är
trygga på fritidshemmet.
Medelvärde elever i åk 3 som upplever att de är
trygga på fritidshemmet.
Medelvärde elever i åk 2 på gymnasiet som
upplever att de är trygga i skolan.
Andel (%) besökare som upplever att de är trygga
vid sitt besök på Vara badhus.
Andel (%) besökare som upplever att de är trygga
vid sitt besök på Vara fritidsgårdar.
Andel (%) besökare som upplever att de är trygga
vid sitt besök på Vara bibliotek.
Andel (%) besökare som upplever att de är trygga
när de är på kulturskolan.
Andel (%) besökare som upplever att de trivs vid
sitt besök på Vara badhus.
Andel (%) besökare som upplever att de trivs vid
sitt besök på Vara fritidsgårdar.
Andel (%) besökare som upplever att de trivs vid
sitt besök på Vara bibliotek.
Andel (%) besökare som upplever att de trivs när de
är på kulturskolan.

Verksamhet som
främjar tillgänglighet
och delaktighet
Bildningsnämnd

Andel (%) vårdnadshavare som upplever att
förskolans information om barnet är tydligt.
Andel (%) vårdnadshavare som upplever att barnet
får stöd och hjälp.
Medelvärde elever i åk 5 som upplever att de får
den hjälp och det stöd de behöver i undervisningen.
Medelvärde elever i åk 9 som upplever att de får
den hjälp och det stöd de behöver i undervisningen.
Medelvärde elever i åk 5 som upplever att de har
inflytande över undervisningens utformning.
Medelvärde elever i åk 9 som upplever att de har
inflytande över undervisningens utformning.
Medelvärde elever i åk 1 som upplever att de har
inflytande över aktiviteter på fritidshemmet.
Medelvärde elever i åk 3 som upplever att de har
inflytande över aktiviteter på fritidshemmet.
Medelvärde elever i åk 2 på gymnasiet som
upplever att de får den hjälp och det stöd de behöver i
undervisningen.
Medelvärde elever i åk 2 på gymnasiet som
upplever att de har inflytande över undervisningens
utformning.
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Övergripande
mål

Nämndsmål

Indikatorer
Andel (%) aktiviteter som arrangeras i samverkan
mellan minst två enheter inom Kultur och fritid.
Antal föreningar som ansöker om föreningsstöd.
Andel (%) elever som deltar i kulturskolans
verksamhet i skolmiljö per skola och år
Antal bokade klassbesök till lokalt bibliotek

Verksamhet som har
brukaren i centrum
Socialnämnd

Medverkan i brukarundersökning ska öka från
föregående undersökning, %.
Riktvärden från brukarundersökning ska öka från
föregående undersökning, %.
Minst ett exempel på vilket sätt brukarens
delaktighet har tagits tillvara, samtliga enheter.
Minst ett exempel från verksamheten där
välfärdsteknik eller digitalisering främjat brukarens
självständighet, samtliga enheter.

Verksamhet som är
kvalitetssäkrad
Socialnämnd

Minst ett område där man arbetar med fokus på
kvalitet och rättssäkerhet, samtliga enheter.
Antal överprövade beslut som avgjorts i enlighet
med nämndens beslut.
Kvalitetsregistren: Senior Alert, BPSD,
Palliativregistret

Verksamheten ska
vara ett gott stöd för
kommunens
medborgare och
näringsliv Miljö- och
Byggnadsnämnd

Nöjd-kund-index, NKI, avseende miljö- och
hälsoskydd, ska öka
Nöjd-kund-index, NKI, avseende bygglov, ska öka
Nöjd-kund-index, NKI, avseende livsmedelskontroll
Antal informationsinsatser
Inkomna synpunkter i "Bättre Vara" avseende miljöoch byggnadsnämndens verksamhet som fått svar
inom fem arbetsdagar, %

Välmående
arbetsplats

Välmående
arbetsplats
Kommunstyrelse

Sjukfrånvaro, %, ska minska
Andel heltidsanställda, %, ska öka
Hållbart medarbetarengagemang, HME, %, ska
förbättras
Organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, %, ska
förbättras

Välmående
arbetsplats Teknisk
nämnd

Sjukfrånvaro, %, ska minska
Andel heltidsanställda, %, ska öka
Hållbart medarbetarengagemang, HME, %, ska
förbättras
Organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, %, ska
förbättras

Välmående
arbetsplats
Bildningsnämnd

Sjukfrånvaro, %, ska minska
Andel heltidsanställda, %, ska öka
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Övergripande
mål

Nämndsmål

Indikatorer
Hållbart medarbetarengagemang, HME, %, ska
förbättras
Organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, %, ska
förbättras

Välmående
arbetsplats
Socialnämnd

Sjukfrånvaro, %, ska minska
Andel heltidsanställda, %, ska öka
Hållbart medarbetarengagemang, HME, %, ska
förbättras
Organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, %, ska
förbättras
Kollegialt bemötande

Välmående
arbetsplats Miljö- och
Byggnadsnämnd

Sjukfrånvaro, %, ska minska
Andel heltidsanställda, %, ska öka
Hållbart medarbetarengagemang, HME, %, ska
förbättras
Organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, %, ska
förbättras

Hållbar
ekonomi

Hållbar ekonomi
Kommunstyrelse

Resultat inom tilldelad ram, %
Resultat i förhållande till skatteintäkter och
generella statsbidrag ska uppgå till 2 % +/- 1 %.

Hållbar ekonomi
Teknisk nämnd

Resultat inom tilldelad ram, %

Hållbar ekonomi
Bildningsnämnd

Resultat inom tilldelad ram, %

Hållbar ekonomi
Socialnämnd

Resultat inom tilldelad ram, %

Hållbar ekonomi
Miljö- och
Byggnadsnämnd

Resultat inom tilldelad ram, %
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Kommunala bolag
Händelser av väsentlig betydelse






Byggnation på Brinkestigen, Vara inleddes vid årsskiftet och har pågått under hela perioden.
Försäljning av fastighet på Backagatan i Vedum genomfördes per 1 juli.
Försäljning av fastighetsbeståndet i Kvänum genomfördes per 1 augusti.
Förberedelser för ett eventuellt övertagande av tidigare servicebostäder i kommunen har
tillsammans med tekniska pågått under året.
Översyn av organisationen har inletts med anledning av förändringar i fastighetsbeståndet.

Ekonomi
Resultaträkning
Tkr

Redov. 190831

Redov. 200831

Bokslut 2019

Budget 2020

Prognos 2020

32 330

27 196

45 926

43 900

39 700

Rörelseintäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

836

12 396

142

1 200

12 500

33 166

39 592

46 068

45 100

52 200

Drift och underhåll

-7 656

-7 184

-15 470

-13 500

Övriga externa kostnader

-3 209

-2 944

-17 478

-4 850

-3 800

Personalkostnader

-3 937

-3 636

-6 907

-7 500

-7 500

Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

-6 378

-6 772

-9 741

-11 000

-9 500

Summa rörelseintäkter

Rörelsekostnader

Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsekostnader

Rörelseresultat

-288

-288

-21 180

-20 824

-34 126

-38 820

-34 588

11 986

18 768

11 942

6 280

17 612

24

20

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter

30

Räntekostnader och liknande
resultatposter

-2 265

-2 731

-3 333

-5 400

-4 500

Summa finansiella poster

-2 265

-2 707

-3 313

-5 400

-4 470

9 721

16 061

8 628

880

13 142

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner

Resultat före skatt

8 628

Skatt på årets resultat

-1 732

Årets resultat

6 896

I övriga rörelseintäkter ingår reavinst 12.354 tkr vid försäljning av fastigheter i Kvänum samt reaförlust 288 tkr vid försäljning av fastighet i Vedum.

Nyckeltal
Tkr
Balansomslutning, tkr

Redov. 190831

Redov. 200831

Bokslut 2019

Prognos 2020

402 658

446 216

466 995

480 000
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Soliditet, %

14,7

14,8

14,2

14,2

Analys
Under delåret har fastigheter med ett större antal lägenheter och även lokaler sålts vilket påverkar såväl
omsättning som balansomslutning.
Därtill pågår byggnation som kommer att färdigställas under resterande del av året vilket innebär en
ökning av omsättning och balansomslutning. Totalt sett beräknas omslutningen att öka medan
omsättningen hamnar på i stort sett samma nivå, undantaget extra ordinära intäkter såväl 2019 som 2020.
Reavinsten vid försäljningarna uppgår till netto ca 12 mkr vilket påverkar prognosen för årets resultat i
motsvarande grad.

Framtiden


I en situation där det av flera fastighetsägare nu produceras ett stort antal lägenheter inom en kort
tidsrymd i Vara tätort är ovissheten stor om dessa täcker efterfrågan eller om det till och med
riskeras bli vakanser som direkt påverkar det ekonomiska utfallet. Osäkerheten gällande
utvecklingen av Covid-19 och dess ekonomiska konsekvenser på såväl familjeekonomin som den
nationella konjunkturen är också avgörande för bolagets framtida verksamhet och ekonomi på
såväl kort som lång sikt.



Efter några år med stora investeringar och därmed försämring av soliditeten bör bolaget eftersträva
en höjning av resultatet kommande år så att soliditetsnivån snarast återställs. Detta för att ha egna
förutsättningar att klara framtida utmaningar.

Vara Bostäder AB, Delårsrapport augusti 2020

4(4)

122

Delårsrapport augusti 2020
Vara Industrifastigheter AB

123

Innehållsförteckning
Kommunala bolag ..................................................................... 3
Händelser av väsentlig betydelse ............................................................... 3
Ekonomi ................................................................................................. 3
Framtiden ............................................................................................... 4

Vara Industrifastigheter AB, Delårsrapport augusti 2020

124

2(4)

Kommunala bolag
Händelser av väsentlig betydelse
Uthyrningsläget har förbättrats, Plåtslagaren 1 är fullt uthyrd, endast ett kontor är hyresledigt i
Konstruktören 1 och i Bonden 4 finns endast ett rum disponibelt. Anpassningar till nya hyresgäster har
genomförts.

Ekonomi
Resultaträkning
Tkr

Redov. 190831

Redov. 200831

Bokslut 2019

Budget 2020

Prognos 2020

3 036

2 227

3 189

3 400

3 400

101

1 015

50

120

3 036

2 328

4 204

3 450

3 520

Drift och underhåll

-530

-485

-100

-1 400

Övriga externa kostnader

-489

-514

-2 042

-2 130

-950

-5

-4

-32

-20

-30

-361

-354

-536

-700

-550

-1 385

-1 357

-2 610

-2 950

-2 930

1 651

971

1 594

500

590

Räntekostnader och liknande
resultatposter

-35

-35

-51

-60

-60

Summa finansiella poster

-35

-35

-51

-60

-60

1 616

936

1 543

440

530

Rörelseintäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter

Rörelsekostnader

Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader

Rörelseresultat
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner

-317

Resultat före skatt

1 226

Skatt på årets resultat

260

Årets resultat

966

Nyckeltal
Tkr

Redov. 190831

Redov. 200831

Bokslut 2019

Prognos 2020

17 251

16 357

16 738

16 200

58

57,3

60,5

58

Balansomslutning, tkr
Soliditet, %

Analys
Resultat för delåret samt prognos för året följer i princip budget
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Framtiden
Samhällsekonomins utveckling och företagens möjlighet till fortlevnad och utveckling i vår kommun är
avgörande för bolagets verksamhet och ekonomiska situation på sikt.
Bolaget kommer kontinuerligt att följa frågan och vidta eventuella och möjliga åtgärder då sådana krävs.
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Kommunala bolag
Händelser av väsentlig betydelse


Bolaget är starkt påverkat av pågående Corona-pandemi och begränsningen av
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till 50 personer.



Ingen publik verksamhet har bedrivits sen mitten av mars, då styrelsen beslutade
att stänga verksamheten p.g.a pågående pandemi, till den 8 september, då
Konserthuset öppnade igen för en begränsad mängd besökare.



I augusti meddelade regeringen att man öppnar för ändringar i förordningen om
förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med
fler än 50 personer.



De nya reglerna som föreslår en meters avstånd mellan varje besökare öppnar i
Konserthusets lokaler upp för en något större publik på ca 100 personer.



Förslaget är fortfarande ute på remiss och föreslås gälla från 1 oktober.



Stängningen och de fortsatt begränsande restriktioner mot allmänna
sammankomster som med största sannolikhet kommer pågå hela hösten och
vidare in i nästa år har stor påverkan på bolagets ekonomi och verksamheten
kommer att redovisa ett negativt ekonomiskt resultat på mellan 1,2 och 1,7 milj. för
2020.
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Ekonomi
Resultaträkning
Tkr

Redov. 190831

Redov. 200831

Bokslut 2019

Budget 2020

Prognos 2020

Nettoomsättning

11543

6220

19578

22373

8665

Övriga rörelseintäkter

27494

28566

43837

41395

42415

Summa rörelseintäkter

39037

34786

63415

63768

51080

Övriga externa kostnader

-19629

-16087

-34832

-34543

-26882

Personalkostnader

-15980

-15054

-26694

-27181

-23715

-954

-1415

-1329

-1841

-2187

-36563

-32556

-62855

-63565

-52784

2474

2230

560

203

-1704

-3

-31

-6

0

-31

-3

-31

-6

0

-31

2471

2199

554

203

-1735

134

-160

2333

394

Rörelseintäkter

Rörelsekostnader

Av- och nedskrivningar av
materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader

Rörelseresultat

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter
Räntekostnader och liknande
resultatposter
Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner

Resultat före skatt

2471

203

-1601

-107

Skatt på årets resultat

Årets resultat

134

2471

2333

287

203

-1601

Redov. 190831

Redov. 200831

Bokslut 2019

Prognos 2020

23 815

22 038

25 138

18 529

20%

23%

21%

19%

Nyckeltal
Tkr
Balansomslutning, tkr
Soliditet, %
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Analys


Stängningen av den publika verksamheten har per sista augusti pågått sedan
mitten på mars.



Trots att bolaget i perioden mars-juni tappade över 3/4 av sina egenintäkter har
bolaget till och med augustimånad redovisat ett positivt resultat tack vare de
offentliga bidragen.



Resultatet för augustimånad beräknas landa på ca -21tkr medan det beräknade
ackumulerade resultatet fortfarande visar ett överskott.



Överskottet beror på att bolaget i våras tog del av de sänkta arbetsgivaravgifterna.
Att bolaget har fyra vakanser i storbandet Bohuslän Big Band, vakanser som inte
behövt fyllas med externa vikarier. Att bolaget har sparat produktionskostnader på
produktioner inom klassiskt, jazz, dans, teater och barn&unga som var
budgeterade med ett underskott. Och att bolaget också sparat kostnader genom
att undvika att ta in timanställda till restaurang, lokalvård och vaktmästeri



I september öppnar Konserthuset verksamheten igen för en begränsad publik för
att på ett tryggt och säkert sätt göra vad man kan för att uppfylla sitt uppdrag.



Produktionskostnaderna kommer då att öka samtidigt som publiken med stor
sannolikhet hela hösten kommer fortsätta vara begränsad.



De stora gästspelen och externa uthyrningarna som bygger på fullsatt salong,
tillika konferenserna, som ger oss stor del av våra egenintäkter är inställda eller
flyttade fram i tiden.



Bolaget kommer vidta åtgärder för att möta det underskott som kommer redovisas
för 2020 och har påbörjat beredningen av ett äskande om ägartillskott.

Framtiden


Situationen är fortsatt mycket oviss och svårbedömd. Vi följer utvecklingen noga
och reviderar kontinuerligt våra prognoser. Förutom de restriktioner som kan
förändras både till det bättre och till det sämre är publikens vilja att återvända
svårbedömd.



Vi arbetar nu med en budget utifrån arbetshypotesen att publiken kommer vara
begränsad även under våren 2021 medan hösten 2021 kommer öppna upp för mer
normal publiktillströmning.
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Många av landets största kulturinstitutioner erbjuder sin publik att ta del av
digitaliserade föreställningar via sina hemsidor. Bolaget arbetar på att hitta ny
extern finansiering för den teknik som i nuläget saknas för att inom snar framtid
kunna erbjuda digitala kulturupplevelser.



En nyetablerade Blackboxen står redo att utveckla verksamheten. De arrangemang
som genomfördes i början av våren innan pandemin bröt ut var mycket lyckade och
lovar gott för framtiden när verksamheten väl kan komma igång i större
utsträckning igen.
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Kommunala bolag
Händelser av väsentlig betydelse
•
•

•

En fusion är planerad av 5 fiberföreningar och övertagande förening är Varaslättens bredband
ekonomisk förening. De deltagande föreningarna har ambitionen att behålla ägandet i
föreningsform, och anser att en fusion förbättrar förutsättningarna för ett långsiktigt starkt ägande.
Säkerställande av robusthet "kommunnätet". En översyn över befintligt "kommunnät" har inletts
och ett antal brister och oklarheter har uppdagats.
Arbetet kommer ske i två prioriteringssteg. Investeringen för prio 1 beräknas till 385tkr och prio 2
till 303tkr för 2020-2021
Ny verkställande direktör har förordnats till VaraNet AB, Martin Strandholm, från och med 202007-08

Ekonomi
Resultaträkning
Tkr

Redov. 190831

Redov. 200831

Bokslut 2019

Budget 2020

Prognos 2020

2602

2109

3132

2075

3000

341

36

2450

3168

2075

Övriga externa kostnader

-854

-1738

-651

-1400

Personalkostnader

-258

-503

-554

-630

Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

-406

-591

-600

-600

-1518

-336

-1805

-2630

932

336

270

370

-32

-57

-60

-60

900

279

210

310

Prognos 2020

Rörelseintäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter

Rörelsekostnader

Summa rörelsekostnader

Rörelseresultat
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter
Räntekostnader och liknande
resultatposter
Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

459

Bokslutsdispositioner

-270

Resultat före skatt

9

Skatt på årets resultat

3

Årets resultat

6

Nyckeltal
Tkr
Balansomslutning, tkr

Redov. 190831

Redov. 200831

Bokslut 2019

11 958

11 799

11 976

Soliditet, %

54,8
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Analys
•
•

Prognosens ökade nettoomsättning och ökade externa kostnader i förhållande till budget beror på
att fiberföreningarnas kick-back hanteras av bolaget även efter nytt avtal. Resultatet beräknas dock
inte påverkas av detta.
En översyn över befintligt "kommunnät" har inletts och ett antal brister och oklarheter har
uppdagats. Beräknad kostnad kostnad är 688tkr

Framtiden
•
•

•
•

Det erbjuds allt mer tjänster via nätet och de hushåll som idag har det som enda snabba och stabila
kanal för information och nöje ökar hela tiden.
Tidigare hinder för mer distansarbete har delvis varit känslan av brist på kontroll från chefer.
När nu både anställda och chefer själva tvingats arbeta utspritt spår flera analysbyråer att
misstänksamhet kring förlorad produktivitet vid distansarbete avtar, samtidigt som medarbetarna
fått upp ögonen för arbetsformen och sannolikt kommer kräva att kunna jobba mer flexibelt i
fortsättningen.
Detta innebär att den uppkoppling man har både för arbete och nöje blir av allt större betydelse
och därför bör göras så robust som möjligt.
Det kan dock föreligga vissa hinder för enskilda att ansluta sig mot en större aktör enskilt varför
VaraNet AB kan verka för att underlätta för de kommuninvånare som vill ha fiber.
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Vara Koncern AB
Händelser av väsentlig betydelse
Under året har en utbildning hållits i styrelsearbete och ägarstyrning av kommunala
bolag. Utbildningen genomfördes med deltagare från samtliga bolags styrelser och VD:ar
och var uppskattad. Vidare har koncernen vidtagit sedvanliga åtgärder i samband med
upprättande av årsredovisningen, behandling av döttrarnas årsredovisningar samt
bevakat åtgärder som skett inom Vara Konserthus AB för att säkerställa en god intern
kontroll. Koncernens VD har deltagit i rekryteringsprocessen av VD i Vara Konserthus AB,
där styrelsen fattade beslut om att anställa Petra Kloo från och med 1 maj 2020.
Koncernens VD har även deltagit i rekryteringsprocessen av VD i VaraNet AB, där
styrelsen beslutade att anställa Martin Strandholm på 20 % från 1 juli 2020.
Koncernen har behandlat dotterbolagens budgetärenden samt även berett den egna
budgeten.
Koncernen har berett ärendet om försäljning av fyra stycken fastigheter i Kvänum som
såldes av Vara Bostäder AB till en privat entreprenör.

Ekonomi
Resultaträkning
Tkr

Redov. 190831

Redov. 200831

Bokslut 2019

Budget 2020

Prognos 2020

218

0

218

0

0

Övriga externa kostnader

-281

-82

-317

-90

-97

Personalkostnader

-105

-50

-161

-60

-71

Rörelseresultat

-168

-132

-260

-150

-167

Resultat efter finansiella poster

-168

-132

-260

-150

-167

Årets resultat

-168

-132

-260

-150

-167

Redov. 190831

Redov. 200831

Bokslut 2019

Prognos 2020

22 912

22 688

22 820

22 653

100

100

100

100

Rörelseintäkter
Nettoomsättning
Rörelsekostnader

Nyckeltal
Tkr
Balansomslutning, tkr
Soliditet, %

Analys
Periodens resultat är ett underskott om 132 tkr. Årsprognosen visar på ett underskott om
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167 tkr. Vara Koncern AB har inget koncernbidrag eller några övriga intäkter, utan endast
kostnader. Kostnaderna består i huvudsak av arvoden och ersättningar för utförda
administrativa tjänster samt revisionstjänster och ligger på samma nivå som tidigare år
exkluderat Destination Vara AB:s påverkan på resultatet 2018 och 2019.

Framtiden
Vara Koncern AB har ambitionen att säkerställa långsiktigt hållbar finansiering av
koncernen som helhet. Det innebär att fortsatt följa Vara Konserthus AB:s ekonomi och
verksamhet med tillkomst av Blackbox samt att följa Vara Bostäder AB:s ekonomi och
verksamhet med tanke på de stora byggnationer som sker. Vidare även att följa
utbyggnaden av fiber på landsbygden och i tätorten.
Påverkan av Covid-19 viruset ser vi i dagsläget inte fulla effekter av, men koncernen
kommer att bevaka dess påverkan på bolagens verksamheter och ekonomi.
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VARA KOMMUN

Sida 1(2)

REVISORERNA

Ko1mnunfullmäktige

Revisorernas utlåtande över delårsrapporten
Kommunens revisorer har översiktligt granskat Vara kommuns delårsrapport
per 2020-08-31. En sådan granskning är begränsad och im·iktad på analys
och mindre på detaljgranskning.
Revisorernas uppgift är att bedöma om resultatet i delårsrapp01ien är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning
skall biläggas delårsrapporten. Vi har i granskningen biträtts av PwC, vars
PM "Granskning av delårsrapport 2020 Vara kommun", bifogas detta utlåtande.
Enligt kommunallagen skall i budgeten för verksamheten anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin
skall anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk
hushållning.
Våra bedömningar och iakttagelser
•

Revisorerna bedömer att innehållet i delårsrapp01ien, i allt väsentligt, uppfyller kraven lag om kommunal bokföring och redovisning,
med undantag av redovisningen av pensionsskulden. Delårsrapporten är inte upprättad enligt Lag om kmmnunal redovisning och bokföring vad gäller redovisning av kommunens pensionsskuld som avser tiden före 1998.

•

Balanskravet bedöms uppfyllas för 2020.

•

Enligt delårsrapporten prognostiseras bedöms målsättningarna kopplat till Hållbar Ekonomi att uppfyllas.

•

Uppföljningen av verksamhetsmålen påvisar en positiv utveckling.
Dock bedöms inget av de verksamhetsmässiga målen uppfyllas helt.
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REVISORERNA

•

För övrigt har vi inget att erinra mot kommunstyrelsens redovisning
och bedömningar i delårsrapporten.

För kommunens revisorer

2M~~ tL,L "
Onni Vehviläinen
Vice ordförande

Bilaga: PM PwC "Granskning av delårsrapport 2020"
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Samn1anfattning
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat
kommunens delårsrapport för perioden 2020-01-01 - 2020-08-3 1. Uppdraget ingår som
en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020 .
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande
revisionella bedömning per revisionsfråga :

Revisionsfråga

Kommentar

Har delårsrapporten
upprättats enligt
lagens krav och god
redovisningssed?

Inte uppfyllt

Är resultaten i
delårsrapporten
förenliga med de av
fullmäktige fastställda
målen för god
ekonomisk
hushållning, d .v.s.
finns förutsättningar
att målen kommer att
uppnås?

Till följd av vald
modell för redovisning
av pensioner samt
redovisning av
investeringsbidrag
bedöms inte god sed
efterlevas. Rättelse av
dessa poster bör ske.

Uppfyllt
Kommunen uppnår
målsättningen om
överskott med 2 % +/1% i förhållande till
skatter och avgifter.
För helåret
prognostiseras ett
resultat om 78 mkr
vilket motsvara 7,7 %
av skatteintäkter och
generella statsbidrag.

0
0

0
0

Uppföljningen av
verksamhetsmålen
påvisar en positiv
utveckling men inget
av de tre
verksamhetsmässiga
målen uppfylls helt.
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Inledning
Bakgrund
Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med fullmäktiges
behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i
delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna
ska lämna till fullmäktige .
Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av
räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av
kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång .
Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt
ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed.

Syfte och Revisionsfrågor
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
•

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

•

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för
god ekonomisk hushållning , d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att
uppnås?

Avgränsning och Metod
Granskningen av delårsrapporten omfattar:
•

Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2020-08-31,

•

Förvaltningsberättelsens innehåll,

•

Hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med
målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av
Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk
granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens
upprättande.
En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god
revisionssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest
väsentliga iakttagelser och bedömningar.
Den granskade delårsrapporten fastställdes av kommunstyrelsen 2020-10-07 och
fullmäktige behandlar delårsrapporten 2020-10-26.
Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och redovisningsansvarig.
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Iakttagelser och bedömningar
Lagens krav och god redovisningssed
Iakttagelser
Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari - augusti. Resultatet för
perioden uppgår till 57 mnkr (resultat efter balanskravsjusteringar prognostiseras bli 69
mkr). Styrelsen har överlämnat rapporten inom lagstadgad tid till fullmäktige .
Balanskravet uppfylls.

Bedömning
Pensionsredovisningen sker inte i enlighet med lagstiftning och därmed god
redovisningssed (fullfondsmodell). Erhållit investeringsbidrag hänförligt till investeringen
i black-box vilken förhyrs till Vara Konserthus AB redovisas inte enlighet med god
redovisningssed . Sammantaget är dessa avvikelser väsentliga och leder till att resultat
och ställning inte blir rättvisande . I övrigt har vi noterat mindre avvikelser från god sed .
Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2020 (69
mkr).
Beräknade ersättningar hänförliga till Corona-pandemin från staten har beaktats till 100
procent eftersom staten utfäst ersättning "krona för krona".

God ekonomisk hushållning
Vara kommun har ett finansiellt mål vilket är att man ska ha 2% +/- 1 % i resultat av
skatteintäkter och generella statsbidrag. Som beskrivs nedan så beräknas man nå detta
målet per 20201231 så man har ett prognostiserat resultat om 78 mkr vilket motsvarar
7,7 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Bedömningen är därmed att det
finansiella målet även kommer kunna nås när året är slut.
/akttagelser

Mål
I Vara kommun finns fyra övergripande mål, vilka bryts ned till 23 nämndmål. Av de fyra
övergripande målen är ett finansiellt och tre verksamhetsmässiga. Till det finansiella
målet hör ett resultatmål vilket lyder "resultat i förhållande till skatteintäkter och generella
statsbidrag ska uppgå till 2 % +/- 1 %. Resultatet i delårsbokslutet augusti 2020 uppgår
till 57 mkr, vilket motsvarar 8,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag .
Resultatmålet kan därmed anses som uppnått efter årets första åtta månader.
Resultatet för helår 2020 prognostiseras till 78 mkr, vilket motsvarar 7,7 % av
skatteintäkter och generella statsbidrag. Bedömningen är därmed att det finansiella
målet även kommer kunna nås när året är slut.
För de verksamhetsmässiga målen bedöms samtliga (tre övergripande mål) delvis
komma att nås när året är slut. Sammantaget görs därför bedömningen att god
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ekonomisk hushållning kan nås vid årets slut ur ett finansiellt perspektiv, men endast
delvis ur ett verksamhetsperspektiv.

Bedömning
Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle vara förenligt med de finansiella mål som
fullmäktige fastställt i budget. lnvesteringsmålet bedöms inte uppnås men man
prognostiserar att ca 65,3 % i färdigställande .
Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle vara i allt väsentligt förenligt med de
verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 2020. Målen uppfylls dock inte fullt
ut. Kommentarer kring utvecklingen lämnas i tillräcklig omfattning.

övriga iakttagelser:
•

Avvikelsen i driftsresultat prognostiseras mot budget att bli 8 mkr. Detta beror
främst på kommunstyrelsen, tekniska nämnden och bildningsnämnden.
Kommentarer kring avvikelserna lämnas i delårsrapporten och vi gör inga andra
bedömningar än de som redovisas där.

•

Retroaktiva löner har inte bokförts i delårsutfallet och beaktas inte i
helårsprognosen. Detta till följd av löneförhandlingarna ännu inte slutförts.

•

lnvesteringsbudgeten uppgår till 193 mnkr och prognosen för helåret beräknas
till 126 mnkr. Utfallet i delårsrapporten uppgår till 48 mnkr. Vi har noterat att ett
stort likvidutflöde kommer att ske under perioden fram till 2020-12-31. Enligt
ekonomiavdelningen finns planering för att hantera detta likvidmässigt.

•

Under hösten har ny rekommendation kommit som medför att generella
statsbidrag skall periodiseras över året. Denna har kommunen följt.

•

Vi har noterat att det saknas skriftliga instruktioner/rutiner för hur man hanterar
närståendetransaktioner. Vi rekommenderar kommunstyrelsen att ta fram
sådana rutiner.

•

Vi har noterat att kommunen har två tvister. Den ena rör en tvist med en tidigare
anställd som har stämt kommunen på skadestånd. Detta ska upp till
huvudförhandling snart. Den andra tvisten gäller en tvist med försäkringsbolag
gällande en översvämning från 2014. Reservering har inte skett för tvister då det
inte har bedömts som nödvändigt.

•

Likt tidigare år så tillämpar kommunen fullfonderingsmodellen vid redovisning av
pensionerna, detta är en väsentlig avvikelse och i strid med LKBR. Då detta
strider mot god redovisningssed så ger det inte en rättvisande bild. Vi
rekommenderar kommunen att justera detta.
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•

Vara kommun har erhållit 20 mkr i investeringsbidrag hänförligt till Vara
Konserthus AB (Black-boxen) vilket inte har redovisats i enlighet med god sed
(RKR R2).

•

Vi har noterat att kommunen saknas "Whistelblowerfunktion". Vi rekommenderar
kommunen att se över möjligheten för att införa en sådan.

•

Vi har noterat att kommunen har indexerat upp avsättningen för E20. Vi har
också fått information om att denna ska börja betalas ut i december 2020.

•

Leasing och hyreskontrakt redovisas inte enligt RKR R5 . D.v.s. man bokför inte
tillgången samt skulden (leasingkontraktet) i balansräkningen. Man har ej heller
gjort någon inventering av vilka leasingkontrakt som man kan tänkas ha vilket
försvårar möjligheten för och göra en bedömning över hur stora belopp det rör
sig om . Vi rekommenderar kommunen att åtgärda samt inventera sina kontrakt.

•

Upplysningar om finansiella tillgångar och skulder redovisas inte i enlighet med
RKR R7.

•

Vi har noterat att ingen justering av semesterlöneskulden har gjorts i
delårsbokslutet. Lämnad prognos för helåret påverkas inte av detta.

2020-10-02

Fredrik Carlsson
Uppdragsledare
Certifierad kommunal
revisor

Christopher Hansson
Granskningsansvarig
Certifierad kommunal
revisor

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Vara kommuns revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplanen. PwC
ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna
rapport.
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2020-10-07

§ 121

Dnr KS 2020/212

Medfinansiering av korsning i Tråvad
Kommunstyrelsens förslag till beslut
-

Kommunfullmäktige beslutar att medfinansiera Trafikverkets utformning av korsningar i
Tråvad. Kostnaden beräknas uppgå till ca. 11 miljoner kronor.

-

Kommunfullmäktige beslutar att kostnaden tas inom ramen för eget kapital.

Sammanfattning av ärendet
Under år 2018 genomfördes en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för väg 47/2530 i Tråvad. Målet med
studien var att öka trafiksäkerheten för trafikanterna på väg 47 samt oskyddade trafikanter i
samhället Tråvad. Det förslag som ÅVS:en mynnade ut i och som Vara kommun senare fattade
beslut om var en lösning gällande trafiksäkrare vänstersvängfält i befintlig korsning, ett
vänstersvängfält i vardera riktningen. I samband med att Trafikverket under slutet av år 2019
påbörjade sitt arbete med markinköp för föreslagen åtgärd visade det sig att marken inte var
tillgänglig för föreslagen åtgärd. Det ursprungliga förslaget med dubbla vänstersvängfält i
korsningen beräknades kosta cirka 12 miljoner kronor. Totalkostnaden för det nya förslaget
beräknas uppgå till cirka 23 miljoner kronor vilket innebär en merkostnad på 11 miljoner kronor.
Åtgärder som genomförs på grund av kommunal exploatering ska i regel medfinansieras av
kommunen till 100 procent. Sådana projekt har ägt rum förut. Anledningen till att Trafikverket
går med på att medfinansiera den föreliggande åtgärden är för att även Trafikverket ser en nytta
utav åtgärden, inte minst ifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv. Projektet finansieras ur potten för
smärre investeringsåtgärder i regional plan samt enligt föreliggande förslag med en
medfinansiering på 11 miljoner kronor från Vara kommun.
Beslutsunderlag
-

Underlagskalkyl. Handlings-id: 2020.1930
Tjänsteskrivelse Medfinansiering av trafiksäkrare och mer långsiktigt hållbar utformning
av korsning i Tråvad, Dokument-id: 103102
Beslut KSAU 2020-09-23 § 127. Handlings-id: 2020-1986

Beslutet ska skickas till
-

Planarkitekt
Mark- och exploateringsstrateg
Gata/parkchef
Gatuingenjör

Justerare

Utdragsbestyrkande
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-

Kommundirektör

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Medfinansiering av trafiksäkrare och mer långsiktigt hållbar
utformning av korsning i Tråvad
Förslag till beslut
-

Kommunfullmäktige beslutar att medfinansiera Trafikverkets utformning av korsningar i
Tråvad. Kostnaden beräknas uppgå till ca. 11 miljoner kronor.

-

Kommunfullmäktige beslutar att kostnaden tas inom ramen för eget kapital.

Sammanfattning av ärendet
Under år 2018 genomfördes en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för väg 47/2530 i Tråvad. Målet med
studien var att öka trafiksäkerheten för trafikanterna på väg 47 samt oskyddade trafikanter i
samhället Tråvad. Det förslag som ÅVS:en mynnade ut i och som Vara kommun senare fattade
beslut om var en lösning gällande trafiksäkrare vänstersvängfält i befintlig korsning, ett
vänstersvängfält i vardera riktningen. I samband med att Trafikverket under slutet av år 2019
påbörjade sitt arbete med markinköp för föreslagen åtgärd visade det sig att marken inte var
tillgänglig för föreslagen åtgärd. Det ursprungliga förslaget med dubbla vänstersvängfält i
korsningen beräknades kosta cirka 12 miljoner kronor. Totalkostnaden för det nya förslaget
beräknas uppgå till cirka 23 miljoner kronor vilket innebär en merkostnad på 11 miljoner kronor.
Åtgärder som genomförs på grund av kommunal exploatering ska i regel medfinansieras av
kommunen till 100 procent. Sådana projekt har ägt rum förut. Anledningen till att Trafikverket
går med på att medfinansiera den föreliggande åtgärden är för att även Trafikverket ser en nytta
utav åtgärden, inte minst ifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv. Projektet finansieras ur potten för
smärre investeringsåtgärder i regional plan samt enligt föreliggande förslag med en
medfinansiering på 11 miljoner kronor från Vara kommun.

Ärendebeskrivning
Bakgrund
Under år 2018 genomfördes en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för väg 47/2530 i Tråvad. Initiativet till
ÅVS:en togs av Trafikverket och Vara kommun. Studien omfattade vänstersvängfält på väg 47
in till Tråvad samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder i samband med ny beläggning genom Tråvad.
Målet med studien var att öka trafiksäkerheten för trafikanterna på väg 47 samt oskyddade
trafikanter i samhället Tråvad. Studien avgränsades till att beröra samhället Tråvad med statlig
väg 2530 genom samhället samt väg 47 med anslutningar in till samhället. Både väg 47 och väg
2530 är Trafikverket väghållare för.
En utgångspunkt för ÅVS:en var att medfinansiering skulle komma att krävas från kommunen
för eventuella åtgärder föreslagna utöver Trafikverkets uppdrag. I övrigt skulle åtgärden för
vänstersvängfält finansieras med medel i stråkpott 4.
En workshop arrangerad av Trafikverket i samverkan med Vara kommun hölls under 2018 på
Ranaverken i Tråvad med representanter för Trafikverket, Vara kommun, Tråvads
hembygdsförening, lokala näringslivet samt Västtrafik och Nobina.
153

TJÄNSTESKRIVELSE
2020-09-10
Dnr KS 2020/212
Kommunstyrelsen

Det förslag som ÅVS:en mynnade ut i och som Vara kommun senare fattade beslut om var en
lösning gällande trafiksäkrare vänstersvängfält i befintlig korsning, dvs ett vänstersvängfält i
vardera riktningen. I samband med att Trafikverket under slutet av år 2019 påbörjade sitt arbete
med markinköp för föreslagen åtgärd visade det sig att marken inte var tillgänglig för föreslagen
åtgärd. Detta då åtgärden – vilket även lyftes på workshopen – av flera intressenter i Tråvad inte
anses vara en långsiktigt hållbar lösning för näringslivsutvecklingen i Tråvad. Anledningen till
det är att väg 2530 klyver de område i Tråvad som i Översiktsplanen är utpekat för industri på ett
sätt som inte skapar gynnsamma förutsättningar varken för befintliga företag eller för framtida
vidare- och/eller nyetableringar. Den uppfattningen delas av berörda tjänstemän för Vara
kommun och har framförts till Trafikverket under processens gång.
Alla eventuella justeringar i förhållande till beslutat åtgärdsval att bygga om i befintlig korsning
behöver dock vägas mot trafiksäkerhet och medfinansiering.

Finansiering
Det ursprungliga förslaget med dubbla vänstersvängfält i korsningen beräknades kosta cirka
12 miljoner kronor. Totalkostnaden för det nya förslaget (se bild nedan) beräknas uppgå till cirka
23 miljoner kronor vilket innebär en merkostnad på 11 miljoner kronor. Åtgärder som genomförs
på grund av kommunal exploatering ska i regel medfinansieras av kommunen till 100 procent.
Sådana projekt har ägt rum förut. Anledningen till att Trafikverket går med på att medfinansiera
den föreliggande åtgärden är för att även Trafikverket ser en nytta utav åtgärden, inte minst ifrån
ett trafiksäkerhetsperspektiv.
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Projektet finansieras ur potten för smärre investeringsåtgärder i regional plan. Denna pott är till
för åtgärder som maximalt får kosta 12 miljoner kronor i ett startskede exklusive
medfinansiering. Kostar åtgärderna över 12 miljoner kronor och upp till 25 miljoner kronor
exklusive medfinansiering av kommunerna, så ska åtgärden in i potten för mindre vägnätet inom
ramen för åtgärder mellan 8 miljoner kronor och 25 miljoner kronor som prioriteras utav
Skaraborgs kommunalförbund var fjärde år. Åtgärder i potten för mindre vägnätet för åren
2022-2025 är beslutad, vilket innebär att förslaget med "det nya alternativet" (se bilden ovan)
behöver prioriteras i mindre vägnätspotten som ska pågå under perioden 2026-2029. Denna pott
har dock ett fokus på åtgärder runt 8 miljoner kronor och 12 miljoner kronor och kräver ej
medfinansiering. Anledningen till att det finns ett fokus på åtgärder för runt 8 miljoner kronor
och 12 miljoner kronor är för att minimera risken att hamna på 25 miljoner kronor och då
behöva spela in objektet som ett namngivet objekt i Regional plan som Västra
Götalandsregionen beslutar om.
Sammanfattningsvis så måste kommunen medfinansiera merkostnaden för det nya alternativet
vilket beräknas uppgå till cirka 11 miljoner kronor. Om kommunen inte vill vara med och
medfinansiera merkostnaden så kommer Trafikverket att pausa projektet tills vidare vilket
innebär att åtgärden kommer att behöva spelas in i mindre vägnätet. Det är dock osäkert om
åtgärden kommer att prioriteras av tjänstemän och politiker i Skaraborgs kommunalförbund.
Beslutsunderlag
-

Underlagskalkyl
Tjänsteskrivelse Medfinansiering av trafiksäkrare och mer långsiktigt hållbar utformning
av korsning i Tråvad

Beslutet ska skickas till
Planarkitekt
Mark- och exploateringsstrateg
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Gata/parkchef
Gatuingenjör
Kommundirektör

Johanna Forslund Kullander
Näringslivschef
Tillväxt- och utvecklingsavdelningen
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§ 122

Dnr KS 2020/204

Renhållningsordning del 1 2021 - Föreskrifter om avfallshantering
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige antar Renhållningsordning del 1, föreskrifter om avfallshantering i
Vara kommun, att börja gälla från och med 2021-01-01 och ersätta därmed alla tidigare
versioner.
2. Kommunfullmäktige ger tekniska förvaltningen mandat att göra redaktionella ändringar
samt ändra hänvisningar i föreskrifterna på grund av uppdaterad lagtext.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har låtit ställa ut förslag till nya föreskrifter under fyra veckor, 2020-05-22
till 2020-06-19. Under denna period har det funnits möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på
förslaget. Två yttranden har inkommit och en sammanställning av synpunkterna har arbetats
fram och vissa ändringar har gjorts med hänsyn till inkomna synpunkter.
Tekniska nämnden har 2019-12-09 beslutat om införande av ett nytt avfallsinsamlingssystem
som innebär möjlighet för kommunens invånare att sortera ut och lämna matavfall separat från
restavfallet. Inför införandet av det nya insamlingssystemet har vissa ändringar gjorts i
kommunens föreskrifter om avfallshantering, Renhållningsordning del 1. Ändringarna berör
främst begreppsdefinitioner, ägande av kärl, utsortering och hantering av matavfall, felsortering
samt förtydliganden gällande avgiftsskyldighet och taxans uppdelning. Vissa redaktionella
ändringar har även gjorts.
Sedan avslutad utställningsperiod har riksdag och regering beslutat om ändringar i lagar
respektive förordningar. Detta påverkar begreppsdefinitionen och vissa skrivningar i
föreskrifterna. Bland annat ändras begreppet och definition av ”hushållsavfall” till ”kommunalt
avfall”. Ändringar har även gjorts i fråga om bygg- och rivningsavfall som innebär att
kommunerna ska ansvara för bygg- och rivningsavfall som inte produceras i en yrkesmässig
verksamhet, exempelvis avfall som uppkommer när en privatperson utför renoveringar i hemmet.
Beslutsunderlag
-

Beslut TN 2020-08-24 Renhållningsordning del 1 - Föreskrifter om avfallshantering för
Vara kommun. Handlings-id: 2020.1825
Reviderad version inför 2021 Renhållningsordning del 1 - Föreskrifter om
avfallshantering för Vara kommun. Dokument-id: 104038
Beslut KSAU 2020-09-23 § 133. Handlings-id: 2020-1992

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutet ska skickas till
-

Avfallssamordnare
VA-chef
Teknisk chef
Författningssamling
Ragn Sells Kommunpartner
Ragn Sells Recycling Ab

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Renhållningsord
ning
– Del 1
Föreskrifter om
avfallshantering
för Vara kommun
Gäller från 2021-01-01
Antagen av kommunfullmäktige 2020-xx-xx § XX
Gäller från 2020-03-24
Antagen av
kommunfullmäktige 2020-02-24
§7

Antagen av kommunfullmäktige
2001-03-26 § 18
Reviderad av tekniska nämnden
2005-03-01 § 32
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Föreskrifter om avfallshantering för Vara kommun
Inledande bestämmelser
Renhållningsordningen beskriver hur avfallshanteringen inom kommunen ska gå till. Det är de
dokument som styr avfallshanteringen hos fastighetsägare, verksamhetsutövare och invånarna i
kommunen, samt verksamheten för utföraren av avfallshantering.
I Vara kommun består renhållningsordningen av två delar, där en del är lokala föreskrifter om
avfallshantering (denna författning) och en del är avfallsplanen (som finns i ett separat
dokument).
Dessa föreskrifter inskränker inte producentansvaret enligt Förordning (2018:1462) om
producentansvar för förpackningar.
Bemyndigande
1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 74-75 §§
avfallsförordningen (2011:927) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för
avfallshantering i Vara kommun.
Definitioner
2 § Termer och begrepp i dessa avfallsföreskrifter har samma betydelse som de vid var tid gällande
definitioner i 15 kap. miljöbalken samt förordningar och förskrifter meddelade med stöd av
miljöbalken.
1. Med kommunalt avfall avses avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor
som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll, samma betydelse som i
15 kap. 3 § miljöbalken, gäller dock inte:
i.

avfall från tillverkning,

ii.

avfall från jord- och skogsbruk,

iii.

avfall från fiske,

iv.

avfall från septitankar, avloppsnät och avloppsrening,

v.

bygg- och rivningsavfall, och

vi.

uttjänta bilar.

a. Med kärl- och säckavfall avses den del av kommunalt avfallet som får läggas i kärl
eller säck.
b. Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och med
livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande som
skulle kunna, eller har kunnat, användas som livsmedel och som utgör kommunalt
avfall. Förutom detta ingår också skal, ben och liknande som visserligen inte är
mat men ändå intimt förknippas med mat. Butiksavfall av animaliskt ursprung
utgör dock före detta livsmedel i enlighet med punkten (c) nedan. Till matavfall
räknas även mindre mängder blad och växtrester från tex. Krukväxter eller
buketter (OBS! ej jord).
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c. Med före detta livsmedel avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt
förordningarna 1069/2009/EG och 142/2011/EU.
d. Med restavfall avses återstående kommunalt avfall efter att matavfall,
förpackningsavfall, returpapper, farligt avfall, el-avfall och annat avfall som
omfattas av producentansvar, har sorterats ut från hushållets kärl- och säckavfall
e. Med grovavfall avses kommunalt avfall som är så tungt eller skrymmande eller har
egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl.
f. Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt avfall som uppstår vid normalt
nyttjande av trädgård vid bostadshus.
g. Med farligt avfall avses avfall som utgörs av ett ämne eller föremål som är
markerat med * i bilaga 4 till avfallsförordningen eller som omfattas av
föreskrifter som har meddelats med stöd av 12 § avfallsförordningen.
h. Med konsumentelavfall avses detsamma som i 13 § förordningen (2014:1075) om
producentansvar för elutrustning.
i. Med producentavfall avses sådant avfall som det finns ett lagstadgat ansvar för
producenten att insamla.
2. Med verksamhetsavfall avses avfall från verksamheter som inte är att betrakta som
kommunalt avfall.
3. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5
§ fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.
4. Med fritidshus avses ett bostadshus som används som semester- eller fritidsbostad och
som bara är bebott under delar av året.
5. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet
fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet.
6. Med avfallsansvarig nämnd avses kommunens tekniska nämnd.
7. Med tillsynsansvarig nämnd avses kommunens miljö- och byggnadsnämnd.
8. Med behållare avses kärl, container, bottentömmande behållare, säck, fettavskiljare eller
annan anordning för uppsamling av kommunalt avfall.
9. Med små avloppsanläggningar avses sluten tank, slamavskiljare, fosforfälla,
minireningsverk och andra motsvarande anläggningar som ger upphov till kommunalt
avfall.
För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa föreskrifter hänvisas till 15
kap. miljöbalken och till avfallsförordningen.
Kommunens ansvar för avfallshantering, tillsyn och information
3 § Den avfallsansvariga nämnden har verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, för
hanteringen av kommunalt avfall i kommunen, med särskilt ansvar för att kommunalt avfall som
utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning.
Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av den eller dem som
kommunen anlitar för ändamålet, nedan kallad renhållaren.
4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade
med stöd av miljöbalken utförs av den tillsynsansvariga nämnden.
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5 § Den avfallsansvariga nämnden informerar hushållen om krav och hantering avseende
förpackningar, returpapper och konsumentelavfall i enlighet med gällande producentansvar.
Betalning och information
6 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning, bortskaffande av avfall samt
avfallsplanering och uppföljning av verksamheten, administration och kundservice som utförs
genom kommunens försorg och i enlighet med föreskrifter som kommunen har antagit med stöd
av 27 kap. 4 § miljöbalken.
7 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldiga att i behövlig omfattning informera
den eller dem som bor på eller är verksamma inom fastigheten om gällande regler för
avfallshantering.

Sortering och överlämning av kommunalt avfall
8 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska välja någon av tre nedanstående
abonnemang för hämtning av kommunalt avfall. De som inte gör ett aktivt val tilldelas av
kommunen abonnemanget: Osorterat avfall.
1. Abonnemang Matavfall: insamling av matavfall och restavfall i separata kärl
2. Abonnemang Hemkompostering: matavfall sorteras ut och placeras i en
varmkompostbehållare (på fastigheten) som ska vara anmäld till tillsynsansvarig
nämnd. Restavfall samlas in och hämtas i separat kärl för restavfall.
3. Abonnemang Osorterat avfall: matavfall och restavfall i samma kärl osorterat.
Sortering av avfall
9 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut följande kommunalt avfall och
hålla det skilt från annat avfall (Se bilaga 1 för mer information):
1. Olika typer av farligt avfall
2.

Olika typer av avfall som omfattas av producentansvar eller pant, t ex:
a) förpackningar
b) tidningar och returpapper
c) elutrustning samt olika typer batterier och ljuskällor
d) pantflaskor och –burkar
e) läkemedel
f) bildäck

3. Grovavfall
4. Trädgårdsavfall
5. Latrin
6. Slam samt andra avfallsslag från små avloppsanläggningar
7. Matavfall: Avser fastighetsägare som valt att sortera ut matavfall för borttransport av
entreprenör eller hemkompostering. Medgivande om utsortering kan återkallas om
sorteringen är bristfällig vad gäller kvalitet och/eller mängd.
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8. Läkemedel och liknande: För beskrivning av hantering av läkemedelsavfall se bilaga 1.
Verksamhet ansvarar för att smittförande avfall som uppstår vid hälso- och sjukvård
hanteras och omhändertas enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFR 2005:26.
9. Bygg- och rivningsavfall, exempelvis avfall som uppkommer när en privatperson utför
renoveringar i hemmet.
10. Ytterligare avfallsslag som enligt lagstiftning eller beslut av kommunfullmäktige kan bli
föremål för utsortering.
10 § Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla åtskilt olika former
av avfall som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till renhållaren för borttransport.
Skyldighet att överlämna kommunalt avfall
11 § Kommunalt avfall under kommunens ansvar ska lämnas till renhållaren om inte annat sägs i
dessa föreskrifter.
1. Utsorterade avfallsslag hämtas vid fastigheten, vid överenskommen eller anvisad plats
enligt 19 § eller lämnas på mottagningsplats anvisad av avfallsansvarig nämnd och/eller i
enlighet med producents information om mottagningsplats.
2. Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors hälsa
och miljön inte uppstår. Hämtningsintervall och storlek på behållare ska motsvara
behovet av borttransport av kommunalt avfall från fastigheten.
3. Kontroll av renhet på källsorterat kommunalt avfall kan förekomma vid hämtning och i
form av stickprovskontroller. Vid upprepad felsortering av matavfall har kommunen rätt
att ändra abonnemangen Matavfall eller Hemkompostering till Osorterat avfall.
4. Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare ska upplysa kommunen om ändrade
förhållanden av betydelse för avfallshanteringen för fastigheten.

Anläggande, underhåll och skötsel av behållare och annan
utrustning
Anskaffande och ägande
12 § De behållare och annan utrustning som används i kommunen framgår av kommunens
renhållningsavgifter.
13 § Kärl, påshållare och påsar för matavfall ägs av kommunen och tillhandahålls av renhållaren.
Kärl för restavfall samt trädgårdsavfall ägs och tillhandahålls av renhållaren.
Container ägs av renhållaren.
Andra behållare såsom slamtankar, små avloppsanläggningar och fettavskiljare anskaffas och
installeras av fastighetsinnehavaren.
Ägare av behållare ansvarar för märkning, reparation och, vid behov, utbyte av behållare. När
renhållaren ska utföra sådant underhåll ska behållaren vara tillgänglig. Märkning ska ske enligt
anvisning från renhållaren.
Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar installation och underhåll av övriga inom
fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen.
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Emballering, fyllnadsgrad och vikt
14 § Restavfall som läggs i behållare ska läggas i påse eller paket av lämpligt material och storlek.
Det paketerade avfallet ska vara väl förslutet så att avfallet inte kan spridas. Avfall ska vara väl
emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppkommer. Närmare krav
på emballering med mera framgår av bilaga 1.
I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren och
utrymmet är avsedd.
Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska vidta följande åtgärder inför hämtning av karl
och säckavfall samt annat kommunalt avfall vid fastighetsgräns:
1. Behållare får inte fyllas mer än att den kan stängas. Den får inte heller vara så tung att det
blir uppenbara svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses.
2. Behållare som är överfull, för tung eller som innehåller otillåtet eller dåligt emballerat
avfall töms inte.
3. Behållaren ska genom fastighetsägarens försorg stå upprätt och placeras så att den inte
orsakar trafikfara, hinder eller nedskräpning. Fastighetsägaren ska omgående åtgärda
nedskräpning på hämtningsplatsen.
4. Behållare ska vara uppställda så att hantering med den utrustning som används i
kommunens insamlingssystem kan ske och att hämtning underlättas. Kärl ska placeras
och vändas så att de kan hämtas med renhållarens fordon.
5. Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar,
portkoder och dylikt ska tillhandahållas till renhållaren. Ändringar ska meddelas
renhållaren utan uppmaning.
6. Behållare bör vara fri från snö och is vid hämtningstillfället.
7. Vid abonnemang matavfall ska matavfallet sorteras ut i en av kommunen anvisad
papperspåse och placeras i kärl avsett för matavfallsinsamling.
8. Glödande avfall får inte lämnas till kommunens avfallshantering.
9.

Farligt avfall ska vara tydligt märkt med uppgift om innehåll när den lämnas på
kommunens återvinningscentral eller annan mottagningsplats som anvisats av den
avfallsansvariga nämnden.

10. Den avfallsansvariga nämnden får meddela ytterligare anvisningar kring emballering,
fyllnadsgrad, vikt samt platser för hämtning och mottagning av olika typer av kommunalt
avfall.

Anläggande av små avloppsanläggningar
15 § Vid anläggande av små avloppsanläggningar eller fettavskiljare ska avstånd mellan
uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för tömning inte överstiga 25 meter såvida
inte särskilda skäl föreligger. Höjdskillnaden mellan fordonets uppställningsplats och botten på
anläggningen ska vara mindre än 9 meter, om inte särskilda skäl föreligger.
Vid installation av slamtank ska anläggningen utformas så att den är åtkomlig för fordon utrustat
med kran.
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Anläggning som kräver byte av filtermaterial ska anläggas så att den är åtkomlig för
hämtningsfordon. Anläggningar där hämtning av filtermaterial ska ske i filterkassett eller säck ska
anläggas så att hämtning med fordon utrustat med kran kan utföras.
Anläggande ska ske så att avståndet mellan kranfordonets uppställningsplats och filterkassett eller
säck inte överskrider 10 meter för filterkassett eller storsäck, om inte särskilda skäl föreligger.
Vid installation och anläggande av små avloppsanläggningar, fettavskiljare eller anläggning som
kräver byte av filtermaterial ska hänsyn tas till vad som utgör en god arbetsmiljö vid hämtning av
avfall från anläggningen.
Rengöring och tillsyn av små avloppsanläggningar
16 § Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av behållare samt anläggning.
Behållare och anläggningar ska ges regelbunden service för att förebygga störningar i
anordningens funktion och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt.
Såväl behållare som inom fastigheten förekommande anläggningar, anordningar och utrymmen
för avfallshantering ska skötas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och risken för olycksfall
minimeras.

Åtgärder inför hämtning av avfall från anläggningar
17 § Inför tömning ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren förbereda anläggningen
så att tömning kan ske med det fordon som används.
1. Små avloppsanläggningar och fettavskiljare ska vara lätt tillgängliga för tömning. Lock
eller manlucka som öppnas manuellt får inte vara övertäckt eller fastfruset när tömning
ska ske. Lock eller manlucka får väga högst 15 kilogram, om inte särskilda skäl föreligger.
Om brunnen eller tanken öppnas genom att locket kan dras åt sidan får locket väga högst
35 kilogram, om inte särskilda skäl föreligger.
2. Det åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren att inför hämtningstillfället
placera storsäck, filterkassett eller annan flyttbar behållare som ska tömmas med fordon
utrustat med kran, inom längsta tillåtna avstånd enligt 15 §.
3. Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd med de
säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningens beskaffenhet och
belägenhet.
4. Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn får vid hämtning inte
överstiga 25 meter om inte särskilda skäl föreligger.
5. Instruktioner som behövs i samband med hämtning ska tillhandahållas av fastighetsinnehavaren och nyttjanderättshavaren i god tid innan tömning och ska finnas tillgängliga
i direkt anslutning till anläggningen. När anläggningen är belägen utanför fastigheten ska
den vara markerad med skylt som anger till vilken fastighet anläggningen tillhör.
6. Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda sin
anläggning från skador vid tömning.
7. Renhållaren har rätt att lämna kvar vattenfasen i slamavskiljare efter verkställd
slamtömning.
8. Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart, i förekommande fall efter vattentillförsel. Efter
hämtning av uttjänt filtermaterial från fosforfällor ska nytt filtermaterial tillföras
anläggningen genom fastighetsinnehavarens eller nyttjanderättshavarens försorg.
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9. Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen på fastigheten där arbetet ska utföras.
Nycklar, portkoder och dylikt ska tillhandahållas till renhållaren. Ändringar ska meddelas
renhållaren utan uppmaning.
18 § Efter anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan godkänd avloppsanläggning, som
innebär att befintlig anläggning tas ur bruk, ska sluttömning ske. Sluttömning ska beställas av
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren.
Hämtnings- och transportvägar
19 § Hämtning av kommunalt avfall sker normalt vid fastighetsgränsen, vid en överenskommen
plats eller vid en av kommunen anvisad plats.
Anvisning av plats görs av renhållaren.
20 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till den uppställningsplats som
används vid hämtning, hålls i farbart skick.
1. Transportvägen ska inför hämtning ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö och
hållas halkfri.
2. Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av kommunalt avfall ska vara så dimensionerad
och hållas i sådant skick att den är farbar vid varje hämtningstillfälle, för de
hämtningsfordon som normalt används i hämtningsområdet.
3. Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren
avlämna avfallet på plats som överenskommes med renhållaren eller anvisas enligt 19 §.
4. Fastighetsinnehavaren ska se till att den väg som kärlet behöver dras av den som utför
hämtningen hålls i sådant skick att kärl utan svårighet kan förflyttas. Dragvägen ska inför
hämtning hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri.
Hämtningsområde och hämtningsintervall
21 § Kommunen utgör ett hämtningsområde.
22 § Ordinarie hämtning av kommunalt avfall sker med nedanstående intervall:
1. Från en- eller tvåbostadshus för permanentboende sker hämtning av kärl- och säckavfall
normalt en gång varannan vecka.
2. Från flerbostadshus och verksamheter sker hämtning av kärl- och säckavfall normalt en
gång varannan vecka. Renhållaren tillhandahåller även hämtning en gång i veckan eller
tätare hämtning efter överenskommelse.
3. Från en- eller tvåbostadshus för fritidsboende sker hämtning av kommunalt avfall
normalt en gång varannan vecka under perioden maj till september, samt under övrig tid
efter beställning.
Renhållaren hanterar ärenden där fastigheter övergår mellan permanentbostad och
fritidsbostad. Vid tvist avgörs frågan av den avfallsansvariga nämnden.
4. Tömning av små avloppsanläggningar sker minst en gång per år.
5. Tömning av slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten sker enligt tillsynsansvarig
nämnds beslut eller i annat fall minst en gång vart fjärde år.
6. Sluten tank och minireningsverk: Tömning normalt en gång per år eller med annat
intervall som beslutas av tillsynsansvarig nämnd.
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Fastighetsägaren ansvarar för att hos renhållaren beställa tömning en gång per år och
därutöver vid behov beställa ytterligare tömning för att upprätthålla en god funktion i
anläggningen. Tillsynsansvarig nämnd har rätt att schemalägga tömning.
7. Fosforfällor: Tömning av avfall i det intervall som anvisats av tillverkaren eller enligt
beslut av tillsynsansvarig nämnd/efter behov.
Fastighetsägaren ansvarar för att hos renhållaren i erforderlig omfattning beställa tömning
för att upprätta god funktion hos fosforfällan.
8. Tömning av fettavskiljare sker minst en gång per år eller efter vad som krävs för att
säkerställa anläggningens funktion.
9.

Särskild hämtning kan beställas för nedanstående avfallsslag:
a. Trädgårdsavfall
b. Fett från fettavskiljare

Förutsättningar för hämtning efter beställning regleras närmare i avfallstaxan för Vara kommun.
Åtgärder om föreskrift inte följs
23 § Renhållaren har rätt att inte utföra ordinarie hämtning om föreskrifterna i 14 § 1-3 st., 6 st.,
8 st. och 9 st., 16 § samt 17 § 2 st. inte följs.
Vid felsortering, överfull eller för tung behållare, otillåtet innehåll eller dåligt emballerat avfall kan
renhållaren debitera felsorteringsavgift alternativt inte tömma kärlet och fastighetsägaren
underrättas om varför tömning inte utförts. Fastighetsägaren ska rätta felen. Avfallet hämtas efter
fastighetsägarens rättelseåtgärder antingen vid nästa ordinarie hämtningstillfälle eller efter
beställning av extrahämtning mot avgift. Vid upprepad felsortering vid abonnemang Matavfall
ändras abonnemanget per automatik till abonnemang Osorterat avfall.

Särskilt om kommunalt avfall från verksamheter
24 § Kommunalt avfall från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall än kommunalt avfall.
För kommunalt avfall från verksamheter gäller 8-23 §§ om ej annat anges i dessa föreskrifter.
Konsumentelavfall lämnas vid kommunens insamlingsställe eller efter vad som anges i bilaga 1.
Tömning av slam från enskilda tankar, slamavskiljare och fettavskiljare sker minst en gång per år
och i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion i tanken/avskiljaren.

Sortering av annat avfall än kommunalt avfall
Uppgiftsskyldighet
25 § Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen som ger upphov till annat
avfall än kommunalt avfall ska lämna de uppgifter om arten, sammansättningen, mängden eller
hanteringen av avfallet som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning.
Annat avfall än kommunalt avfall ska hålls skilt från kommunalt avfall, detta utgörs främst av:
1. Verksamhetsavfall, vilket även inkluderar före detta livsmedel från livsmedelsbutiker.
2. Bygg- och rivningsavfall från omfattande byggverksamhet på fastigheten.
3. Avfall från jakt.
Det utsorterade avfallet ska transporteras bort från fastigheten så ofta att olägenhet för
människors hälsa och miljön inte uppstår.
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Undantag
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden
26 § Anmälan om hemkompostering, ansökan om annat omhändertagande av kommunalt avfall
på den egna fastigheten och andra undantag från avfallsföreskrifterna handläggs av den
tillsynsansvariga nämnden enligt vad som anges nedan.
27 § Anmälan och ansökan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som
avses omhändertas samt en redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet ska ske så att
eventuell påverkan på miljön och människors hälsa kan bedömas.
Av ansökan eller anmälan ska framgå den tidsperiod som avses och uppgifter om de beräknade
avfallsmängderna.
Ansökan enligt bestämmelserna i 28, 32 och 33 §§ ska ske senast en månad före den avsedda
uppehållsperioden.
Uppehåll i hämtning av kommunalt avfall medges för maximalt fem (5) år per ansökningstillfälle.
Den tillsynsansvariga nämnden får besluta om kortare uppehållsperiod. Kriterier för godkänt
uppehåll tas fram av tillsynsansvarig nämnd.
Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att överlämna kommunalt avfall
till kommunen
Allmänt om eget omhändertagande

28 § Kommunen får efter ansökan till den tillsynsansvariga nämnden, om det finns särskilda skäl,
medge dispens för fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare från förbudet i 15 kap. 24 § 1
st. miljöbalken om den som ska hantera avfallet med stöd av dispensen kan göra det på ett hälsooch miljömässigt godtagbart sätt.
Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges i 28-33 §§ och under
förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.
Beslut om dispens för annat eget omhändertagande än kompostering av matavfall ges för
maximalt fem (5) år åt gången. Fastighetsägaren ansvarar själv för att vid utlöpande av
dispensperiod göra ny ansökan om dispens fortfarande önskas.
29 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan.
Torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas endast om det kan ske
utan att olägenhet uppstår och inte strider mot andra föreskrifter eller beslut. Brandriskvarning
måste beaktas samt förbud mot eldning till skydd för människors hälsa och miljön meddelade
med stöd av stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd,
utfärdade med stöd av förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor eller annan författning.
Hemkompostering av matavfall
30 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera matavfall och
liknande avfall från fastigheten på sin fastighet, ska anmäla detta till den tillsynsansvariga
nämnden.
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31 § Kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten, så kallad hemkompostering,
ska ske i skadedjurssäker behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller
miljön inte uppstår. Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna kompostjorden.
Eget omhändertagande av avfall från toalettlösningar
32 § Eget omhändertagande av latrin och fekalier från fastigheten ska ske i där för avsedd
anläggning på fastigheten, s.k. förmultningsanläggning eller annat liknande omhändertagande för
användning av näringsämnen på fastigheten.
Avsättningsmöjlighet för miljöriktigt omhändertagande av materialet ska finnas på fastigheten.
33 § Eget omhändertagande av slam från slamavskiljare, sluten tank, minireningsverk och
material från fosforfällor mm ska, efter godkänd ansökan hos tillsynsansvarig nämnd, tas om
hand på ett miljöriktigt sätt. Omhändertagande ska ske på den egna fastigheten, i egen regi och
med egen utrustning.
Utsträckt hämtningsintervall
34 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som efter godkänd ansökan till
tillsynsansvarig nämnd komposterar allt matavfall från det kommunala avfallet på den egna
fastigheten eller sorterar ut allt matavfall för separat hämtning, medges att restavfallet hämtas var
fjärde vecka (enligt gällande avfallstaxa) under förutsättning att olägenheter för människors hälsa
eller miljön inte uppstår.
Medgivande om utsträckt hämtningsintervall kan återkallas om kommunen konstaterar att
matavfall trots uppgifterna om hemkompostering eller utsortering, lämnas i behållaren för
restavfall för hämtning eller om kommunen på annat sätt gör sannolikt eller konstaterar att
matavfall från fastigheten inte omhändertas på det sätt som medgivits eller uppgivits.
35 § För små avloppsanläggningar kan fastighetsinnehavare eller den nyttjanderättshavare som
äger anläggningen, efter ansökan till tillsynsansvarig nämnd medges utsträckt hämtningsintervall
för avfall från anläggningen. Förlängt intervall kan medges under förutsättning att den
tillsynsansvariga nämnden utifrån ansökan med uppgifter om anläggningens belastning och
beskaffenhet kan bedöma att hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall, utan risk för
olägenhet för människors hälsa eller miljön. Medgivandet gäller i högst sex (6) år, därefter måste
en ny ansökan lämnas in.
Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov.
Medgivande om utsträckt hämtningsintervall kan återkallas om kommunen konstaterar att
förutsättningarna för sådant inte är uppfyllda.
Miniservice
36 § Nedsatt hämtningsfrekvens till sex hämtningar per år (Miniservice) kan efter ansökan till den
tillsynsansvariga nämnden beviljas, under förutsättning att fastighetsinnehavaren eller
nyttjanderättshavaren själv kan ta hand om sitt övriga avfall på ett sätt som är betryggande för
människors hälsa och miljön. Det innebär att:
1. Allt matavfall som uppstår på fastigheten ska komposteras i godkänd kompost enligt
bestämmelser i denna föreskrift om kompostering.
2. Avfall som ingår i producentansvar, ska lämnas på Förpacknings- och tidningsinsamlingens
återvinningsstationer (ÅVS).
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3. Grovavfall och farligt avfall, som omfattas av den kommunala renhållningsskyldigheten, ska
lämnas på kommunens återvinningscentral (ÅVC).
4. Att lämna sitt avfall på annan fastighet än den där avfallet uppstått är inte tillåtet enligt
miljöbalken.
Gemensamma avfallsbehållare
37 § Två närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan efter ansökan till den
tillsynsansvariga nämnden under viss tid medges rätt att använda gemensam avfallsbehållare
under förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och
att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. En av fastighetsinnehavarna ska
förbinda sig att ansvara för uppställningsplats.
Medgivande om gemensam avfallsbehållare kan återkallas om kommunen konstaterar att
förutsättningar för medgivandet inte längre är uppfyllda.
Uppehåll i hämtning
38 § Den tillsynsansvariga nämnden fattar beslut om uppehåll i sop- och slamhämtning. Ansökan
om uppehåll ska vara den tillsynsansvariga nämnden tillhanda senast en månad före den avsedda
ändringen. Ansökan ska på den tillsynsansvariga nämndens begäran styrkas med dokumentation.
39 § Uppehåll i sop- och slamhämtning medges av den tillsynsansvariga nämnden endast om den
sökande kan styrka att fastigheten är helt outnyttjad under den sammanhängande tid som
ansökan avser.
40 § Godkänt uppehåll i sop- och slamhämtning innebär inte total befrielse från avfallsavgift. Vid
godkänt uppehåll i sophämtningen uteblir endast den rörliga hämtningsavgiften. Fastighetsägaren
debiteras alltid en grundavgift som täcker kostnader för av kommunen tillhandahållna tjänster så
som återvinningscentral och andra administrativa avgifter.
41 § Uppehåll i hämtning av kommunalt avfall vid permanentbostad kan efter ansökan till den
tillsynsansvariga nämnden medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten
inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid om minst sex månader. Uppehåll i
hämtning av kommunalt avfall medges för maximalt fem år per ansökningstillfälle (i enlighet med
27 §).
42 § Uppehåll i hämtning av kommunalt avfall vid fritidsbostad kan efter ansökan till den
tillsynsansvariga nämnden medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten
inte kommer att utnyttjas under hela hämtningssäsongen maj - september.
43 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som inte kommer att nyttja fritidsbostad
under hela hämtningssäsongen maj - september kan efter ansökan till den tillsynsansvariga
nämnden medges inställd hämtning av avfall från fastighetens avloppsanläggning. En
förutsättning för sådant uppehåll är att hämtning av avfall från anläggningen har skett i anslutning
till föregående hämtningssäsong.

Ikraftträdande
Dessa föreskrifter träder i kraft den 2021-01-01.
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BILAGA 1. Föreskriftsbilaga för sortering och lämning av avfall
Restavfall som läggs i behållare ska läggas i påse eller paket av lämpligt material och storlek. Det
paketerade avfallet ska vara väl förslutet så att avfallet inte kan spridas. Avfall ska vara väl
emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppkommer.
Typ av avfall som ska
sorteras ut och hållas skiljt
från annat avfall
Matavfall (Frivilligt)

Förpackningar av plast,
papper, metall, färgat och
ofärgat glas ska sorteras ut.
I enlighet med definitionen av
förpackning i förordningen
(2014:1073) om
producentansvar för
förpackningar
Bygg- och rivningsavfall från
privathushåll, som inte
produceras i en yrkesmässig
verksamhet, exempelvis avfall
som uppkommer när en
privatperson utför
renoveringar i hemmet.

Krav på utsortering

Utsorteringen är frivillig.
Avser allt biologiskt lätt
nedbrytbart avfall som
uppkommer i och med
livsmedelshantering.
Förutom detta ingår
också skal, ben och
liknande som visserligen
inte är mat men ändå
intimt förknippas med
mat.
Förpackningarna ska
vara tömda och
rengjorda. Om
förpackningarna består
av flera material, ska de
om det är möjligt
separeras efter
materialslag. I annat fall
sorteras förpackningarna
efter det viktmässigt
dominerande materialet.
Den som producerar
bygg- och rivningsavfall
ska, utöver vad som
gäller enligt andra
bestämmelser i dessa
föreskrifter, sortera ut
åtminstone följande
avfallsslag och förvara
dem skilda från varandra
och från annat avfall:
1. trä,
2. mineral som består av
betong, tegel, klinker,
keramik eller sten,
3. metall,
4. glas,
5. plast, och
6. gips.

Krav på
emballering
m.m.
Utsortering sker i
för syftet
framtagna
matavfallspåsar i
papper som
tillhandahålls av
kommunen/renhål
laren.

Instruktion för
hämtning/lämning

Lämnas lösa i de
behållare/ kärl
som tillhandahålls/anvisas.

Ska lämnas i de
insamlingssystem/
återvinningsstationer som
tillhandahålls av
Förpacknings- och
tidningsinsamlingen.

Lämnas efter
sortering lösa i de
behållare/kärl som
tillhandahålls/
anvisas på
kommunens
återvinningscentral
.

Bygg- och rivningsavfall
från privata hushåll lämnas
vid återvinningscentral. På
återvinningscentralen ska
avfallet sorteras och lämnas
enligt instruktioner på plats

Lämnas i de för ändamålet
avsedda ventilerade kärl
som tillhandahålls av
renhållaren.
Hämtning/tömning sker
minst varannan vecka av
renhållaren.
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Typ av avfall som ska
sorteras ut och hållas skiljt
från annat avfall
Bygg- och rivningsavfall som
produceras i en yrkesmässig
verksamhet faller inte under
det kommunala ansvaret för
avfall och ska därför hanteras
separat.

Bilbatterier, kasserade

Bärbara batterier, kasserade.
I enlighet med definitionen av
bärbart batteri i batteriförordningen (2008:834).

Krav på utsortering

Krav på
emballering
m.m.

Den som producerar
bygg- och rivningsavfall
ska, utöver vad som
gäller enligt andra
bestämmelser i dessa
föreskrifter, sortera ut
åtminstone följande
avfallsslag och förvara
dem skilda från varandra
och från annat avfall:
1. trä,
2. mineral som består av
betong, tegel, klinker,
keramik eller sten,
3. metall,
4. glas,
5. plast, och
6. gips.
I enlighet med
definitionen av batteri i
batteriförordningen.

Om kasserade produkter
innehåller lösa bärbara
batterier ska dessa
plockas ur. Är de
bärbara batterierna
inbyggda i produkten
hanteras de som avfall
från elutrustning.

Små döda djur samt mindre
mängd avfall från jakt.

Lämnas till lämplig
transportör för behandling
och återvinning före slutligt
omhändertagande. Det får
lämnas på
återvinningscentralen efter
överenskommelse med
centralens ägare.

Ställs upp på ett
sätt som
förhindrar att
batterisyra/innehål
l rinner ut
-

Ska lämnas i de
insamlingssystem som
tillhandahålls av kommunen
eller av producent.
Kommunen hänvisar till
återvinningscentralen.
Ska lämnas i de
insamlingssystem som
tillhandahålls av kommunen
eller producent.
Kommunen hänvisar till
återvinningscentralen.

Mindre mängder får läggas i behållare för
restavfall, om det är väl förpackat och ingen
misstanke om smittsam sjukdom föreligger. Mindre sällskapsdjur (max storlek hund) får grävas
ner på den egna fastigheten, förutsatt att graven
är så djup att djur hindras från att gräva upp
kroppen, att ingen misstanke om smitta föreligger samt att det kan ske utan risk för olägenhet
för människors hälsa eller miljön.
Föreskrifter från Jordbruksverket ska beaktas.

Större djur eller större mängd
avfall från jakt.
Farligt avfall.
Följande produkter eller

Instruktion för
hämtning/lämning

Farligt avfall ska vara
tydligt märkt med

Farligt avfall
lämnas vid
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Typ av avfall som ska
sorteras ut och hållas skiljt
från annat avfall
ämnen utgör exempel på vad
som ska hanteras som farligt
avfall:
- Färg, lackavfall samt hartser,
- Limavfall (exempelvis kontaktlim, epoxilim, spackel),
- Lysrör (exempelvis lågenergilampor, solarierör, halogenlampor)
- Lösningsmedel
- Fotokemikalier (exempelvis
fix och framkallare)
- Bekämpningsmedel
- Sprayburkar
- Annat starkt surt eller
alkaliskt avfall (exempelvis
frätande ämnen som
kaustiksoda, svavelsyra,
ammoniak, lut,
avkalkningsmedel)
- Avfall som innehåller kvicksilver (exempelvis termometrar, barometrar, reläer)
Fett från fettavskiljare

Krav på utsortering

uppgift om innehåll.
Olika typer av farligt
avfall får inte blandas.

Grovavfall

Ska vara åtkomligt för
tömning i den
anläggning där det
genereras.
Grovavfall som utgör
kommunalt avfall
behöver på grund av
avfallets egenskaper
hanteras separat från
annat kommunalt avfall.

Konsumentelavfall, t.ex.
glödlampor, elektriska
apparater, kyl och frys.

Skrymmande
konsumentelavfall ska
sorteras ut och hållas

Krav på
emballering
m.m.
återvinningscentralen.

Instruktion för
hämtning/lämning

Grovavfall från
hushåll för separat
borttransport av
renhållaren ska i
den mån det är
möjligt, buntas
eller förpackas i
lämpligt emballage.
Grovavfallet ska
förses med
märkning som
klargör att det är
fråga om
grovavfall.
-

Grovavfall från hushållen
lämnas vid
återvinningscentral. På
återvinningscentralen ska
avfallet sorteras och lämnas
enligt instruktioner på plats.

Konsumentelavfall lämnas
vid återvinningscentralen,
enligt instruktioner på plats.
16
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Typ av avfall som ska
sorteras ut och hållas skiljt
från annat avfall

Krav på utsortering

Krav på
emballering
m.m.

Instruktion för
hämtning/lämning

Läkemedel
I enlighet med definitionen av
läkemedel i förordningen
(2009:1031) om
producentansvar för läkemedel

Ska lämnas i
behållare/påse
som tillhandahålls
av apoteket, eller
likvärdig
transparent påse.

Matfetter och frityroljor.

Ska förvaras i
behållare med
tätslutande lock.
Maximalt 3 liter
flytande
emballerat avfall
får läggas i
behållare för
restavfall, om det
kan ske utan att
emballaget går
sönder.
Lämnas löst i de
behållare kärl som
tillhandahålls/anvi
sas

Lämnas till apotek.
Läkemedelsförpackningar
som innehåller synliga
rester av läkemedel lämnas
till apoteket. Tomma
läkemedelsförpackningar
sorteras och lämnas som
andra förpackningar.
Lämna läkemedelsplåster,
både använda och
oanvända, till apoteket.
Större mängd matfetter
eller frityroljor lämnas på
återvinningscentralen.

skiljt från annat
grovavfall. Smått elavfall
ska sorteras ut och hållas
skilt från restavfall.

Returpapper och tidningar

I enlighet med
definitionen av
returpapper i
Förordningen
(2014:1074) om
producentansvar för
returpapper

Slam och fosforfiltermaterial
från små avloppsanläggningar

Ska vara åtkomligt för
tömning i den
anläggning där det

Filtermaterial från
fosforfällor och
andra jämförbara
filter ska vara

Ska lämnas i de
insamlingssystem som
tillhandahålls av
Förpacknings- och
tidningsinsamlingen

Hämtas av fordon avsett
för slamhantering, och
hanteras vidare enligt
överenskommelse mellan
17
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Typ av avfall som ska
sorteras ut och hållas skiljt
från annat avfall

Krav på utsortering

genereras

Stickande och skärande avfall

Bland annat kanyler och
sprutor

Trädgårdsavfall

Ska sorteras ut och
hållas skilt från annat
grovavfall

Krav på
emballering
m.m.
förpackat eller
tillgängligt på ett
sådant sätt att
hämtning kan
utföras av fordon
utrustat med kran
eller suganordning.
Ska förpackas i
skyddande hölje
innan det läggs i
behållare för
restavfall, så att
inte skärskador
eller annan
olägenhet uppstår.
På återvinningscentralen ska
avfallet lämnas
enligt instruktioner
på plats.
Vid abonnemang
på hämtning av
trädgårdsavfall i
kärl, ska avfallet
läggas löst i kärlet
och inte packas så
hårt att tömningen
försvåras.

Instruktion för
hämtning/lämning
kommunen och
entreprenören.

Läggs i behållare för
restavfall efter emballering.

Trädgårdsavfall från
hushållen lämnas vid
återvinningscentralen eller
på annan plats anvisad av
kommunen. Hämtning från
fastighet kan beställas
separat enligt kommunens
avfallstaxa.

18
176

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2020-10-07

§ 124

Dnr KS 2020/205

Vattenavtal med Lidköpings kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner avtalet om köp av dricksvatten från Lidköpings kommun, samt
uppdra åt förvaltningschefen för tekniska förvaltningen att underteckna avtalet.
Sammanfattning av ärendet
Vara kommun och Lidköpings kommun har ett avtal som reglerar vattenleveransen från
Lidköping till Vara och som sades upp av Lidköping våren 2018. Ett nytt avtal avses tecknas.
Avtalet är en frivillig överenskommelse mellan kommunerna och vars prissättning inte skall
förväxlas med avgifter inom en kommun. Då Vara inte har någon skyldighet att köpa vatten från
Lidköping vill Lidköping värna om det bidrag till de fasta kostnaderna för Lidköpings
vattenproduktion som detta avtal ger.
Avtalet har föregåtts av en utredning utförd av Krister Törneke, konsult vid Tyréns AB, där
regelverk och ekonomiska förhållanden blivit klarlagda. I utredningen har frågeställningar såsom
vattenförsörjningen mellan Lidköping, Essunga, Grästorp och Vara, aktuell lagstiftning samt
möjliga principer klarlagts. Konsulten har hållit intervjuer och workshops under första kvartalet
av år 2020 för att samla in synpunkter och underlag.
Det finns tre affärsmodeller för vattenavgifter: Inom kommunens verksamhetsområde, Till
vattenföreningar inom kommunen men utanför verksamhetsområdet samt Samarbete mellan
kommuner. I detta fall är endast affärsmodellen Samarbete mellan kommuner tillämpbar. Syftet
är att ge större nytta för VA-kollektiven i berörda kommuner med säkrare vattenförsörjning och
total lägre kostnad. Affärsmodellen innebär också att alla parter ska ha del av
samordningsvinsten, att parterna tar del av faktiska gemensamma kostnader och att det bygger på
transparens och förtroende.
Därutöver har en beräkning av volymer och kostnader som båda parter är överens om gjorts, och
som framgår i bilaga 2 till avtalet och i dokumentet Nytt vattenavtal gemensam kommunikation.
Tack vare det underlag som gjorts anser båda parter att det är en rättvis och rimlig prisnivå som
satts. Tekniska nämnden anser att avtalet är av sådan principiell beskaffenhet att det ankommer
på kommunfullmäktige att fatta beslut. Därtill regleras det i avtalet 10 § att avtalet träder i kraft
2021-01-01 efter att det har godkänts av kommunfullmäktige i Vara respektive Lidköping och
besluten vunnit laga kraft.

Justerare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2020-10-07

Beslutsunderlag
-

Avtal om leverans av dricksvatten. Handlings-id: 2020.1833
Bilaga 1 – Anslutningspunkter. Handlings-id: 2020.1835
Bilaga 2- Beräkningsmodell för avgifter Lidköping. Handlings-id: 2020.1834
Beslut TN 2020-08-24 Avtal om vatten mellan Lidköping och Vara. Handlings-id: 2020
1830
Beslut KSAU 2020-09-23 § 137. Handlings-id: 2020.1996

Beslutet ska skickas till
-

Kommunstyrelsen
Teknisk chef
VA-chef
Förvaltningsekonom

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum

2020-08-24

§ 122

Dnr TN 2020/24

Avtal om vatten mellan Lidköping och Vara
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden hemställer hos kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
godkänna avtalet om köp av dricksvatten från Lidköpings kommun, samt uppdra åt
förvaltningschefen för tekniska förvaltningen att underteckna avtalet.
Protokollsanteckning
Tekniska nämnden vill klargöra att frågan om försäljning av vatten till Lidköping kommun har
lyfts. Lidköping har tackat nej till detta.
Sammanfattning av ärendet
Vara kommun och Lidköpings kommun har ett avtal som reglerar vattenleveransen från
Lidköping till Vara och som sades upp av Lidköping våren 2018. Ett nytt avtal avses tecknas.
Avtalet är en frivillig överenskommelse mellan kommunerna och vars prissättning inte skall
förväxlas med avgifter inom en kommun. Då Vara inte har någon skyldighet att köpa vatten från
Lidköping vill Lidköping värna om det bidrag till de fasta kostnaderna för Lidköpings
vattenproduktion som detta avtal ger.
Avtalet har föregåtts av en utredning utförd av Krister Törneke, konsult vid Tyréns AB, där
regelverk och ekonomiska förhållanden blivit klarlagda. I utredningen har frågeställningar såsom
vattenförsörjningen mellan Lidköping, Essunga, Grästorp och Vara, aktuell lagstiftning samt
möjliga principer klarlagts. Konsulten har hållit intervjuer och workshops under första kvartalet
av år 2020 för att samla in synpunkter och underlag.
Det finns tre affärsmodeller för vattenavgifter: Inom kommunens verksamhetsområde, Till
vattenföreningar inom kommunen men utanför verksamhetsområdet samt Samarbete mellan
kommuner. I detta fall är endast affärsmodellen Samarbete mellan kommuner tillämpbar. Syftet
är att ge större nytta för VA-kollektiven i berörda kommuner med säkrare vattenförsörjning och
total lägre kostnad. Affärsmodellen innebär också att alla parter ska ha del av
samordningsvinsten, att parterna tar del av faktiska gemensamma kostnader och att det bygger på
transparens och förtroende.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum

2020-08-24

Därutöver har en beräkning av volymer och kostnader som båda parter är överens om gjorts, och
som framgår i bilaga 2 till avtalet och i dokumentet Nytt vattenavtal gemensam kommunikation.
Tack vare det underlag som gjorts anser båda parterna att det är en rättvis och rimlig prisnivå
som satts.
Tekniska nämnden anser att avtalet är av sådan principiell beskaffenhet att det ankommer på
kommunfullmäktige att fatta beslut. Därtill regleras det i avtalet 10 § att avtalet träder i kraft
2021-01-01 efter att det har godkänts av kommunfullmäktige i Vara respektive Lidköping och
besluten vunnit laga kraft.
Beslutsunderlag
Avtal om leverans av dricksvatten, dokumentID 102304
Bilaga 1 – Anslutningspunkter, dokumentID 102305
Bilaga 2- Beräkningsmodell för avgifter Lidköping, dokumentID 102306
Tjänsteskrivelse Avtal om leverans av dricksvatten från Lidköping, dokumentID 102155
Nytt vattenavtal gemensam kommunikation, dokumentID 102309
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Teknisk chef
VA-chef
Förvaltningsekonom
Lidköpings kommun

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Avtal om leverans av dricksvatten
Detta avtal, härefter benämnt ”Avtalet”, har träffats mellan Lidköpings kommun, org.nr.
212000-1694, härefter kallad ”Lidköping”, och Vara kommun, org.nr. 212000-2924, härefter kallad
”Vara”. Lidköping och Vara benämns nedan även var och en ”Part” och gemensamt ”Parterna”.
Avtalet ersätter tidigare avtal mellan Parterna avseende leverans av dricksvatten.

§ 1 Anslutningspunkter
Vara har rätt att erhålla dricksvatten från Lidköpings vattenledningsnät. Anslutningspunkterna
framgår av bilaga 1. Anslutningspunkterna utgör gränsen mellan Lidköpings och Varas respektive
anläggning.

§ 2 Leverans av vatten
Lidköping ska i Anslutningspunkterna leverera dricksvatten som uppfyller kraven enligt gällande
lagar, förordningar och föreskrifter.
Lidköping åtar sig att leverera dricksvatten till Vara i Anslutningspunkterna motsvarande upp till
850 000 m3 vatten/år.
Lidköping förbinder sig att leverera ett momentant flöde om maximalt 100 m3 vatten/timme.
Mätning av levererad vattenmängd ska ske genom Lidköpings försorg med flödesmätare placerad vid
mätarplats i närheten av Anslutningspunkterna, se bilaga 1. Mätningen ska ske på sådant sätt att den
kommer att avse hela den vattenleverans som sker från Lidköping till Vara.
Den av Lidköping uppmätta vattenmängd som levererats ska ligga till grund för den rörliga
förbrukningsavgiften för levererad vattenmängd som ska erläggas av Vara enligt § 5.
För det fall flödesmätaren visar ett mätvärde som är uppenbart fel, eller om flödesmätaren är tagen
ur drift, ska mängden av den vattenleverans som sker under sådan period beräknas eller uppskattas
på annan skälig grund.
Vara får, men är inte skyldig att, ha en egen flödesmätare på sin sida av Anslutningspunkterna.
Mätvärdet från eventuell flödesmätare som Vara har kan i så fall användas för beräkning av
vattenleverans enligt Avtalet jämlikt situationen i stycket ovan.

§ 3 Vattenreservoar
Vara har rätt att ur vattenreservoar markerad på ritning i bilaga 1 till Avtalet, härefter
”Vattenreservoaren”, extrahera en sammanlagd vattenmängd om maximalt 28 liter/sekund,
motsvarande 100 m3 vatten/timme. I övrigt gäller Allmänna bestämmelser för brukande av
Lidköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (”ABVA”).
Lidköping kan, efter begäran från Vara, för enskilt tillfälle medge uttag utöver den vattenmängd som
anges i första stycket.
För det fall Lidköping är förhindrad att leverera vatten enligt Avtalet, exempelvis på grund av
driftsstopp eller dylikt, har Vara inte rätt att under denna tid extrahera vatten från
Vattenreservoaren.
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§ 4 Anläggning
Vardera Part svarar för att den egna anläggningen har tillräcklig kapacitet och är i tillräckligt god
kondition för att leverera, respektive mottaga, vatten fram till, respektive från, Anslutningspunkterna
enligt Avtalet.
Vardera Part ansvarar för anläggning, drift och underhåll av egen maskinell utrustning placerad i den
gemensamma tryckstegringsstationen markerad på ritning i bilaga 1. Det åligger vardera Part att
hålla den egna maskinella utrustningen i den gemensamma tryckstegringsstationen i sådant skick att
leverans enligt Avtalet kan ske.

§ 5 Avgifter
Vara ska månadsvis till Lidköping erlägga:
-

Rörlig förbrukningsavgift per levererad m3 vatten.
Fast avgift för beredning och distribuering av vatten.

Hur avgifterna beräknas redovisas i bilaga 2 till Avtalet.

§ 6 Betalningsvillkor
Fakturering ska ske av Lidköping månadsvis i efterskott. Förfallodatum ska vara 30 dagar efter
fakturadatum.
Vid betalning efter förfallodag ska dröjsmålsränta enligt räntelagen erläggas.

§ 7 Driftstörningar och krissituation
Vid påverkan på leverans enligt Avtalet är Parternas intention att samarbeta för att hantera
situationen efter bästa gemensamma förmåga.
Vid eventuella störningar och reduktioner på vattenleveransen har Lidköping ett ansvar att snarast
informera Vara om detta så att Vara kan vidta egna åtgärder.
I händelse av att vattenleverans tillfälligt avbryts eller minskas till följd av driftstörningar eller i övrigt
omständigheter som Lidköping inte råder över, är Vara inte berättigad till skadestånd eller ersättning
i någon form.
Lidköping har ensam rätt att besluta om planerade underhållsåtgärder på den allmänna
vattenanläggningen som ägs av Lidköping och som berör leverans av vatten till Vara. Lidköping
förbinder sig att samråda med Vara om sådana åtgärder i god tid innan de utförs.
Parterna svarar för åtgärder i sina respektive anläggningar när det gäller akuta driftstopp eller
driftstörningar. Det åligger respektive Part att snarast möjligt avhjälpa uppkomna fel i respektive
kommuns utförda anläggningar som kan inverka på distribution eller produktion.
Skulle en nödvattensituation uppstå så att inget vatten kan levereras till Vara i befintliga ledningar
ska Vara se till att ha aktuell nödvattenplan för distribution inom Vara och se till att nödvatten
distribueras inom Vara.
Lidköping förbinder sig att, vid reducerad egen leveransförmåga inom sitt totala försörjningsområde
för vatten, fördela tillgänglig produktionsvolym så att alla efterfrågebehov tillgodoses så skäligt som
det är möjligt. Leverans enligt Avtalet ska då beaktas.
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Lidköping förbinder sig att vidta alla rimliga åtgärder med hänsyn till aktuella omständigheter för att
snarast återställa en uppkommen bristande leveransförmåga och att så snart det är möjligt återuppta
en normal vattenleverans till Vara.
Lidköping förbinder sig också att informera och hålla Vara löpande underrättat om pågående
störningar för att underlätta för Vara att begränsa förutsebara olägenheter inom sitt
distributionsområde.
Lidköping förbinder sig att i görligaste mån tillgodose Varas behov av vatten under kris, beredskap
och krig. Vara förbinder sig å sin sida att i sådana situationer medverka till åtgärder för att hindra
överbelastning av Lidköpings leveransresurser.

§ 8 Uppföljning
Företrädare från båda Parterna ska träffas minst en gång om året för att följa upp Avtalet. Mötet ska
bland annat innehålla avstämning av investeringar och levererade volymer från föregående och
innevarande kalenderår och planering för nästkommande kalenderår. Lidköping är sammankallande
och ansvarar för att anteckningar förs under sådant möte.
Det första mötet mellan Parterna ska hållas i samband med Avtalets ikraftträdande. Under detta
möte ska Parterna tillsammans ta fram en handlingsplan för avtalsperioden (för Avtalets löptid se §
10 nedan). Handlingsplanen ska följas upp under efterföljande uppföljningsmöten enligt första
stycket.

§ 9 Överlåtelse av avtalet
Avtalet får inte utan den andra Partens skriftliga medgivande överlåtas till annan.

§ 10 Avtalstid och uppsägning
Avtalet träder i kraft 2021-01-01 efter att det har godkänts av kommunfullmäktige i Lidköping
respektive Vara och besluten vunnit laga kraft. Avtalet gäller därefter till och med 2024-12-31.
För att Avtalet ska upphöra vid Avtalets utgång enligt första stycket ska uppsägning ske senast
2023-06-30. Om ingen av Parterna säger upp Avtalet förlängs Avtalet med fyra ytterligare år, varvid
Avtalet upphör att gälla 2028-12-31.
Uppsägning av Avtalet ska vara skriftlig för att vara giltig.

§ 11 Omförhandling av Avtalet
Parterna ska vartannat år under Avtalets löptid gemensamt förhandla om reviderad beräkning av de
avgifter som Vara har att erlägga till Lidköping enligt § 5. Vid denna omförhandling ska uppföljning
ske av de faktiska kostnader och volymer som ligger till grund för avgifterna enligt
beräkningsmodellen (se bilaga 2). Lidköping ansvarar för att kalla till omförhandling enligt detta
stycke.
Utöver vad som sägs ovan ska Part vid ändrade eller oförutsedda förutsättningar, som inte har
oväsentlig betydelse för Avtalet, underrätta den andra Parten och vid behov påkalla omförhandling
av berörda avtalsvillkor. Grunder för omförhandling är exempelvis väsentliga förändringar i fråga om
kapacitet av leverans av vatten, oförutsedda behov av investeringar för att kunna fullgöra
skyldigheter enligt Avtalet och förändringar i regelverk som huvudmannen har att följa och som
väsentligt påverkar förutsättningarna för Avtalet.
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§ 12 Tvist
Tvist mellan Parterna ska i första hand lösas genom förhandlingar. Kan inte uppgörelse nås genom
förhandling ska tvisten avgöras vid allmän domstol med tillämpning av svensk rätt. Oavsett utgång i
en tvist ska respektive part bära sina egna rättegångskostnader.
Avtalet har upprättats i två exemplar, varav Parterna tagit var sitt.

______________________________

_______________________________

Ort och datum

Ort och datum

_______________________________

_______________________________

Vara kommun

Lidköpings kommun

Teknisk chef

Förvaltningschef Teknisk Service

Åke Lindström

Marie Stensson
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Bilagor
Bilaga 1 – Anslutningspunkter, vattenreservoaren och gemensam tryckstegringsstation
Bilaga 2 – Beräkningsmodell för avgifter
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BILAGA 1 Anslutningspunkter, vattenreservoaren och gemensam tryckstegringsstation
UT V. JÄRPÅS

UT TILL VARA

VARAS ANSVAROMR.

BESKRIVNING
FM

Flödesmätare

Ventil
Pump

JÄRPÅS

Hydrofortank
Bottenventil

Överströmningsventil
FM

Anslutningspunkt Vara

1
VARAS ANSVAROMR.

1
VARA DIREKT MATNING

1

GEMENSAM
TRYCKSTEGRING

2
2

1
INMATNING
RESERVOAR
VARA

1

1

1

1

VATTENRESERVOAR
UNDER MARK

IN FRÅN LIDKÖPING

UT Ö. JÄRPÅS

JÄRPÅS TRYCKSTEGRING
Järpås Prästbol 4:25
SCHEMATISK
Ansvarsomr/Anslutningspunkter
SI

BJo

PB

2020-05-12
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Bilaga 2 – Beräkningsmodell för avgifter
Avgifterna för leverans enligt Avtalet baseras på de faktiska kostnader som Lidköping har för den
aktuella leveransen. För att beräkna Lidköpings produktions- och distributionskostnader har de
anläggningar som berör leveransen till Vara identifierats i Lidköpings bokföring. För dessa har
kostnader för avskrivningar, ränta, drift och underhåll summerats. Drift- och underhållskostnader
samt administrativa kostnader, som inte kan hänföras till specifika anläggningsobjekt, har fördelats
mellan berörda objekt och övriga objekt. En mer detaljerad rutin för beräkning av avgifterna innehas
av Lidköping, vilken utgör del av underlag för de uppföljningsmöten som ska hållas mellan Parterna
enligt § 8 Avtalet.
De volymer som uppmätts och de kostnader som bokförts av Lidköping år 2019 har använts för att
beräkna en total avgift för år 2019.

Lidköpings totala kostnad för produktion och distribution som är nödvändig för leverans till Vara har
delats på den totala leveransen från Lockörns vattenverk. Detta resulterar i en total kostnad år 2019
på 3 608 000 SEK.
Vattenmängder (m3)
Total produktion
Distribuerat i Järpås
Levererat till Vara
Kostnader (1000 SEK)
Avskrivningar
Räntekostnader
Drift, vattenproduktion
Drift, vattenproduktion
Drift, vattenledningar
Gemensamma kostnader
Gemensamma kostnader
Summa årskostnad
- därav Vara
Särkostnad Vara
Total årskostnad Vara
Fast årsavgift
Rörlig avgift (SEK/m3)

år 2019
Not
4 089 925
1
59 800
2
737 183
3 051
720
4 396
4 617
641
374
5 519
19 318
3 482
126
3 608
1 083
3,43

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Avgiften för aktuellt år justeras med konsumentprisindex KPI, varvid basmånaden är oktober 2018
(330,72). Uppföljning av faktiska kostnader ska genomföras så att indexjustering för längre tid än tre
år kan undvikas.
Noter
1.
2.
3.
4.

Producerad årsvolym vid Lockörns vattenverk.
Distribuerad årsvolym till Järpås samhälle med omnejd inom Lidköpings kommun.
De objekt i anläggningsregister som betjänar gemensam produktion och distribution till flertalet
brukare.
Räntekostnader, fördelat utifrån restvärden enligt principen för avskrivningar.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Aktuella anläggningsobjekt i verksamheten, härefter ”vht”, Vattenproduktion (samma
urvalsprincip som vid avskrivningar enligt not 3).
Stödfunktioner i vht fördelade i förhållande till kostnader som är bundna till anläggningsobjekt.
Objekt Huvudvattenledningar - oberoende val av vht.
Aktuella objekt och projekt i vht VA-verksamhet gemensamt.
Kostnader i vht som inte är verksamhetsspecifika, schablonmässigt fördelade med 40 procent
för dricksvatten och därefter fördelade på anläggningsobjekt enligt not 6.
Summerad årskostnad som ligger till grund för fördelning mellan Lidköping och Vara.
Summerad årskostnad fördelad till Vara i förhållande till årsvolym.
Total kostnad för ledning Lidköping-Järpås samt reservoar i Järpås fördelad i förhållande till
årsvolym till Vara respektive Järpås.
Fast årsavgift motsvarar 30 procent av den totala årskostnaden.
Rörlig avgift motsvarar 70 procent av den totala årskostnaden vid 2019 års förbrukning.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2020-10-07

§ 125

Dnr KS 2020/206

Avtal om leverans av dricksvatten till Grästorps kommun.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner avtalet om försäljning av dricksvatten till Grästorps kommun,
samt uppdrar åt förvaltningschefen för tekniska förvaltningen att underteckna avtalet.
Sammanfattning av ärendet
Vara kommun och Grästorps kommun har ett avtal som reglerar vattenleveransen från Vara till
Grästorp. Avtalet är kopplat till särskilt avtal om vattenleverans från Lidköping till Vara.
Detta avtal sades upp av Lidköping våren 2018. Ett nytt avtal avses tecknas.
Avtalet med Lidköping är en frivillig överenskommelse mellan kommunerna och vars
prissättning inte skall förväxlas med avgifter inom en kommun. Då Vara inte har någon
skyldighet att köpa vatten från Lidköping vill Lidköping värna om det bidrag till de fasta
kostnaderna för Lidköpings vattenproduktion som detta avtal ger.
Avtalet har föregåtts av en utredning utförd av Krister Törneke, konsult vid Tyréns AB, där
regelverk och ekonomiska förhållanden blivit klarlagda. I utredningen har frågeställningar såsom
vattenförsörjningen mellan Lidköping, Essunga, Grästorp och Vara, aktuell lagstiftning samt
möjliga principer klarlagts. Konsulten har hållit intervjuer och workshops under första kvartalet
av år 2020 för att samla in synpunkter och underlag.
Det finns tre affärsmodeller för vattenavgifter: Inom kommunens verksamhetsområde, Till
vattenföreningar inom kommunen men utanför verksamhetsområdet samt Samarbete mellan
kommuner. I detta fall är endast affärsmodellen Samarbete mellan kommuner tillämpbar. Syftet
är att ge större nytta för VA-kollektiven i berörda kommuner med säkrare vattenförsörjning och
total lägre kostnad. Affärsmodellen innebär också att alla parter ska ha del av
samordningsvinsten, att parterna tar del av faktiska gemensamma kostnader och att det bygger på
transparens och förtroende.
En fördelning av volymer och kostnader som Vara och Grästorp är överens om har gjorts, och
som framgår i bilaga 2 till avtalet.
Tekniska nämnden anser att avtalet är av sådan principiell beskaffenhet att det ankommer på
kommunfullmäktige att fatta beslut. Därtill regleras det i avtalet 9 § att avtalet träder i kraft
2021-01-01 efter att det har godkänts av kommunfullmäktige i Vara respektive Grästorp och
besluten vunnit laga kraft.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2020-10-07

Beslutsunderlag
-

Avtal om leverans av dricksvatten. Handings-id: 2020.1841
Bilaga 1 – Anslutningspunkt för Grästorp i Smedtofta. Handlings-id: 2020.1838
Bilaga 2- Beräkningsmodell för avgifter. Handlings-id: 2020.1840
Beslut TN 2020-08-24 Avtal om leverans av dricksvatten till Grästorps kommun.
Handlings-id: 2020.1836
Beslut KSAU 2020-09-23 § 138. Handlings-id: 2020.1997

Beslutet ska skickas till
-

Kommunstyrelsen
Teknisk chef
VA-chef
Förvaltningsekonom

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Avtal om leverans av dricksvatten
Detta avtal, härefter benämnt ”Avtalet”, har träffats mellan Vara kommun,
org.nr. 212000-2924, härefter kallad ”Vara” och Grästorps kommun, org.nr.
212000-1595, härefter kallad ”Grästorp”. Vara och Grästorp benämns nedan
även var och en ”Part” och gemensamt ”Parterna”.
Avtalet ersätter samtliga tidigare avtal mellan Parterna och Lidköpings
kommun avseende vattenledningar och leverans av dricksvatten.
Avtalet är utformat för att spegla särskilt avtal som träffats om vattenleverans
från Lidköping till Vara. Avtalet bygger på att vatten levereras från Lidköping
till Vara.
§1 Anslutningspunkt
Grästorp har rätt att erhålla dricksvatten från Varas vattenledningsnät.
Anslutningspunkten framgår av bilaga 1. Anslutningspunkten utgör gränsen
mellan Varas och Grästorps respektive anläggning.
§2 Leverans av vatten
Vara ska i Anslutningspunkten leverera dricksvatten som uppfyller kraven
enligt gällande lagar, förordningar och föreskrifter.
Vara åtar sig att leverera dricksvatten till Grästorp i Anslutningspunkten
motsvarande upp till 350 000 m3 vatten/år.
Vara förbinder sig att leverera ett momentant flöde om maximalt 36 m3
vatten/timme.
Mätning av levererad vattenmängd ska ske genom Varas försorg med
flödesmätare placerad vid mätarplats i närheten av Anslutningspunkten, se
bilaga 1. Mätningen ska ske på sådant sätt att den kommer att avse hela den
vattenleverans som sker från Vara till Grästorp.
Den av Vara uppmätta vattenmängd som levererats ska ligga till grund för den
rörliga förbrukningsavgiften för levererad vattenmängd som ska erläggas av
Grästorp enligt § 4.
För det fall flödesmätaren visar ett mätvärde som är uppenbart fel, eller om
flödesmätaren är tagen ur drift, ska mängden av den vattenleverans som sker
under sådan period beräknas eller uppskattas på annan skälig grund.
Grästorp får, men är inte skyldig att, ha en egen flödesmätare på sin sida av
Anslutningspunkterna. Mätvärdet från eventuell flödesmätare som Grästorp
har kan i så fall användas för beräkning av vattenleverans enligt Avtalet jämlikt
situationen i stycket ovan.
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§ 3 Anläggning
Vardera Part svarar för att den egna anläggningen har tillräcklig kapacitet och
är i tillräckligt god kondition för att leverera respektive mottaga vatten fram till
respektive från Anslutningspunkten enligt Avtalet.
§ 4 Avgifter
Grästorp ska månadsvis till Vara erlägga:
- Rörlig förbrukningsavgift per levererad m3 vatten.
- Fast avgift för distribuering av vatten.
Hur avgifterna beräknas redovisas i bilaga 2 till Avtalet.
§ 5 Betalningsvillkor
Fakturering ska ske av Vara månadsvis i efterskott. Förfallodatum ska vara 30
dagar efter fakturadatum.
Vid betalning efter förfallodag ska dröjsmålsränta enligt räntelagen erläggas.
§ 6 Driftstörningar och krissituation
Vid påverkan på leverans enligt Avtalet är Parternas intention att samarbeta för
att hantera situationen efter bästa gemensamma förmåga.
Vid eventuella störningar och reduktioner på vattenleveransen har Vara ett
ansvar att snarast informera Grästorp om detta så att Grästorp kan vidta egna
åtgärder.
I händelse av att vattenleverans tillfälligt avbryts eller minskas till följd av
driftstörningar eller i övrigt omständigheter som Vara inte råder över, är
Grästorp inte berättigad till skadestånd eller ersättning i någon form.
Vara har ensam rätt att besluta om planerade underhållsåtgärder på den
allmänna vattenanläggningen som ägs av Vara och som berör leverans av
vatten till Grästorp. Vara förbinder sig att samråda med Grästorp om sådana
åtgärder i god tid innan de utförs.
Parterna svarar för åtgärder i sina respektive anläggningar när det gäller akuta
driftstopp eller driftstörningar. Det åligger respektive Part att snarast möjligt
avhjälpa uppkomna fel i respektive kommuns utförda anläggningar som kan
inverka på distribution eller produktion.
Skulle en nödvattensituation uppstå så att inget vatten kan levereras till
Grästorp i befintliga ledningar ska Grästorp se till att ha aktuell nödvattenplan
för distribution inom Grästorp och se till att nödvatten distribueras inom
Grästorp.
Vara förbinder sig att, vid reducerad egen leveransförmåga inom sitt totala
försörjningsområde för vatten, fördela tillgänglig produktionsvolym så att alla
efterfrågebehov tillgodoses så skäligt som det är möjligt. Leverans enligt
Avtalet ska då beaktas.
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Vara förbinder sig att vidta alla rimliga åtgärder med hänsyn till aktuella
omständigheter för att snarast återställa en uppkommen bristande
leveransförmåga och att så snart det är möjligt återuppta en normal
vattenleverans till Grästorp.
Vara förbinder sig också att informera och hålla Grästorp löpande underrättat
om pågående störningar för att underlätta för Grästorp att begränsa
förutsebara olägenheter inom sitt distributionsområde.
Vara förbinder sig att i görligaste mån tillgodose Grästorps behov av vatten
under kris, beredskap och krig. Grästorp förbinder sig å sin sida att i sådana
situationer medverka till åtgärder för att hindra överbelastning av Varas
leveransresurser.
§ 7 Uppföljning
Företrädare från båda Parterna ska träffas minst en gång om året för att följa
upp Avtalet. Mötet ska bland annat innehålla avstämning av investeringar och
levererade volymer från föregående och innevarande kalenderår och planering
för nästkommande kalenderår. Vara är sammankallande och ansvarar för att
anteckningar förs under sådant möte.
Företrädare från båda Parterna ska tillsammans med Lidköping träffas minst en
gång om året för att samordnat stämma av investeringar och levererade
volymer från föregående och innevarande kalenderår och planering för
nästkommande kalenderår. Lidköping är sammankallande och ansvarar för att
anteckningar förs under sådant möte (i enlighet med särskilt avtal mellan
Lidköping och Vara).
Det första mötet mellan Parterna ska hållas i samband med Avtalets
ikraftträdande. Under detta möte ska Parterna gemensamt ta fram en
handlingsplan för avtalsperioden (för avtalets löptid se §9 nedan).
Handlingsplanen ska följas upp under efterföljande uppföljningsmöten enligt
andra stycket.
§ 8 Överlåtelse av avtalet
Avtalet får inte utan den andra Partens skriftliga medgivande överlåtas till
annan.
§ 9 Avtalstid och uppsägning
Avtalet träder i kraft 2021-01-01 efter att det har godkänts av
kommunfullmäktige i Vara respektive Grästorp och besluten vunnit laga kraft.
Avtalet gäller därefter till och med 2024-12-31.
För att Avtalet ska upphöra vid Avtalets utgång enligt första stycket ska
uppsägning ske senast 2023-06-30. Om ingen av Parterna säger upp Avtalet
förlängs Avtalet med fyra ytterligare år, varvid Avtalet upphör att gälla 202812-31.
Uppsägning av Avtalet ska vara skriftlig för att vara giltig.
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Då Avtalet är avhängigt särskilt avtal mellan Lidköping och Vara, upphör
Avtalet att gälla omedelbart om Varas avtal med Lidköping upphör att gälla,
oavsett anledning. Vara förbinder sig att omgående informera Grästorp om
sådan risk för förtida upphörande uppstår.
§ 10 Omförhandling av Avtalet
Parterna ska vartannat år under Avtalets löptid gemensamt förhandla om
reviderad beräkning av de avgifter som Grästorp har att erlägga till Vara enligt
§ 4. Vid denna omförhandling ska uppföljning ske av de faktiska kostnader och
volymer som ligger till grund för avgifterna enligt beräkningsmodellen (se
bilaga 2). Vara ansvarar för att kalla till omförhandling enligt detta stycke.
Utöver vad som sägs ovan ska Part vid ändrade eller oförutsedda
förutsättningar, som inte har oväsentlig betydelse för Avtalet, underrätta den
andra Parten och vid behov påkalla omförhandling av berörda avtalsvillkor.
Grunder för omförhandling är exempelvis väsentliga förändringar i fråga om
kapacitet av leverans av vatten, oförutsedda behov av investeringar för att
kunna fullgöra skyldigheter enligt Avtalet och förändringar i regelverk som
huvudmannen har att följa och som väsentligt påverkar förutsättningarna för
Avtalet.
§ 11 Tvist
Tvist mellan Parterna ska i första hand lösas genom förhandlingar. Kan inte
uppgörelse nås genom förhandling ska tvisten avgöras vid allmän domstol med
tillämpning av svensk rätt. Oavsett utgång i en tvist ska respektive part bära
sina egna rättegångskostnader.
Avtalet har upprättats i två exemplar, varav Parterna tagit var sitt.
_______________________________

Ort och datum

_______________________________

Grästorps kommun
Samhällsbyggnadschef
Johan Skoglund
Bilagor

Bilaga 1 – Anslutningspunkt
Bilaga 2 – Beräkningsmodell för avgifter
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_______________________________

Ort och datum

_______________________________

Vara kommun
Teknisk chef
Åke B Lindström

Karta VA

o
Leveransgräns

juni 5, 2020

Mätarbrunn

Leveransgräns

Credits no t available.

Anslutningspunkt Grästorp

5

0

VAG - Va tten
avg rening

Vat tenbrunn

SLB Skydd sled ningsbr...
VB - Vattenbrunn
VMB - Vatten
mätarb runn

VSB - Vatten
skyddsledningsbr...

10

15

20 [m]

1:263,33

Teckenförklaring
Avgre ning vatten

5

Byggnadsverk
vatten

Ledningsände vatten
VPP - Vatten
proppa d punkt

VAV - Vatten
avstängni ngs v entil,
<Null>

Vatte nmätare
VLU - Vatten
luftning s anordning

Vat tenventil

Brandpost

VSV - Vatte n serv is
ven til, Trasig, stängd

Anordning vatten

VSV - Vatte n serv is
ven til, Trasig, öppen

VBP - Vatten
brandpost
VSP - Vatten
spo lpost

FPV-Förb indelsep...
vatten

VAV - Vatten
avstängni ngs v entil,
Stä ngd
VAV - Vatten
avstängni ngs v entil,
Trasig, öppen
VAV - Vatten
avstängni ngs v entil,
Öppen

VAV - Vatten
avstängni ngs v entil,
Trasig, stängd
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VAVP-Vatten
avstängni ng v entil
privat, <Null>

VAVP-Vatten
avstängni ng v entil
privat, Öppen

VSV - Vatte n serv is
ven til, <Null>
VSV - Vatte n serv is
ven til, Stängd
VSV - Vatte n serv is
ven til, Öppen

VSVP- Vatten serv is
ven til privat, <Null>

Vat tenledning

VLP - Vatten ledning
Priv at

V - Vattenledning
Vat tenservis

VAL - Vatten
anordn ing ledning
VSL - Vatten
servisledning

Bilaga 2 – Beräkningsmodell för avgifter
Beräkningsmodellen utgår från samma beräkningsmodell som ingår i särskilt
avtal mellan Lidköping och Vara.
Enligt avtal mellan Lidköping och Vara
De volymer som uppmätts och de kostnader som bokförts av Lidköping år
2019 har använts för att beräkna en total avgift för år 2019.
För att fördela Lidköpings produktions- och distributionskostnader har de
anläggningar som berör leveransen till Vara/Grästorp identifierats i
bokföringen. För dessa har kostnader för avskrivningar, ränta, drift och
underhåll summerats. Drift- och underhållskostnader samt administrativa
kostnader, som inte kan hänföras till specifika anläggningsobjekt, har fördelats
mellan berörda objekt och övriga objekt.
Lidköpings totala kostnad för produktion och distribution som är nödvändig
för leverans till Vara/Grästorp har delats på den totala leveransen från
Lockörns vattenverk. Detta resulterar i en total kostnad år 2019 för
Vara/Grästorp på 3 608 000 SEK.
Vattenmängder (m3)
År 2019
Not
Total produktion
4 089 925
1
Distribuerat i Järpås
59 800
2
Levererat till Vara/Grästorp
737 183
- därav Vara
667 183
- därav Grästorp
70 000
Kostnader (1000 SEK)
Avskrivningar
3 051
3
Räntekostnader
720
4
Drift, vattenproduktion
4 396
5
Drift, vattenproduktion
4617
6
Drift, vattenledningar
641
7
Gemensamma kostnader
374
8
Gemensamma kostnader
5 519
9
Summa årskostnad
19 318 10
- därav Vara/Grästorp
3 482 11
Särkostnad Vara/Grästorp
126 12
Total årskostnad Vara/Grästorp
3 608
Fast årsavgift
1 083 13
- därav Vara
980
- därav Grästorp
103
Rörlig avgift (SEK/m3)
3,43 14
Avgifterna för aktuellt år justeras med konsumentprisindex KPI, varvid
basmånaden är oktober 2018 (330,72). Uppföljning av faktiska kostnader ska
göras så att indexjustering för längre tid än tre år kan undvikas.
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Noter
1. Producerad årsvolym vid Lockörns vattenverk.
2. Distribuerad årsvolym till Järpås samhälle med omnejd inom
Lidköpings kommun.
3. De objekt i anläggningsregister som betjänar gemensam produktion
och distribution till flertalet brukare.
4. Räntekostnader, fördelat utifrån restvärden enligt principen för
avskrivningar.
5. Aktuella anläggningsobjekt i verksamheten, härefter ”vht”,
Vattenproduktion (samma urvalsprincip som vid avskrivningar enligt
not 3).
6. Stödfunktioner i vht fördelade i förhållande till kostnader som är
bundna till anläggningsobjekt.
7. Objekt Huvudvattenledningar – oberoende val av vht.
8. Aktuella objekt och projekt i vht VA-verksamhet gemensamt.
9. Kostnader i vht som inte är verksamhetsspecifika, schablonmässigt
fördelade med 40 procent för dricksvatten och därefter fördelade på
anläggningsobjekt enligt not 6.
10. Summerad årskostnad som ligger till grund fördelning mellan
Lidköping och Vara/Grästorp.
11. Summerad årskostnad fördelad till Vara/Grästorp i förhållande till
årsvolym.
12. Total kostnad för ledning Lidköping-Järpås samt reservoar i Järpås
fördelad i förhållande till årsvolym till Vara/Grästorp respektive Järpås.
13. Fast årsavgift motsvarande 30 procent av den totala årskostnaden.
14. Rörlig avgift motsvarande 70 procent av den totala årskostnaden vid
2019 års förbrukning.

Fördelning av kostnader mellan Vara och Grästorp
De volymer som uppmätts år 2019 har använts för att fördela den fasta
kostnaden mellan Vara och Grästorp.
Rörlig kostnad betalas utifrån uppmätt volym.
Vara kommuns merkostnader för distribution av vatten till Grästorp är så låga
att inget pålägg behöver göras i nuläget.
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2020-10-07

§ 126

Dnr KS 2020/202

Antagande av nytt reglemente för socialnämnden samt revidering av
kommunstyrelsens reglemente
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
-

anta nytt reglemente för socialnämnden från och med att kommunfullmäktiges beslut
vinner laga kraft.

-

ändra i kommunstyrelsens reglemente genom att ta bort formuleringen
”arbetslöshetsnämnd och” från 6 §.

Kommunfullmäktige påminner om att kommunstyrelsen alltjämt är ansvarig för att samordna
sysselsättnings- och näringslivsfrågor enligt 2 §.
Sammanfattning av ärendet
Efter att det har uppmärksammats att socialnämndens reglemente behövde uppdateras har ett nytt
förslag arbetats fram. I och med förslaget föreslås att ansvaret för att vara kommunens
arbetslöshetsnämnd flyttas från kommunstyrelsen till socialnämnden, då utförandet av dessa
uppgifter redan sköts av kommunens arbetsmarknadsenhet, som tillhör socialnämndens
förvaltning. I övrigt avses inte några förändringar i sak av socialnämndens ansvarsområden, utan
det handlar i första hand om förtydliganden av det ansvar som nämnden redan har idag.
Beslutsunderlag
-

Reglemente Socialnämnden. Dokument-id: 103334
Reglemente Kommunstyrelsen nuvarande. Dokument-id: 103332
Reglemente Kommunstyrelsen 2021-01-01. Dokument-id: 103328
Beslut SN 2020-08-26 Reglemente Socialnämnden. Handlings-id: 2020. 1812
Tjänsteskrivelse Antagande av nytt reglemente för socialnämnden samt revidering av
kommunstyrelsens reglemente. Dokument-id: 103199
Beslut KSAU 2020-09-23 § 130. Handlings-id: 2020.1989

Beslutet ska skickas till
-

Socialnämnden
Författningssamlingen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller
bestämmelserna i detta reglemente.

Verksamhet
Ansvar
1 § Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och
vad som i lag sägs om socialnämnd. Socialnämnden är huvudman och
vårdgivare för kommunal hälso- och sjukvård. Socialnämnden är
kommunens arbetslöshetsnämnd.
Socialnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med
gällande lagar, förordningar och föreskrifter, med fullmäktiges mål och
riktlinjer samt med bestämmelser i detta reglemente.
Inom sitt verksamhetsområde ska socialnämnden besluta om
organisation av verksamheten och i frågor som rör förvaltningen.
Socialnämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och
ändamålsenlig och att dess verksamhet sköts på ett från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt, att räkenskaperna är rättvisande och att
dess interna kontroll är tillräcklig.
Verksamhetsområden
2 § Socialnämnden ska fullgöra kommunens ansvar vad gäller
1. individ och familjeomsorg samt omsorg om äldre enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU),
lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och tillhörande
författningar,
2. omsorg om personer med funktionsnedsättning enligt lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller SoL och tillhörande
författningar,
3. anhörig- och brottsofferstöd enligt SoL,
4. budget och skuldrådgivning enligt SoL samt ärenden enligt skuldsaneringslagen och tillhörande författningar,
5. ledning och utförande av den kommunala hälso- och sjukvården enligt
hälso- och sjukvårdslagen,
tillhörande författningar och
överenskommelser,
6. dödsboförvaltning och dödsboanmälan som följer av ärvdabalken,
åtgärder som följer av lag om internationella rättsförhållanden rörande
dödsbo, biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen samt åtgärder rörande
begravning som följer av begravningslagen,
7. ärenden om våld i nära relationer,
8. ärenden enligt föräldrabalken för vilka överförmyndaren inte ansvarar,
9. ärenden om bostadsanpassning,
10. ärenden om riksfärdtjänst och färdtjänst,
11. mottagandet av flyktingar, samt
12. insatser för att förebygga eller minska verkningarna av arbetslöshet
enligt lagen om arbetslöshetsnämnd, vidta åtgärder för sysselsättning
för personer med funktionshinder samt anordna aktiviteter för
deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
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Övriga uppgifter
3 § Socialnämnden ska även
1. lägga fram förslag till stadgar, taxe- och avgiftsbestämmelser samt i
övrigt utarbeta förslag som är påkallade inom nämndens
ansvarsområde,
2. upprätta och teckna avtal samt övriga överenskommelser inom
nämndens ansvarsområde,
3. upphandla tjänster, material, inventarier och maskinell utrustning inom
ramen för beviljade anslag,
4. avge yttranden över och besvara remisser inom sitt ansvarsområde,
5. besluta om verksamhetsbidrag till ideella föreningar som bedriver
verksamhet inom socialnämndens ansvarsområde, samt
6. Besluta om utdelning från donationsstiftelse inom socialnämndens
ansvarsområde.
Personalansvar
4§

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all
Personalfrågor regleras av kommunstyrelsens reglemente.

personal.

Personuppgiftsansvar
5 § Socialnämnden är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen
och tillhörande personuppgiftslagstiftning för behandling av de personuppgifter som nämnden förfogar över.
Processbehörighet
6 § Socialnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål
och ärenden inom sitt verksamhetsområde och träffa bindande överenskommelser, under förutsättning att överenskommelsen inte innebär
utvidgning eller avsevärd förändring av nämndens verksamhet i
förhållande till fastställda mål och planer.
Rapportering
7 § Socialnämnden ska efter varje tertial i en rapport till kommunstyrelsen
redovisa en uppföljning över ekonomi och verksamhet. Uppföljningen
ska innehålla särskilda uppdrag som socialnämnden har fått från kommunfullmäktige. En gång per år ska rapporten även innehålla en redogörelse av avtalssamverkan som socialnämnden har med andra kommuner
och regioner.
Socialnämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts
enligt speciallagstiftning.

Arbetsformer
Sammansättning
8§

Socialnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.
Bland ledamöterna väljer kommunfullmäktige ordförande samt förste
vice och andre vice ordförande.
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Ersättarnas tjänstgöring
9§

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att
vidare delta i ett sammanträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens
ställe.
En ledamot, som inställer sig under ett pågående sammanträde, har rätt
att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Ersättarna ska tjänstgöra enligt den inkallelseordning som kommunfullmäktige har beslutat om.
En ersättare, som har börjat tjänstgöra, har dock alltid företräde oberoende av turordningen såvida det inte påverkar styrkebalansen mellan de
grupper som ingått samverkan.

10 § En ledamot eller ersättare, som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av
jäv i ett ärende, får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.
En ledamot, som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett
sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om
ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.
Inkallande av ersättare
11 § En ledamot, som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av
ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till socialnämndens sekreterare
eller annan anställd vid kansliavdelningen, som kallar in den ersättare
som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.
Ersättare för ordföranden
12 § Om varken ordföranden, 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden
kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, fullgör
den till tjänsteåren äldste ledamoten ordförandens uppgifter. Om flera
ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av
dem vara ordförande.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att
fullgöra uppdraget för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot
att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens
samtliga uppgifter.

Sammanträde
Tidpunkt
13 § Socialnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Kallelse
14 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet och åtföljas av en föredragningslista.
Kallelse och beslutsunderlag ska finnas tillgängligt för ledamöter och ersättare senast fem dagar före sammanträdesdagen.
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Ordföranden bestämmer, utifrån sekretess och med hänsyn till personlig
integritet, i vilken utsträckning beslutsunderlag inte ska vara tillgängligt
för andra än ledamöter och tjänstgörande ersättare.
Information om var kallelse och beslutsunderlag finns tillgängligt ska
skickas till varje ledamot och ersättare på deras kommunala e-postadress.
I undantagsfall får ordförande besluta att kallelse ska ske på annat sätt.
När varken ordföranden, 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden
kan kalla till sammanträde, ska den i nämnden till tjänsteåren äldste
ledamoten ansvarar för kallelsen. Om flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid som ledamot ska den äldste av dem göra detta.
Yttranderätt
15 § Icke tjänstgörande ersättare har yttranderätt men inte förslagsrätt vid
sammanträde.
Deltagande på distans
16 § Socialnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga
rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att
samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.
Distansdeltagandet ska vara beskaffat så att inte obehöriga kan ta del av
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast dagen innan
sammanträdet anmäla det till nämndsekreteraren. Ordföranden avgör om
närvaro får ske på distans.

Ordföranden
17 § Det åligger socialnämndens ordförande att
1. närmast under nämnden ha uppsikt över nämndens verksamhet,
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för verksamhetens
utveckling, samt
3. representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser
och sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall.

Protokoll
18 § Protokollet över mötet förs på ordförandens ansvar.
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
19 § Om en ledamot eller en ersättare vill göra en protokollsanteckning
rörande ett ärende ska den lämnas in skriftligt till ordföranden innan
mötet är över.
En protokollsanteckning ska vara kort och koncis och får inte förses
med bilagor.
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Ordföranden beslutar huruvida en protokollsanteckning får göras i
protokollet och i så fall om den ska tas in i själva protokollet eller läggas
som bilaga.

Motivering till reservation
20 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill
motivera reservationen skriftligt ska ledamoten anmäla det till
ordföranden innan mötet är slut. Den skriftliga motiveringen ska lämnas
in till nämndens sekreterare före den tidpunkt som har fastställts för
justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.
En skriftlig motivering ska vara kort och koncis och får inte förses med
bilagor.
Ordföranden beslutar huruvida en skriftlig motivering får göras i
protokollet och i så fall om den ska tas in i själva protokollet eller läggas
som bilaga.

Delgivning
21 § Delgivning till socialnämnden sker genom ordföranden, förvaltningschefen, nämndens sekreterare eller annan anställd som nämnden
beslutar.

Undertecknande av handlingar
22 § Avtal, handlingar och skrivelser undertecknas av ordföranden eller av
annan som socialnämnden bestämmer.

Utskott
Arbetsutskott
23 § Inom socialnämnden ska finnas ett arbetsutskott.
Arbetsutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare, som nämnden
väljer för samma tid som de invalts i nämnden.
24 § Nämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland utskottets ledamöter en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice
ordförande.
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är
hindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid, får nämnden utse en
annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
25 § Ersättare får närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är
förhindrad att tjänstgöra.
Ersättarna ska tjänstgöra enligt den inkallelseordning som kommunfullmäktige har beslutat om.
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.
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26 § Arbetsutskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer.
Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller
när minst två ledamöter begär det.
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna
är närvarande.
Vid beslut som innebär myndighetsutövning mot någon enskild ska arbetsutskottet vara fulltaligt.
Vad som föreskrivs i kommunallagen eller i detta reglemente för nämnd
om jäv, kallelse, anmälan om frånvaro, protokoll, reservation och deltagande på distans ska även gälla utskottet.
27 § De ärenden som ska avgöras av socialnämnden i dess helhet, ska beredas
av utskottet om beredning behövs.
Ordföranden eller nämndens sekreterare överlämnar sådana ärenden till
utskottet.
När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.
28 § Utskottets protokoll ska tillgängliggöras nämndens samtliga ledamöter
och ersättare i den mån som det är lämpligt. De delar av protokollet som
omfattas av sekretess tillgängliggörs inte.
Råd
29 § Till socialnämndens knyts följande råd:
–
–

Kommunala rådet för funktionshindrade (KRF)
Kommunala Pensionärsrådet (KPR)

Kommunfullmäktige antar bestämmelser för råden.

Närvarorätt för övriga
30 § Vid socialnämndens och utskottets sammanträde får i den mån ej nämnden eller utskottet i särskilt fall annat beslutar, berörd sekreterare och
förvaltningschefen, närvara med rätt att delta i överläggningar.
Ordföranden beslutar om en förtroendevald, annan anställd eller sakkunnig får närvara vid ett sammanträde för att lämna upplysningar i ett ärende.
Kommunstyrelsens ordförande har rätt att närvara vid nämndens sammanträde och delta i överläggningen men ej i besluten. Närvarorätten
gäller inte ärenden som gäller myndighetsutövning mot enskild.
I övrigt ska nämnden godkänna att någon får rätt att närvara.
__________
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Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Övergripande uppgifter
Ledningsfunktionen
1§

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har
ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.
Styrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens
ekonomi och verksamheter.
Styrelsen ska med uppmärksamhet följa de verksamheter som åvilar respektive
nämnd.
2§

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger bl.a. att leda och samordna
-

utvecklingen av den kommunala demokratin

-

kommunikationsverksamhet

-

den översiktliga planeringen av användningen av naturresurser

-

mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande
markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och
samhällsbyggandet främjas

-

trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning

-

infrastruktur inkl. datakommunikation

-

arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet och att
effektivisera administrationen

-

upphandlingsverksamhet, i enlighet med åtaganden i samverkansavtal om
gemensam upphandlingsorganisation

-

säkerhetsarbetet, med undantag för det som är överlämnat till gemensam
räddningsnämnd

-

kvalitetsarbetet

-

utvecklingen av brukarmedverkan

-

sysselsättnings- och näringslivsfrågor.

-

informations- och kommunikationstekniken (IKT)

-

personalpolitiken

-

ansvara för kommunövergripande tillväxt- och utvecklingsfrågor av
strategisk och långsiktig karaktär

1
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Styrfunktionen
3§

I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att
-

leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål och
policies.

-

ange ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten och att
göra framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd

-

övergripande ansvara för organisatorisk utformning av den kommunala
verksamheten

-

övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för
verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande
förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt

-

tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under
budgetåret

-

ansvara för samordningsträffar med nämndspresidierna

-

ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen
helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål,
ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på
övriga förhållanden av betydelse för kommunen

-

tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och
andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis
äger eller annars har intresse i.

Övriga verksamheter
Ekonomisk förvaltning
4§

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens medelsförvaltning och därvid följa
av fullmäktige meddelade föreskrifter härför.
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften
ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar
görs i tid samt vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar.
I denna uppgift ingår även att vid offentlig auktion pröva inköp av fast
egendom eller tomträtt, i vilken kommunen har intecknad fordran eller
inskriven rättighet eller där kommunen åtagit sig ansvar för lån, i fall där det
bedöms erforderligt för att tillvarata kommunens intressen.
2
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Styrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift
ingår bl.a. att
-

tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett

-

handha egen donationsförvaltning och utdelning samt placering av medel
för övriga nämnders donationsfonder

-

avskrivning av fordringar

Personalpolitik
5§

Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid att
-

vara anställningsmyndighet för all personal

-

ansvara för övriga övergripande policies i personalpolitiska frågor

-

besluta om stridsåtgärd

-

med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor
rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess
arbetstagare

-

förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om
förhandlingsrätt utom vad gäller 11—14 §§ och 38 § lagen om
medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden

-

avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra
bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare
och dess arbetstagare

-

lämna uppdrag som avses i lag (2009:47) om vissa kommunala
befogenheter

-

tillse att förhandling sker enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet
11-14 §§ och 38 § eller kommunens samverkansavtal

-

utarbeta regler betr. förtroendemännens arvoden och ersättningar samt
tolkning av desamma

Uppgifter enligt speciallagstiftning
6§

Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd.
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården
finns i arkivreglemente för Vara kommun.
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen
för de personregister som styrelsen för inom sin verksamhet och förfogar över,
samt för sådana kommunövergripande system som används av flera av kommunens verksamheter.
3
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Övriga verksamheter
7§

Kommunstyrelsen ansvarar även för följande:
-

övergripande planering av energi, trafik, mark- och planberedskap,
bostadsförsörjning, varuförsörjning m.m.

-

samordning av samhällsbetald trafik

-

kommunens centrala informationsverksamhet

-

utformningen av kommunfullmäktiges handlingar och författningssamling
för kommunen

-

tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen

-

de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt
annan nämnd

-

att fullgöra kommunens uppgifter inom planväsendet enligt plan- och
bygglagen (PBL) till den del det avser ärenden av strategisk betydelse

-

Övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden
inom planväsendet till den del det avser ärenden av strategisk betydelse

-

Rådgivning inom samtliga verkanhetsområden och kommunens strategiska
miljöarbete

Delegering från kommunfullmäktige
8§

Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden
-

Vid behov ta upp lån inom den beloppsram, placering av likvida medel och
de riktlinjer som fullmäktige fastställt med särskilt beaktande av de närmare
föreskrifter om säkerheten som fullmäktige angivit.

-

Organisation av den centrala administrationen.

-

Köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med
stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel samt upplåtelse
av tomträtt inom av kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra
riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt.

-

I sådana mål och ärenden, där det ankommer på styrelsen att föra
kommunens talan och på kommunens vägnar träffa överenskommelse om
betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal.

-

Avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är
av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Styrelsen får
också besluta i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger
att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige.

-

Användningen av medel för oförutsedda behov enligt av
kommunfullmäktige för varje år fastställd ram.
4
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-

Handläggning av översiktliga planer och detaljplaner som är av strategisk
betydelse eller av större vikt, d.v.s. beslut om uppdrag, samråd och
utställning.

-

Beslut om planbesked i strategiska ärenden och som i övrigt är av större
vikt samt planbesked gällande sedan tidigare inte detaljplanelagd mark.
Författning

Ärende

5 kap. 2 §
PBL

Beslut om planbesked i ärenden som är av strategisk
betydelse eller av större vikt.

5 kap 27, 38 Antagande, ändring eller upphävande av detaljplan och
och 39 §§
områdesbestämmelser som är av stor vikt eller princiPBL
piell betydelse.
6 kap 3-4 §§ Rätt att hos länsstyrelsen ansöka om förordnande att
PBL
mark utan ersättning ska avstås till kommunen eller
upplåtas till annan huvudman.
6 kap 6 §
PBL

Rätt att göra anmälan till inskrivningsmyndigheten.
(Lantmäteriet)

Taxor
9§

Kommunstyrelsen har rätt att fastställa följande taxor:
-

Avgifter och hyror inom Vara konserthus verksamhet

-

Avgifter för utlåning av flytvästar

Ansvar och rapporteringsskyldighet
10 §

Kommunstyrelsen ska organisera och utveckla verksamheterna mot de mål och
inom de ramar som bestäms av kommunfullmäktige. Behovet av samverkan
med verksamheternas intressenter ska ägnas särskild uppmärksamhet.
Styrelsen ska efter varje tertial och i en delårsrapport inför kommunfullmäktige
presentera en uppföljning över ekonomi och verksamhet. I uppföljningen ska
särskilt redovisas av kommunfullmäktige delegerade uppgifter och särskilda
uppdrag som getts av kommunfullmäktige.
Styrelsen har i övrigt att följa de regler och riktlinjer som fastställs av
kommunfullmäktige och sammanställs i kommunens författningssamling.
Processbehörighet
11 §

Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål
och ärenden inom sitt verksamhetsområde och träffa bindande överenskom5
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melser i den mån överenskommelsen inte innebär utvidgning eller avsevärd
förändring av nämndens verksamhet i förhållande till fastställda mål och planer.

Arbetsformer
Sammansättning
12 §

Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare.
Kommunalråd och presidie
13 §

Sedan val av kommunstyrelsen skett, väljer kommunfullmäktige ordförande
samt förste vice och andre vice ordförande bland styrelsens ledamöter.
Kommunstyrelsens ordförande ska vara kommunalråd på heltid och ska ägna
hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen, dess bolag samt i dess
intresseorganisationer. Kommunstyrelsens andre vice ordförande ska vara
oppositionsråd. Oppositionsrådet ska ägna sin arbetstid åt uppdrag för
kommunen.
Ersättarnas tjänstgöring
14 §

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare
delta i ett sammanträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot, som inställer sig under ett pågående sammanträde, har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Ersättarna ska tjänstgöra enligt den mellan dem bestämda ordningen.
En ersättare, som har börjat tjänstgöra, har dock alltid företräde oberoende av
turordningen, såvida det inte påverkar styrkebalansen mellan de grupper som
ingått samverkan.
15 §

En ledamot eller ersättare, som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i
ett ärende, får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.
En ledamot, som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde
på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har
påverkat styrkebalansen mellan partierna.
Inkallande av ersättare
16 §

En ledamot, som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till kommunstyrelsens sekreterare eller
6

213

Reglemente för kommunstyrelsen

annan anställd vid kommunstyrelsens kansli, som kallar in den ersättare som
står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.
Ersättare för ordföranden
17 §

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt
sammanträde eller i en del av ett sammanträde, fullgör den till tjänsteåren
äldste ledamoten ordförandens uppgifter. Om flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ordförande.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att
fullgöra uppdraget för en längre tid, får styrelsen utse en annan ledamot att
vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga
uppgifter.

Sammanträde
Tidpunkt
18 §

Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer.
Kallelse
19 §

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet.
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt
annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före
sammanträdesdagen.
Kallelsen ska åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska
bifogas kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde,
ska den i styrelsen till tjänsteåren äldste ledamoten ansvara för kallelsen. Om
flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot ska den äldre av dem
göra detta.
Yttranderätt
20 §

Icke tjänstgörande ersättare har yttranderätt men inte förslagsrätt vid
sammanträde.
7
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Ordföranden kan ge icke tjänstgörande ersättare rätt att få anteckning rörande
ärendet noterad eller bilagd protokollet.
Deltagande på distans
21 §

Kommunstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om
ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga
deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Distansdeltagandet ska vara
beskaffat så att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller
ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast dagen innan sammanträdet
anmäla det till nämndsekreteraren. Ordföranden avgör om närvaro får ske på
distans.

Ordföranden
22 §

Det åligger kommunstyrelsens ordförande att
-

närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning

-

med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling
och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta
initiativ i dessa frågor

-

främja samverkan mellan styrelsen och kommunens övriga nämnder

-

regelbundet kalla till ordförandeöverläggningar

-

representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och
sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

-

representera styrelsen i kontakter med näringslivet, den sociala ekonomin
och löpande vänortssamarbete.

Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträde med samtliga
nämnder. Ordföranden får därvid delta i överläggningarna men inte i besluten.
Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon
enskild.

Justering av protokoll
23 §

Kommunstyrelsens protokoll justeras av ordföranden och en ledamot.
Styrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den.
8
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Reservation
24 §

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
kommunstyrelsens sekreterare eller annan anställd vid kommunstyrelsens
kansli före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

Delgivning
25 §

Delgivning till kommunstyrelsen sker genom ordföranden, kommundirektören,
kommunjuristen, förvaltningssekreteraren eller annan anställd som styrelsen
beslutar.

Undertecknande av handlingar/firmatecknare
26 §

Avtal, andra handlingar och skrivelser, som beslutas av kommunstyrelsen, ska
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av en vice ordförande
och kontrasigneras av kommundirektören eller någon anställd som styrelsen
beslutar. Firmatecknare för Vara kommun som helhet är kommunstyrelsens
ordförande i förening med kommundirektören. I övrigt bestämmer styrelsen
vem som ska underteckna handlingar.

Utskott
Arbetsutskott
27 §

Inom kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott för beredning av allmänna
ärenden samt med särskilda uppdrag enligt delegeringsordning.
Arbetsutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare, som styrelsen väljer
för samma tid som de invalts i styrelsen.
28 §

Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland utskottets
ledamöter en ordförande och en vice ordförande.
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad
att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid, får styrelsen utse en annan ledamot i
utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
29 §

Ersättare får närvara vid utskottets sammanträden endast om en ledamot är
förhindrad att tjänstgöra.

9
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Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av styrelsen vid valet bestämda
ordningen.
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid
proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.
30 §

Arbetsutskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer.
Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när
minst två ledamöter begär det. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer
än hälften av ledamöterna är närvarande.
Vad som föreskrivs i kommunallagen eller i detta reglemente för styrelsen om
jäv, kallelse, anmälan om frånvaro, justering, protokoll och reservation, ska
även gälla utskottet.
31 §

De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet, ska beredas av
utskottet om beredning behövs.
Ordföranden eller sekreteraren överlämnar sådana ärenden till utskottet.
När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.
32 §

Utskottets protokoll ska tillställas kommunstyrelsens samtliga ledamöter och
ersättare.
Personalutskott
33 §

Inom kommunstyrelsen ska finnas ett personalutskott för beredning av
personalärenden samt med särskilda uppdrag enligt delegeringsordning
Personalutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare, som styrelsen väljer
för samma tid som de invalts i styrelsen. Personalutskottets uppdrag anges
under Personalpolitiken 5 § i detta reglemente.
34 §

Vad som gäller i 27-31 §§ gäller även personalutskottet.

Råd
35 §

Till kommunstyrelsen knyts följande råd:
-

Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

-

Folkhälsorådet (FHR)

-

Gestaltningsrådet
10
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-

Arbetsmarknadsråd

-

Näringslivsråd

Närvarorätt för övriga
36 §

Vid kommunstyrelsens och utskottens sammanträde får, i den mån ej styrelsen,
eller utskotten i särskilt fall annat beslutar, berörd sekreterare och kommundirektör närvara med rätt att delta i överläggningarna. Förtroendevald, annan
anställd eller sakkunnig får närvara vid ärenden för att lämna upplysningar efter
ordförandens bedömande.
I övrigt ska styrelsen/utskotten godkänna att någon får rätt att närvara.

11
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Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Övergripande uppgifter
Ledningsfunktionen
1§

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har
ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.
Styrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens
ekonomi och verksamheter.
Styrelsen ska med uppmärksamhet följa de verksamheter som åvilar respektive
nämnd.
2§

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger bl.a. att leda och samordna
-

utvecklingen av den kommunala demokratin

-

kommunikationsverksamhet

-

den översiktliga planeringen av användningen av naturresurser

-

mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande
markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och
samhällsbyggandet främjas

-

att kommunens uppgifter inom planväsendet enligt plan- och bygglagen
(PBL) fullgörs.

-

trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning

-

infrastruktur inkl. datakommunikation

-

arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet och att
effektivisera administrationen

-

upphandlingsverksamhet, i enlighet med åtaganden i samverkansavtal om
gemensam upphandlingsorganisation

-

säkerhetsarbetet, med undantag för det som är överlämnat till gemensam
räddningsnämnd

-

kvalitetsarbetet

-

utvecklingen av brukarmedverkan

-

sysselsättnings- och näringslivsfrågor.

-

informations- och kommunikationstekniken (IKT)

-

personalpolitiken

-

ansvara för kommunövergripande tillväxt- och utvecklingsfrågor av
strategisk och långsiktig karaktär
1
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Styrfunktionen
3§

I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att
-

leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål och
policies.

-

ange ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten och att
göra framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd

-

övergripande ansvara för organisatorisk utformning av den kommunala
verksamheten

-

övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för
verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande
förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt

-

tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under
budgetåret

-

ansvara för samordningsträffar med nämndspresidierna

-

ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen
helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål,
ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på
övriga förhållanden av betydelse för kommunen

-

tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och
andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis
äger eller annars har intresse i.

Övriga verksamheter
Ekonomisk förvaltning
4§

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens medelsförvaltning och därvid följa
av fullmäktige meddelade föreskrifter härför.
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften
ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar
görs i tid samt vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar.
I denna uppgift ingår även att vid offentlig auktion pröva inköp av fast
egendom eller tomträtt, i vilken kommunen har intecknad fordran eller
inskriven rättighet eller där kommunen åtagit sig ansvar för lån, i fall där det
bedöms erforderligt för att tillvarata kommunens intressen.
2
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Styrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift
ingår bl.a. att
-

tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett

-

handha egen donationsförvaltning och utdelning samt placering av medel
för övriga nämnders donationsfonder

-

avskrivning av fordringar

Personalpolitik
5§

Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid att
-

vara anställningsmyndighet för all personal

-

ansvara för övriga övergripande policies i personalpolitiska frågor

-

besluta om stridsåtgärd

-

med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor
rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess
arbetstagare

-

förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om
förhandlingsrätt utom vad gäller 11—14 §§ och 38 § lagen om
medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden

-

avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra
bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare
och dess arbetstagare

-

lämna uppdrag som avses i lag (2009:47) om vissa kommunala
befogenheter

-

tillse att förhandling sker enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet
11-14 §§ och 38 § eller kommunens samverkansavtal

-

utarbeta regler betr. förtroendemännens arvoden och ersättningar samt
tolkning av desamma

Uppgifter enligt speciallagstiftning
6§

Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd.
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården
finns i arkivreglemente för Vara kommun.
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen
för de personregister som styrelsen för inom sin verksamhet och förfogar över,
samt för sådana kommunövergripande system som används av flera av kommunens verksamheter.
3
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Övriga verksamheter
7§

Kommunstyrelsen ansvarar även för följande:
-

övergripande planering av energi, trafik, mark- och planberedskap,
bostadsförsörjning, varuförsörjning m.m.

-

att för kommunens räkning besluta om köp och försäljning av fastigheter

-

samordning av samhällsbetald trafik

-

kommunens centrala informationsverksamhet

-

utformningen av kommunfullmäktiges handlingar och författningssamling
för kommunen

-

tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen

-

de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt
annan nämnd

-

Rådgivning inom samtliga verkanhetsområden och kommunens strategiska
miljöarbete

Delegering från kommunfullmäktige
8§

Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden
-

Vid behov ta upp lån inom den beloppsram, placering av likvida medel och
de riktlinjer som fullmäktige fastställt med särskilt beaktande av de närmare
föreskrifter om säkerheten som fullmäktige angivit.

-

Organisation av den centrala administrationen.

-

Köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med
stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel samt upplåtelse
av tomträtt inom av kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra
riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt.

-

I sådana mål och ärenden, där det ankommer på styrelsen att föra
kommunens talan och på kommunens vägnar träffa överenskommelse om
betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal.

-

Avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är
av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Styrelsen får
också besluta i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger
att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige.

-

Användningen av medel för oförutsedda behov enligt av
kommunfullmäktige för varje år fastställd ram.

-

Handläggning av kommunens översiktsplan. Miljö- och byggnadsnämnden
samt tekniska nämnden ska höras.
4

224

Reglemente för kommunstyrelsen

Författning

Ärende

6 kap 3-4 §§
PBL

Rätt att hos länsstyrelsen ansöka om förordnande att
mark utan ersättning ska avstås till kommunen eller
upplåtas till annan huvudman.

6 kap 6 § PBL Rätt att göra anmälan till inskrivningsmyndigheten.
(Lantmäteriet)

Ansvar och rapporteringsskyldighet
9§

Kommunstyrelsen ska organisera och utveckla verksamheterna mot de mål och
inom de ramar som bestäms av kommunfullmäktige. Behovet av samverkan
med verksamheternas intressenter ska ägnas särskild uppmärksamhet.
Styrelsen ska efter varje tertial och i en delårsrapport inför kommunfullmäktige
presentera en uppföljning över ekonomi och verksamhet. I uppföljningen ska
särskilt redovisas av kommunfullmäktige delegerade uppgifter och särskilda
uppdrag som getts av kommunfullmäktige.
Styrelsen har i övrigt att följa de regler och riktlinjer som fastställs av
kommunfullmäktige och sammanställs i kommunens författningssamling.
Processbehörighet
10 §

Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål
och ärenden inom sitt verksamhetsområde och träffa bindande överenskommelser i den mån överenskommelsen inte innebär utvidgning eller avsevärd
förändring av nämndens verksamhet i förhållande till fastställda mål och planer.

Arbetsformer
Sammansättning
11 §

Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare.
Kommunalråd och presidie
12 §

Sedan val av kommunstyrelsen skett, väljer kommunfullmäktige ordförande
samt förste vice och andre vice ordförande bland styrelsens ledamöter.
Kommunstyrelsens ordförande ska vara kommunalråd på heltid och ska ägna
hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen, dess bolag samt i dess
5
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intresseorganisationer. Kommunstyrelsens andre vice ordförande ska vara
oppositionsråd. Oppositionsrådet ska ägna sin arbetstid åt uppdrag för
kommunen.
Ersättarnas tjänstgöring
13 §

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare
delta i ett sammanträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot, som inställer sig under ett pågående sammanträde, har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Ersättarna ska tjänstgöra enligt den mellan dem bestämda ordningen.
En ersättare, som har börjat tjänstgöra, har dock alltid företräde oberoende av
turordningen, såvida det inte påverkar styrkebalansen mellan de grupper som
ingått samverkan.
14 §

En ledamot eller ersättare, som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i
ett ärende, får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.
En ledamot, som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde
på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har
påverkat styrkebalansen mellan partierna.
Inkallande av ersättare
15 §

En ledamot, som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till kommunstyrelsens sekreterare eller
annan anställd vid kommunstyrelsens kansli, som kallar in den ersättare som
står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.
Ersättare för ordföranden
16 §

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt
sammanträde eller i en del av ett sammanträde, fullgör den till tjänsteåren
äldste ledamoten ordförandens uppgifter. Om flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ordförande.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att
fullgöra uppdraget för en längre tid, får styrelsen utse en annan ledamot att
vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga
uppgifter.

6
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Sammanträde
Tidpunkt
17 §

Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer.
Kallelse
18 §

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet.
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt
annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före
sammanträdesdagen.
Kallelsen ska åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska
bifogas kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde,
ska den i styrelsen till tjänsteåren äldste ledamoten ansvara för kallelsen. Om
flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot ska den äldre av dem
göra detta.
Yttranderätt
19 §

Icke tjänstgörande ersättare har yttranderätt men inte förslagsrätt vid
sammanträde.
Ordföranden kan ge icke tjänstgörande ersättare rätt att få anteckning rörande
ärendet noterad eller bilagd protokollet.
Deltagande på distans
21 §

Kommunstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om
ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga
deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Distansdeltagandet ska vara
beskaffat så att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller
ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast dagen innan sammanträdet
anmäla det till nämndsekreteraren. Ordföranden avgör om närvaro får ske på
distans.
7
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Ordföranden
21 §

Det åligger kommunstyrelsens ordförande att
-

närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning

-

med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling
och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta
initiativ i dessa frågor

-

främja samverkan mellan styrelsen och kommunens övriga nämnder

-

regelbundet kalla till ordförandeöverläggningar

-

representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och
sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

-

representera styrelsen i kontakter med näringslivet, den sociala ekonomin
och löpande vänortssamarbete.

Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträde med samtliga
nämnder. Ordföranden får därvid delta i överläggningarna men inte i besluten.
Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon
enskild.
Deltagande på distans
22 §

Kommunstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om
ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga
deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Distansdeltagandet ska vara
beskaffat så att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller
ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast dagen innan sammanträdet
anmäla det till nämndsekreteraren. Ordföranden avgör om närvaro får ske på
distans.

Justering av protokoll
23 §

Kommunstyrelsens protokoll justeras av ordföranden och en ledamot.
Styrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den.

8
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Reservation
24 §

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
kommunstyrelsens sekreterare eller annan anställd vid kommunstyrelsens
kansli före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

Delgivning
25 §

Delgivning till kommunstyrelsen sker genom ordföranden, kommundirektören,
kanslichefen, kommunjuristen, nämndsekreteraren eller annan anställd som
styrelsen beslutar.

Undertecknande av handlingar/firmatecknare
26 §

Avtal, andra handlingar och skrivelser, som beslutas av kommunstyrelsen, ska
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av en vice ordförande
och kontrasigneras av kommundirektören eller någon anställd som styrelsen
beslutar. Firmatecknare för Vara kommun som helhet är kommunstyrelsens
ordförande i förening med kommundirektören. I övrigt bestämmer styrelsen
vem som ska underteckna handlingar.

Utskott
Arbetsutskott
27 §

Inom kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott för beredning av allmänna
ärenden samt med särskilda uppdrag enligt delegeringsordning.
Arbetsutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare, som styrelsen väljer
för samma tid som de invalts i styrelsen.
28 §

Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland utskottets
ledamöter en ordförande och en vice ordförande.
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad
att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid, får styrelsen utse en annan ledamot i
utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
29 §

Ersättare får närvara vid utskottets sammanträden endast om en ledamot är
förhindrad att tjänstgöra.

9
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Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av styrelsen vid valet bestämda
ordningen.
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid
proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.
30 §

Arbetsutskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer.
Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när
minst två ledamöter begär det. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer
än hälften av ledamöterna är närvarande.
Vad som föreskrivs i kommunallagen eller i detta reglemente för styrelsen om
jäv, kallelse, anmälan om frånvaro, justering, protokoll och reservation, ska
även gälla utskottet.
31 §

De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet, ska beredas av
utskottet om beredning behövs.
Ordföranden eller sekreteraren överlämnar sådana ärenden till utskottet.
När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.
32 §

Utskottets protokoll ska tillställas kommunstyrelsens samtliga ledamöter och
ersättare.
Personalutskott
33 §

Inom kommunstyrelsen ska finnas ett personalutskott för beredning av
personalärenden samt med särskilda uppdrag enligt delegeringsordning
Personalutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare, som styrelsen väljer
för samma tid som de invalts i styrelsen. Personalutskottets uppdrag anges
under Personalpolitiken 5 § i detta reglemente.
34 §

Vad som gäller i 27-31 §§ gäller även personalutskottet.

Råd
35 §

Till kommunstyrelsen knyts följande råd:
-

Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

-

Folkhälsorådet (FHR)

-

Gestaltningsrådet
10
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-

Arbetsmarknadsråd

-

Näringslivsråd

Närvarorätt för övriga
36 §

Vid kommunstyrelsens och utskottens sammanträde får, i den mån ej styrelsen,
eller utskotten i särskilt fall annat beslutar, berörd sekreterare och kommundirektör närvara med rätt att delta i överläggningarna. Förtroendevald, annan
anställd eller sakkunnig får närvara vid ärenden för att lämna upplysningar efter
ordförandens bedömande.
I övrigt ska styrelsen/utskotten godkänna att någon får rätt att närvara.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2020-10-07

§ 127

Dnr KS 2020/133

Länsgemensamt inriktningsdokument kopplat till handlingsplan
psykisk hälsa.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar inriktningsdokument organiserat arbete för personer med psykisk
ohälsa, missbruk och beroende, i enlighet med rekommendation från direktionen Skaraborgs
kommunalförbund.
Sammanfattning av ärendet
En remiss har inkommit till socialnämnden från kommunstyrelsen, för yttrande senast 2020-0831, avseende Inriktningsdokument organiserat integrerat arbete för personer med psykisk
ohälsa, missbruk och beroende. Uppdraget att ta fram förslag till ett länsgemensamt
inriktningsdokument är kopplat till handlingsplan psykiskt hälsa. Verksamheter som omfattas är
primär- och specialistvård, socialtjänst och andra kommunala verksamheter. Vid behov kan
andra huvudmän bjudas in i samverkansavtalet.
Beslutsunderlag
-

Beslut SN 2020-08-26 Remiss länsgemensamt inriktningsdokument organisatoriskt
integrerat arbete med personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende. Handlingsid: 2020.1976
Förslag länsgemensamt Inriktningsdokument organiserat integrerat arbete för personer
med psykisk ohälsa, missbruk och beroende. Handlings-id: 2020.1186
Beslut KSAU 2020-09-23 § 131. Handlings-id: 2020.1990

Beslutet ska skickas till
-

Skaraborgs kommunalförbund
Socialnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Länsgemensamt inriktningsdokument för regionen och
kommunerna i Västra Götaland

Organiserat integrerat arbete
för personer med psykisk
ohälsa, missbruk och beroende

Uppdragsgivare
Uppdragshandling beslutad av Thomas Jungbeck, direktör, VästKom
och Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra
Götalandsregionen (VGR).
Uppdragstagare
Processledare Eva Hallberg, VGR och Kerstin Söderlund, VästKom i
samarbete med representanter från kommunerna och VGR, NSPHIG
och Brukarrådet för missbruksfrågor i Västra Götaland.
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Sammanfattning
Inriktningsdokument Organiserat integrerat arbete för personer med psykisk
ohälsa, missbruk och beroende riktar sig till ledningsfunktioner inom region och
kommuner i Västra Götaland. Dokumentet ska underlätta utveckling och
kvalitetssäkring för integrerat arbete då den enskilde individen har behov av
samtidiga insatser från de två huvudmännen. Integrerat arbete behöver organiseras
för att hållbarhet ska kunna säkras. Inriktningsdokumentet belyser struktur och
innehåll som behöver beaktas;
•
•
•
•

Avtal/överenskommelse gällande uppdrag
Organisation
Verksamhetens innehåll
Uppföljning och utvärdering

Utvecklingsbehov noteras inom området för organiserat integrerat arbete som ges
på flera platser i länet under samma namn, t ex Mini-Maria. Länsgemensam
samordning behövs för att säkra utveckling av jämlik vård och stöd.
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Sammanfattande bild:
Samverkansform
Styrning och
ledning

Ansvarsområde

Organisering av
enheter

Organiserat integrerat arbete

Båda huvudmännen styr och leder gemensamt verksamheten
utifrån lagar, avtal och överenskommelser
Huvudmännens ansvarsområde regleras i lag
Samordnad individuell plan (SIP) är en förutsättning för samverkan
med individen i fokus

Integrerad
mottagning

Mobila team

Mobila
arbetsformer

Digitala
vårdformer och
tjänster

Oftast
samlokaliserade
eller ”vägg i
vägg”

Oftast
samlokaliserade

Varje
huvudman
utgår från sin
egen
mottagning,
man samlas i
aktivitet

Inte nödvändigt
att vara
samlokaliserad

Kompetens

Interprofessionellt teamarbete – olika yrkesgrupper med en gemensam
teamidentitet som samarbetar på ett integrerat sätt

Arbetssätt

Exempel: Assertive Community Treatment (ACT),
Resurs ACT (RACT), Flexibel ACT (FACT),
Case Management, Vård och stödsamordning

Insatser

Samordnade, integrerade insatser från respektive huvudman
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Inledning
Uppdraget med att ta fram ett länsgemensamt inriktningsdokument är kopplat till
handlingsplan psykisk hälsa. Dokumentet riktar sig till ledningsfunktioner inom VGR
och kommuner i Västra Götaland. Verksamheter som omfattas är primär- och
specialistvård, socialtjänst och andra kommunala verksamheter. Andra huvudmän
kan bjudas in i samverkansavtal vid behov.

Syfte, mål och målgrupp
Detta länsgemensamma inriktningsdokument utgör gemensam grund för
kommunernas och VGR: s organiserade integrerade arbete. Dokumentet ska
underlätta utveckling och kvalitetssäkring. Målgrupp är personer i alla åldrar med
sammansatta behov inom området psykisk ohälsa, missbruk och beroende när
behoven behöver tillgodoses genom insatser från båda huvudmännen.

Organiserat integrerat arbete
Integration är ett centralt och återkommande begrepp i dokumentet. Enligt
Nationalencyklopedin definieras integration som ”Resultatet av att skilda enheter
förenas”.
Delar som förenas till en helhet behöver organiseras för att skapa hållbarhet över tid.
Inriktningsdokumentet belyser struktur och innehåll som behöver beaktas när ett
integrerat arbete ska organiseras. Bilaga 1 innehåller en checklista som stöd vid
praktiskt utvecklingsarbete av organiserat integrerat arbete.

Avgränsning
Samverkan sker dagligen inom och mellan huvudmännen och är ett grundläggande
sätt att verka för att använda huvudmännens gemensamma resurser och insatser
professionellt för den enskildes bästa. Detta inriktningsdokument avgränsas till den
samverkan som är organiserad, integrerad och avtalad.
Aktuellt inriktningsdokument tar inte ställning till
•
•
•
•

samverkansformer som inte stöds av skriftliga avtal/överenskommelser
vilka organiserade integrerade arbeten som bör finnas i Västra Götaland
benämningar/namn på integrerade arbeten
vilken ekonomisk fördelning, i termer av kronor eller procent, som ska göras
i olika former av organiserat integrerat arbete.

Likvärdighet
Huvudmännen strävar efter ökad samordning och jämställdhet inom psykisk ohälsa
och missbruks- och beroendevård. När organiserat integrerat arbete ges på flera
platser i länet under samma namn exempelvis Mini-Maria eller socialmedicinska
mottagningar bör de organiseras på ett likvärdigt sätt och innehålla likvärdig
vård/stöd. Ett namn ger förväntningar om innehåll och påverkar därmed upplevelsen
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av likvärdighet och kvalitet. Ansvariga för sådana verksamheter behöver löpande
kommunicera med varandra för att kvalitetssäkra organisation och innehåll.

Struktur och innehåll för organiserat integrerat arbete

4.
Uppföljning/
utvärdering

1.
Avtal/överens kommelse

3.
Verksamhetens
innehåll

2.
Organisation

1. Avtal/överenskommelse om samverkan
Organiserat integrerat arbete behöver en struktur som möjliggör en långsiktig,
professionell och hållbar samverkan. En förutsättning är att avtal/överenskommelse
om samverkan sker skriftligt mellan huvudmännen och möjliggör uppföljning i det
systematiska kvalitetsarbetet.
Parter
Parter är VGR och kommunerna i Västra Götalands län. Överenskommelse om
organiserat integrerat arbete gäller under förutsättning att beslut tas av behörig
instans hos respektive part. Vid behov kan fler parter ingå i
avtalet/överenskommelsen t ex kriminalvården. Respektive huvudman ansvarar för
att samverkan etableras och fungerar.
Ansvarsfördelning
Ett organiserat integrerat arbete bygger på gemensamt ansvarstagande för den
avtalade verksamheten. Varje huvudman ansvarar för de insatser som ligger inom
det egna ansvarsområdet och lagrummet.
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Styrgrupp
Ett organiserat integrerat arbete behöver ha en styrgrupp med representanter från
respektive huvudman med mandat att fatta beslut om arbetets gemensamma
inriktning.
Uppdrag
I avtal/överenskommelse bör uppdraget vara tydligt formulerat avseende
målgrupp och syfte. Vid utveckling av nya verksamheter bör förstahandsvalet
vara att bygga på befintliga strukturer och verksamheter hos de båda
huvudmännen. Verksamheten bör ha en flexibel utformning som kan följa
förändringar i omvärlden. Justeringar i uppdraget ska alltid genomföras i
samverkan mellan parterna.
Mål
En verksamhet ska ha konkreta och mätbara mål med tydlig koppling till målgruppen.
Personalresurser
Verksamheten ska organiseras så att resurser nyttjas optimalt. Parterna bör komma
överens om vilka personalresurser som verksamheten ska förfoga över. Varje
huvudman äger sin egen personal som verkar inom respektive ansvarsområde.
Personal ska vara väl förankrad i sin egen profession.
Brukarinflytande
Ett organiserat integrerat arbete bör ha organisation och rutiner för
brukarinflytande. Brukarinflytande bör finnas vid uppbyggnad av verksamhet men
också vid uppföljning och utvärdering av verksamhet.
Ekonomisk fördelning
Den ekonomiska fördelningen ska vara förhandlad och klargjord innan start.
Principen bör vara att varje huvudman har sin budget och bär sina egna
kostnader (främst personal). Gemensamma kostnader fördelas enligt avtal
(gemensamt utvecklingsarbete, utvärdering, handledning, lokaler, städning, material
etc.).
För organiserat integrerat arbete som använder samma namn, och därmed har
likartad organisation och verksamhetsinnehåll, bör den ekonomiska procentuella
fördelningen vara likartad, exempelvis Mini-Maria, socialmedicinska mottagningar
med flera
Arbetsmiljö
Arbetsmiljöarbetet åligger respektive huvudman och bör tydliggöras i gemensamma
rutiner. Rutiner för säkerhet ska finnas.
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Patientsäkerhet
Vård och stöd för den enskilde ska systematiskt följas upp av respektive
huvudman och gemensamt. Stöd för det finns i flera lagrum.
Avvikelser och tvister
I avtal/överenskommelse ska rutin för avvikelse och tvist framgå.
Ändringar och tillägg i avtal
I avtal/överenskommelse ska anges hur parterna ska agera om någon av, eller båda,
huvudmännen avser förändra villkoren för verksamheten.

2. Organisation
Former: samlokalisering, mobilt arbete, digitala insatser
Utgångspunkten är att individens/målgruppens behov är av sådan karaktär att det
krävs att olika vård- och stödgivare samverkar i ett interprofessionellt samarbete.
Arbetet sker utifrån integrerade arbetssätt där flera olika professioner arbetar
utifrån överenskommen metodik. Insatserna anpassas till individen/målgruppen.
Insatserna kan integreras inom och mellan huvudmännen samt genomföras parallellt
och samtidigt.
Organiserat integrerat arbete kan ske med eller utan samlokalisering.
Lokala förutsättningar avgör vad som är önskvärt och möjligt. Exempel:
• En samlokaliserad mottagning, personal från båda huvudmännen arbetar
under samma tak och/eller inom mobila team.
•

En mobil verksamhet som bygger på att man möts i aktivitet, var och en i
personalen har sin egen hemvist.

•

Digitala insatser och tjänster utvecklas snabbt och huvudmännen bör tillse
att dessa kan utvecklas och rymmas inom det integrerade arbetet.

Oavsett organisationsform bör utveckling ske med fokus på digitala
samverkansformer.
Ledning av det dagliga arbetet
Det behöver finnas en funktion som leder det dagliga arbetet. Ansvar och
finansiering för detta regleras i avtal/överenskommelse.
Ansvarsgränser och rutiner
Ansvarsgränser och rutiner ska vara tydliga. Ansvarsgränser bygger på lagutrymme,
hälso- och sjukvårdsavtal/överenskommelse men också i de specifika
riktlinjer/rutiner som finns inom och mellan respektive huvudman. De ska vara
kända. Ett sådant viktigt område är dokumentation och journalföring. Samtycke till
samordnad individuell plan (SIP) är en förutsättning för att integrerat arbete ska
kunna genomföras.
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Teambaserat arbete
I ett interprofessionellt team samorganiseras olika yrkesgrupper. Huvudmännen har
ett gemensamt ansvar för att personal har kunskap om lagar, riktlinjer och policy för
båda huvudmännens områden. Arbetet karaktäriseras av hög tillgänglighet, ett
uttalat samarbete mellan olika professioner, tydliga rutiner för hur samarbete och
kommunikation ska ske. Det är ett gemensamt ansvar för huvudmännen att personal
ges förutsättningar och tid för att utveckla ett teambaserat arbete.

3. Verksamhetens innehåll
Verksamhet ska bygga på bästa tillgängliga kunskap
Vård och stöd ska bygga på bästa tillgängliga kunskap. Stöd för båda huvudmännen
finns bland annat i Nationella Riktlinjer och i Nationella vård- och insatsprogram
(VIP).
Kunskapsspridning
I det interprofessionella samarbetet deltar fler än en huvudman. De samarbetar från
olika kompetenser. Metoder för gemensamt lärande kan vara kontinuerlig
kommunikation, gemensam utbildning och handledning.
Kunskapsspridning sker gemensamt inom de områden som rör samverkan men för
utveckling av professionsfrågor sker vidareutbildning inom ramen för den egna
huvudmannens ansvar.
Insatser anpassas till individens behov
Vård och insatser ska utgå ifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Det är
viktigt att samsjuklighet och psykosociala hinder uppmärksammas så att
individen får samtidiga insatser för de behov hen har. Insatser bör kunna ges till
barn, vuxna och anhöriga/närstående. Det organiserade integrerade arbetet bör
stärka och mobilisera personens möjlighet att vara delaktig i och påverka alla
beslut, från planering till utförande av insatserna och utvärdering av dessa.
Exempel på lämpligt arbetssätt är till exempel RACT, FACT, Vård och
stödsamordning. Samordning av insatser bör ske inom ramen för SIP. Insatser
anpassas till ålder och funktionsnivå. För personer under 18 år bör
vårdnadshavare involveras men under vissa förutsättningar råder underåriga
individer själva både över sekretess och samtycke till insatser.

4. Uppföljning och utvärdering
Vård och stöd för den enskilde ska systematiskt följas upp utifrån respektive
huvudmans lagstiftning. Huvudmännen ska gemensamt följa upp och utvärdera både
utifrån process och resultat. Frekvens och ansvar regleras i avtal/överenskommelse.
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Utvecklingsområden
Uppföljning av dokument
Det är första gången som ett inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete
upprättas. En uppföljning av värdet av inriktningsdokumentet bör göras och ligga till
grund för eventuell revidering och utveckling. VästKom och Koncernkontoret VGR,
ansvarar gemensamt för att en uppföljning sker senast 2023. Uppföljningen bör ta
sikte på att analysera om det länsgemensamma inriktnings-dokument har nått syftet
”att underlätta utveckling och kvalitetssäkring” i parternas arbete med integrerade
arbetssätt.
Samordning
En fråga som diskuterats under arbetets gång och som lyfts av remissinstanser
är frågan om länsgemensam samordning för sådant integrerat arbete som
använder samma namn. Det handlar där om att likrikta organisation,
verksamhetsinnehåll och ekonomisk fördelningsnyckel.
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Bilaga 1
Checklista
Del

Underrubrik

Ansvar Tid

Avtal/ök

Nedtecknad avtal/överenskommelse
Ansvarsfördelning
Styrgrupp
Uppdrag
Mål
Personalresurser
Brukarinflytande
Fördelning av kostnader och medel
Arbetsmiljö
Patientsäkerhet
Avvikelse och tvist
Förändring av avtal

Organisation

Form för arbetet; mottagning, mobilt, digitalt
Ledning av det dagliga arbetet
Ansvarsgränser och rutiner
SIP - samtycke
Teambaserat arbete

Verksamhetens
innehåll

Bästa tillgängliga kunskap, val av insatser
Delat beslutsfattande – rutiner för arbetssätt
Anpassning av insatser
Kunskapsspridning
Gemensam utbildning/metodstöd/handledning

Uppföljning och Process
utvärdering
Resultat
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Bilaga 2
Arbetsgrupp
Västra Götalandsregionen

Kommuner

Rose-Marie Sandberg
Verksamhetschef psykiatri Skaraborgs
Sjukhus

Camilla Johansson
Göteborgsregionen, Partille Kommun,
Enhetschef socialpsykiatri och Stöd- och
beroendeteamet

Dirk Vleugels
Chefsläkare Närhälsan

Anita Intto
Fyrbodals kommunalförbund, Trollhättans
kommun, områdeschef, beroende 20+

Ulf Sammels
Enhetschef Mini-Maria/SU Göteborg

Patrik Ekman
Skaraborgs kommunalförbund, Lidköpings
kommun, Barn- och elevhälsa

Representant BUP, vakant

Agneta Kettil
Boråsregionens kommunalförbund,
Verksamhetschef IFO barn/unga

Regionutvecklare Anna Karlsson
Regionutvecklare Maria Sahlin
(adjungerad sedan 19-02-13)

Andreas Ericsson
Göteborgs stad, planeringsledare
(sedan 19-02-13)

Processledare Västra Götalandsregionen

Processledare VästKom

Eva Hallberg, Kunskapsstöd psykisk hälsa

Kerstin Söderlund, Skaraborgs
kommunalförbund

Brukarrepresentation
Elisabeth Lundberg, Elena Orrlöv, Sara Svensson, samtliga NSPHIG
Jan Linde, Brukarrådet för missbruksfrågor i Västra Götaland
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Bilaga 3
Kunskapskälla
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Bergmark, M. 2017. Integrerade psykosociala insatser.
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Bångsby, A. 2018. Collaborative challenges in integrated care: Untangling the
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socialt arbete, Umeå.
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§ 128

Dnr KS 2020/134

Förlängning av överenskommelsen mellan Västra Götalands
kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in. och
utskrivning från slutan hälso- och sjukvård.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner föreslagen förlängning av Överenskommelse mellan Västra
Götalands kommuner och VGR om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård.
Enligt nedanstående gäller förlängningen från och med 2020-11-30 till och med 2021-12-31.
Sammanfattning av ärendet
En remiss har inkommit till socialnämnden från kommunstyrelsen för yttrande senast 2020-0831, avseende förlängning av Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och VGR om
samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Överenskommelsen träffades
mot bakgrund av lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård.
Överenskommelsen gäller från 2018-09-25 till 2020-11-30. Inför ställningstagande om ny
överenskommelse, efter 2020-11-30, ska överenskommelsen under 2020 utvärderas i sin helhet
såväl vad gäller reglering av betalansvaret som in- och utskrivningsprocessen. Genomförd
utvärdering ska ligga till grund för dialog om eventuella förändringar.
Beträffande psykiatrin har en successiv nedtrappning av betalningsansvarsdagar skett under
perioden 2018-09-25 – 2020-03-30. Från och med 2020-04-01 gäller samma överenskommelse
inom psykiatrin som inom somatiken. För att överenskommelsen ska kunna utvärderas i sin
helhet finns mot bakgrund av ovanstående, behov att förlänga den.
Det politiska samrådsorganet SRO och VästKoms styrelse ställer sig bakom att förlänga
överenskommelsen till och med 2021-12-31.
Direktionen, Skaraborgs kommunalförbund beslutade på sammanträde 2020-05-08 att:


förlänga Överenskommelsen mellan Västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård till och med 2021-12-31



rekommendera kommunerna att ta beslut om förlängning av överenskommelsen.

Socialnämnden noterar vikten av att överenskommelsens utvärderas i sin helhet och ställer sig
positiv till att överenskommelsen förlängs fram till 2021-12-31.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
-

Beslut SN 2020-08-26 Remiss förslag överenskommelse med VG regionen ang. in -och
utskrivning inom hälso- och sjukvården. Handlings-id: 2020.1977
Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och västra Götalandsregion.
Handlings-id: 2020.1184
Beslut KSAU 2020-09-23 § 132. Handlings-id: 2020.1991

Beslutet ska skickas till
-

Skaraborgs kommunalförbund
Socialnämnden

Justerare
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Gällande från och med 2018-09-25 till och med 2020-11-30

Överenskommelse mellan Västra
Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen om samverkan
vid in- och utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård
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1. Inledning
Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård grundar sig i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och
sjukvård (lag 2017:612), och bygger på Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra
Götaland 2017-2020.
Som bilaga till denna överenskommelse finns Gemensam riktlinje om in- och
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Västra Götaland, som beskriver
processen och berörda verksamheters ansvar i varje processteg.

2. Parter
Parterna i denna överenskommelse är var och en av kommunerna i Västra
Götaland och Västra Götalandsregionen.

3. Gemensam målsättning
Samverkan vid utskrivning är en ny ansats för att stärka den enskildes rätt till en
trygg och effektiv utskrivning, och stärka samordningen mellan huvudmän och
verksamheter. Arbetet ska vara tillitsskapande och utgå ifrån den enskildes
behov.
Västra Götalandsregionen och länets kommuner är överens om att enskilda
personer som inte längre har behov av slutenvårdens resurser omgående ska
kunna skrivas ut därifrån, på ett tryggt och säkert sätt. Antalet dagar som
enskilda är kvar inom slutenvården efter att de bedömts som utskrivningsklarara
ska minska, tillsammans med undvikbar slutenvård och oplanerade
återinläggningar. Parterna är också överens om att det genomsnittsvärde som
styr om och när kommunens betalansvar infaller successivt ska sänkas i Västra
Götaland.
Västra Götalandsregionen och länets kommuner är överens om målsättningen
att betalningsansvaret ska regleras lika för somatisk och psykiatrisk vård.

4. Giltighetstid
Överenskommelsen gäller från och med 2018-09-25 till 2020-11-30.
Inför ställningstagande om ny överenskommelse, efter 2020-11-30, ska denna
överenskommelse utvärderas i sin helhet, både vad gäller reglering av
betalansvaret och in- och utskrivningsprocess. Uppföljning och utvärdering ska
vara underlag för dialog om eventuella förändringar, och för sänkning av
genomsnittsvärdet.
2
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Uppsägningstiden för avtalet är nio månader. Om någon part säger upp avtalet
gäller lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning, om parterna inte kommer
överens om något annat.

5. Målgrupp
Personer i alla åldrar som efter utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och
sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården omfattas av denna
överenskommelse.

6. Parternas ansvar
Kommunerna och Västra Götalandsregionen har i hälso- och sjukvårdsavtalet
enats om en gemensam värdegrund för samverkan som även gäller för
samarbetet enligt denna överenskommelse.
Samarbetet ska kännetecknas av att:
•
•
•

Den enskildes behov, inflytande och självbestämmande alltid är utgångspunkt för hälso- och sjukvården
Utifrån den enskildes perspektiv ska vården vara lättillgänglig, effektiv
och säker med god kvalitet och gott bemötande
Varje medarbetare aktivt bidrar med sin kunskap och kompetens samt
samarbetar så att hälso- och sjukvården upplevs som en välfungerande
helhet

Parterna har ett gemensamt ansvar för att in- och utskrivning vid sluten hälsooch sjukvård är trygg, säker och effektiv för den enskilde. Kommunal verksamhet,
slutenvård och landstingsfinansierad öppenvård ska alla bidra till att tiden inom
slutenvården efter att en enskild bedömts som utskrivningsklar blir så kort som
möjligt.
Om genomsnittsvärdet för en kommun överskrids ska en gemensam åtgärdsplan
på kommun- eller stadsdelsnivå tas fram. Åtgärdsplanen är ett gemensamt
ansvar och alla berörda parter kan ta initiativ till en sådan.
Parterna ska säkerställa att berörda verksamheter:
•
•
•

Följer överenskommelse och riktlinje om in- och utskrivning vid sluten
hälso- och sjukvård
Använder anvisade IT-system och följer gemensamma rutiner
Arbetar med förbättringar av in- och utskrivningsprocessen
3
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7. Kommuners betalningsansvar somatisk vård
En kommuns betalningsansvar inträder när det genomsnittliga antalet dagar i
sluten vård efter utskrivningsklar överskrider 3,0 kalenderdagar per kommun
under en kalendermånad. Villkoren enligt Lag (2017:612) om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och den gemensamma riktlinjen ska
vara uppfyllda. Dessa villkor är:
•
•
•

Slutenvården ska ha skickat inskrivningsmeddelande
Slutenvården ska ha meddelat att den enskilde är utskrivningsklar
Om SIP ska göras ska öppenvården ha kallat till sådan

Kommunens betalningsansvar ska inte inträda om den enskilde inte kan skrivas
ut från den slutna vården på grund av att sådana insatser som den
landstingsfinansierade öppna vården är ansvarig för inte är tillgängliga, eller det
inte är klarlagt om sådana insatser är tillgängliga.
Ekonomisk modell för att beräkna betalningsansvaret

•

Kommunens betalningsansvar inträder om man har ett genomsnitt över
3,0 kalenderdagar under en kalendermånad.

•

En kommun betalar retroaktivt för mellanskillnaden mellan
genomsnittligt antal kalenderdagar och 3,0. (Mellanskillnaden * Antal
utskrivna personer som omfattas av denna överenskommelse *Fastställt
belopp)

•

Genomsnittet summeras efter varje månad.

•

För personer som ligger kvar inom slutenvården längre än 7
kalenderdagar efter bedömning om utskrivningsklar övergår
genomsnittsberäkningen till individuell beräkning från dag 8. Kommunen
betalar då för de dagar som överskriver 3 kalenderdagar, det vill säga från
dag 4, per individ. Dessa personer ska inte räknas med i månadens
genomsnitt.

Beloppet fastställs årligen av regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer, och motsvarar genomsnittskostnaden i riket för ett vårddygn i den
slutna vården.

8. Kommuners betalningsansvar psykiatrisk vård
Från och med 2019-01-01 t o m 2019-12-31 inträder kommunens
betalningsansvar för enskilda som vårdats inom sluten psykiatrisk vård och som
4
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omfattas av denna överenskommelse, 15 kalenderdagar efter att slutenvården
meddelat att den enskilde är utskrivningsklar. (individberäkning)
Från och med 2020-01-01 t o m 2020-03-31 inträder kommunens
betalningsansvar 7 kalenderdagar efter att slutenvården meddelat att den
enskilde är utskrivningsklar. (individberäkning)
Från och med 2020-04-01 regleras betalningsansvaret på samma sätt oavsett om
den enskilde vårdats i psykiatrisk eller somatisk vård.
Villkoren för att kommunens betalansvar ska inträda är de samma som gäller för
somatisk vård.

9. Utvecklingsåtagande
Parterna ska vidareutveckla planeringsprocessen för en säker, trygg och effektiv
in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Detta innefattar att:
•
•
•
•
•

Vidareutveckla en digital lösning för utdata för gemensam uppföljning
Vidareutveckla gemensamt IT-stöd för att stödja in- och
utskrivningsprocessen
Arbeta vidare med vad i dagens remisshantering mellan öppenvård och
slutenvård som behöver överföras till gemensamt IT-stöd
Bevaka att verksamheternas anslutning till Nationell patientöversikt
(NPÖ) fortskrider
Arbeta vidare med hanteringen av hur insatser som den
landstingsfinansierade öppna vården är ansvarig för ska identifieras när
betalningsavtalet inte ska övergå till kommunen på grund av uteblivande
av dessa insatser.

10. Uppföljning
De delregionala vårdsamverkansgrupperna lämnar rapport årligen till
Vårdsamverkan Västra Götaland. Rapporten ska innehålla:
•

Följsamhet till överenskommelsen och gemensam riktlinje med förslag till
gemensamma förbättringar

11. Ändringar i gemensam riktlinje
Ändringar i Gemensam riktlinje om in- och utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård i Västra Götaland får hanteras på tjänstemannanivå, så länge dessa
ändringar ryms inom denna överenskommelse. Ändringen initieras och godkänns
5
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då av Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsdirektör och direktören på
VästKom efter förankring i Vårdsamverkan Västra Götaland och sedvanlig
förankring i respektive huvudmannaled.

12. Avvikelser
Avvikelser från åtagande enligt denna överenskommelse hanteras i enlighet med
Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland 2017-2020.

13. Tvist
Tvist mellan parternas tolkning av överenskommelsens innebörd ska hanteras i
enlighet med Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland 2017–2020.

6
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§ 130

Dnr KS 2020/162

Samordningsförbundet Västra Skaraborg - Medelstilldelning 2021
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner medelstilldelning avseende Samordningsförbundet Skaraborg, i
enlighet med belopp som räknats ut för att matcha statens tilldelning för 2021. För Vara
kommuns del, 290 904 kronor.
Sammanfattning av ärendet
En remiss har inkommit till socialnämnden från kommunstyrelsen gällande medelstilldelning
Samordningsförbundet Skaraborg för år 2021. Socialnämndens yttrande över remissen ska
lämnas till kansliet senast 2020-08-31.
I samband med beslut om samgående till ett gemensamt förbund i Skaraborg har också en
fördelningsnyckel mellan kommunernas fördelning antagits som bygger på kommuninvånare
20–64 år i respektive kommun.
Staten har skickat ut ett preliminärt besked om medel för 2021, vilket genererar fördelning enligt
tabell i bilaga ”Information om äskande av medel för verksamhetsåret 2021 ”.
Samordningsförbundet förutsätter att varje part godkänner tabellens uträknade belopp för att
matcha statens tilldelning 2021.
För Vara kommuns del framgår av tabellen att det preliminära beloppet för nästkommande år
uppgår till 266 424 kronor, plus en eventuell utökning med 24 489 kronor, sammanlagt 290 904
kronor.
Beslutsunderlag
-

Beslut SN 2020-08-26 Medelstilldelning 2021 Samordningsförbundet Västra Skaraborg.
Handlings-id: 2020.1791
Äskande av medel för verksamhetsåret 2021. Handlings-id: 2020.1609
Beslut KSAU 2020-09-23 § 136. Handlings-id: 2020.1995

Beslutet ska skickas till
-

Samordningsförbundet Västra Skaraborg
Socialnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Samordningsförbundet Skaraborg

2020-07-01

Information om äskande av medel för verksamhetsåret 2021
Till: Kommunerna och Hälso- och sjukvårdsnämnden i Samordningsförbundet Skaraborg
Bakgrund till fördelningsmodell för den statliga medelstilldelningen till samordningsförbunden
2015 tog Försäkringskassan beslut om en ny modell för fördelning av medel till
samordningsförbunden. Syftet är att få transparens i medelstilldelningen och modellen ska ge
samordningsförbunden möjlighet att få medelstilldelning efter samma parametrar. Modellen
gällde från och med medelstilldelningen för 2016. Parterna inom Finsam står bakom modellen.
Modellen (se bilaga)
• Grundtilldelning till varje enskilt samordningsförbund 400 tkr
• Parametrarna försörjningsmått (75 %) och invånarantal (25 %)
• Förbundets eget kapital
Övrig information
I samband med beslut om samgående till ett gemensamt förbund i Skaraborg har också en
fördelningsnyckel mellan kommunernas fördelning antagits som bygger på kommuninvånare 20–
64 år i respektive kommun. Staten har skickat ut ett preliminärt besked för 2021, vilket
genererade fördelning enligt tabellen på nästa sida.
Om medel kvarstår efter slutlig statlig budgetfördelningen, som beslutas hösten 2020, kommer
Försäkringskassan eventuellt att ge förbunden möjlighet att ansöka om ytterligare medel, så
kallade ofördelade medel. Dessa statliga medel utbetalas i de fallen kommun/kommuner och
landsting kan matcha med motsvarande belopp. Om så blir kommer Samordningsförbundet
Skaraborg äska motsvarande den grundtilldelning som faller bort i samband med bildandet av ett
förbund istället för tre, det vill säga 800 000 kr från staten som skall motfinansieras av VGR och
kommunerna, som då kommer fördelas procentuellt som i tabellen på nästa sida.
Samordningsförbundet förutsätter att varje part godkänner tabellens uträknade belopp för att
matcha statens tilldelning 2021. Om det finns frågor eller invändningar skall dessa meddelas
förbundschef senast 2020-08-30.

Christel Martinsson
Förbundschef Samordningsförbunden Västra Skaraborg
Tf förbundschef Samordningsförbundet Östra Skaraborg
070-212 83 98, christel.martinsson@svsfinsam.se
Annica Bengtzing
Förbundschef Samordningsförbundet Norra Skaraborg
0551-360 82, annica.bengtzing@gullspang.se
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Samordningsförbundet Skaraborg

Tilldelning 2019

Tilldelning 2020

Preliminärt 2021

2020-07-01

Procentuellt

Ev utökat bidrag

Staten (AF/FK)

9 705 000 kr

9 646 000 kr

8 757 000 kr

50%

800 000 kr

VGR

4 852 500 kr

4 823 000 kr

4 378 500 kr

25%

400 000 kr

Töreboda kommun

218 000 kr

216 000 kr

151 883 kr

0,9%

14 400 kr

Mariestads kommun

524 000 kr

518 500 kr

393 833 kr

2,2%

35 840 kr

Gullspångs kommun

131 000 kr

130 000 kr

81 070 kr

0,5%

8 320 kr

Hjo kommun

156 415 kr

157 874 kr

144 267 kr

0,8%

13 120 kr

Karlsborgs kommun

111 725 kr

119 113 kr

106 926 kr

0,6%

9 760 kr

Tibro kommun

178 760 kr

192 161 kr

181 946 kr

1,0%

16 000 kr

1 005 525 kr

962 226 kr

999 737 kr

5,7%

91 360 kr

Falköpings kommun

558 625 kr

568 905 kr

545 286 kr

3,1%

49 600 kr

Tidaholms kommun

223 450 kr

220 722 kr

214 528 kr

1,2%

19 200 kr

Skara kommun

366 000 kr

338 000 kr

315 558 kr

1,8%

28 800 kr

Götene kommun

257 000 kr

237 000 kr

213 176 kr

1,2%

19 520 kr

Essunga kommun

110 000 kr

101 000 kr

89 883 kr

0,5%

8 000 kr

Lidköpings kommun

768 000 kr

707 000 kr

673 984 kr

3,9%

61 600 kr

Vara kommun

310 000 kr

286 000 kr

266 424 kr

1,5%

24 480 kr

19 476 000 kr

19 292 000 kr

17 514 000 kr

Skövde kommun

Summa
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100,0%

1 600 000 kr
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§ 131

Dnr KS 2020/129

Sammanträden 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 2021 med starttid 14:00.
Kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktige godkänner sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2021 med starttid
18:00.
Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till sammanträdesdagar har tagits fram för kommunstyrelsens arbetsutskott,
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Föreslagna sammanträdesdagar är anpassade efter
kommunen budget- och uppföljningsprocess, regionfullmäktiges fastställda datum och med
hänsyn till övriga nämnders sammanträden.

Arbetsutskott

Kommunstyrelse

Kommunfullmäkt
ige

Anmärkning

13 januari (reserv)
20 januari
3 februari (disk)

25 januari (reserv)
3 februari

22 februari

Inriktningsbeslut budget (KS)

3 mars

29 mars

Bokslutsberedning (disk-AU)

17 februari
3 mars (disk)

Årsredovisning (KS,KF)
Uppföljning internkontroll (KS)

24 mars
7 april (disk)

7 april

26 april

Justerare

Budget KS verksamheter
(FUS)(KS)

Utdragsbestyrkande

259

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2020-10-07

21 april
Budgetberedning

3 maj
5 maj (disk)

5 maj

31 maj
Budget Vara kommun 20202025 (KSAU)

19 maj
9 juni (disk)

9 juni

Delårsrapport april KS (KS)

21 juni

Delårsrapport 1 2021, (KS, KF)
Budget Vara kommun 20222025 (KS, KF)

16 juni
4 augusti (reserv)

30 augusti (reserv)

8 september

27 september

18 augusti
8 september (disk)
22 september
Uppföljningsberedning

5 oktober
6 oktober (disk)

6 oktober

Delårsrapport augusti KS (KS)

25 oktober

Delårsrapport 2 2021, (KS, KF)

20 oktober
3 november (disk)

3 november

29 november

Avstämning Budget Vara
kommun 2022-2025 (KS, KF)

1 december

20 december

Internkontroll 2022 (KS)

10 november
1 december (disk)

Budget 2022 (KS detaljbudget)
Dialogdag

7 december
8 december

15 december (reserv)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
-

Beslut KSAU 2020-09-23 § 139. Handlings-id: 2020.1998

Beslutet ska skickas till
-

Kansliavdelningen
Kommunikationsavdelningen
Nämndsledamöter
Samtliga chefer på förvaltningen för utveckling och service

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 123

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
Kommunstyrelsens förlag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen som därmed är färdigbehandlad.
Protokollsanteckning
Fredrik Nelander (S) medges lämna följande protokollsanteckning:
-

Vi Socialdemokrater anser att detta är samma svar som svaret innan återremissen.

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.
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.
Mot bakgrund av detta föreslog kommunstyrelsen den 2020-02-05 att kommunfullmäktige skulle
avslå motionen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

262

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2020-10-07

Kommunfullmäktige beslutade den 2020-02-24 § 10 att återremittera motionen till
kommunstyrelsen med följande motivering:
Då attsatsen 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.
I tidigare remissvar hade en sådan utredning som motionärerna efterfrågat redan påbörjats
genom att ärendet remitterades till Vara Bostäder som i detta fall skulle vara den part som skulle
få arbeta med uppdraget. Att förvaltningen ska utreda frågan ytterligare bedöms i dagsläget inte
möjligt då det dels inte finns något uttalad kompetens inom kommunen som skulle kunna ta sig
ann ett sådant uppdrag samt att det dels redan utretts och då också påvisat att det är tveksamt om
det faller inom det kommunala uppdraget. Motionen föreslås därför att avslås.
Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)
Fredrik Nelander (S) yrkar bifall till motionen
Per Gunnarsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Fredrik Nelanders (S) yrkande om bifall till motionen mot Per Gunnarssons
(M) bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag om att avslå motionen och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag att motionen skall avslås.
Beslutsunderlag
-

Inkommen motion. Handlings-id: 2019.1297
Tjänsteskrivelse 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 Dokument-id: 102873.
Beslut KSAU 2020-09-23 § 134. Handlings-id: 2020.1993

Beslutet ska skickas till
-

Motionärerna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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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
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen som därmed är färdigbehandlad.
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.
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.
Mot bakgrund av detta föreslog kommunstyrelsen den 2020-02-05 att kommunfullmäktige skulle
avslå motionen.
Kommunfullmäktige beslutade den 2020-02-24 § 10 att återremittera motionen till
kommunstyrelsen med följande motivering:
Då attsatsen 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.
I tidigare remissvar hade en sådan utredning som motionärerna efterfrågat redan påbörjats
genom att ärendet remitterades till Vara Bostäder som i detta fall skulle vara den part som skulle
få arbeta med uppdraget. Att förvaltningen ska utreda frågan ytterligare bedöms i dagsläget inte
möjligt då det dels inte finns något uttalad kompetens inom kommunen som skulle kunna ta sig
ann ett sådant uppdrag samt att det dels redan utretts och då också påvisat att det är tveksamt om
det faller inom det kommunala uppdraget. Motionen föreslås därför att avslås.
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Ärendebeskrivning
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.
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 detta föreslog kommunstyrelsen den 2020-02-05 att kommunfullmäktige skulle
avslå motionen.
Kommunfullmäktige beslutade därefter, den 2020-02-24 § 10 att återremittera motionen till
kommunstyrelsen med följande motivering:
Då attsatsen 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.
I tidigare remissvar hade en sådan utredning som motionärerna efterfrågat redan påbörjats
genom att ärendet remitterades till Vara Bostäder som i detta fall skulle vara den part som skulle
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få arbeta med uppdraget. Att förvaltningen ska utreda frågan ytterligare bedöms i dagsläget inte
möjligt då det dels inte finns något uttalad kompetens inom kommunen som skulle kunna ta sig
ann ett sådant uppdrag samt att det dels redan utretts och då också påvisat att det är tveksamt om
det faller inom det kommunala uppdraget. Motionen föreslås därför att avslås.
Beslutsunderlag
-

Inkommen motion, h:kort 1297

Beslutet ska skickas till
-

Motionärerna

Emelia Runeberg
Kanslichef
Kansliavdelningen
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§ 92

Dnr KS 2020/135

Fråga till socialnämndens ordförande angående extra pengar till
äldreomsorgen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas.
Svar lämnas vid kommunfullmäktiges sammanträde nästa gång socialnämndens ordförande
närvarar.
Sammanfattning av ärendet
Ledamot och oppositionsråd Fredrik Nelander (S) har den 16 september 2020 inkommit med en
fråga till socialnämndens ordförande enligt följande:
”Regeringen och dess samarbetspartier har beslutat om extra pengar till äldreomsorgen i dessa
covid-19 tider. Jag anser att det är oerhört viktigt att stärka upp äldreomsorgen det finns ett
mycket stort behov därav extra pengarna. Det finns många som känner sig isolerade och har ett
stort behov vad gäller social samvaro så det vore väl ett område att stärka upp. Så till min fråga:
Hur tänker socialnämnden fördela ut dessa pengar, vad kommer stärkas upp och när kommer det
verksamheterna till del?”
Beslutsunderlag
- Inkommen fråga från ledamot och oppositionsråd Fredrik Nelander (S), 2020-09-16.
Handlings-id 2020.1933
Beslutet ska skickas till
- Ledamot Fredrik Nelander (S)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Avsäger mig härmed mina uppdrag från den 1/11 2020 som ledamot och ordförande i följande bolag

Vara Koncern AB
Vara Bostäder AB
Vara Industrifastigheter AB

Lars Gezelius
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Vara Koncern AB
Vara Bostäder AB
Vara Industrifastigheter AB

Lars Gezelius
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Vara Bostäder AB
Vara Industrifastigheter AB

Lars Gezelius
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