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Närvarolista

Beslutande
Ledamöter Elof Jonsson (C), ordförande

Johannes Lundén (M), 1:e vice ordförande
Bengt Karlsson (S), 2:e vice ordförande
Fredrik Nelander (S)
Peter Björk (SD)
Susanne Lundgren (HVKB)
Lars Gezelius (M)
Ulf Genitz (C)
Egon Frid (V)
Tommy Åkerstedt (–)
Peter Jonsson (M)
Therese Wellbrant (SD)
Erik Lindström (M)
Elin Härling (SD)
Peter Persson (S)
Mattias Andersson (HVKB)
Ros-Marie Persson (S)
Peter Romlén (SD)
Martin Strandholm (C)
Gert Andersson (S)
Carl Hellqvist (HVKB)
Torbjörn Falk (–)
Rezkar Mohamad (S)
Refaat Ibrahim (M)

Tjänstgörande ersättare Camille Maamari (HVKB) ersättare för Hans Lundmark (HVKB)
Christina Hagberg (V) ersättare för Åsa Heij Bengtegård (V)

Övriga närvarande
Ersättare –

Övriga Emelia Runeberg, kanslichef
Loella Tandoc Johansson, nämndsekreterare
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Ärendelista

§ 99 Anmälningsärenden KF 2020 KS 2020/75 5

§ 100 Delårsrapport augusti 2020, Vara kommun KS 2020/215 6 - 9

§ 101 Medfinansiering av korsning i Tråvad KS 2020/212 10 - 11

§ 102 Renhållningsordning del 1 - Föreskrifter om avfallshantering KS 2020/204 12 - 13

§ 103 Vattenavtal med Lidköpings kommun KS 2020/205 14 - 15

§ 104 Avtal om leverans av dricksvatten till Grästorps kommun KS 2020/206 16 - 17

§ 105 Antagande av nytt reglemente för socialnämnden samt 
revidering av kommunstyrelsens reglemente

KS 2020/202 18

§ 106 Antagande av inriktningsdokument för organiserat integrerat 
arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och 
beroende

KS 2020/133 19

§ 107 Förlängning av överenskommelsen mellan Västra Götalands 
kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid 
in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

KS 2020/134 20 - 21

§ 108 Medelstilldelning 2021 till Samordningsförbundet Skaraborg KS 2020/162 22

§ 109 Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2021 KS 2020/129 23 - 25

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

KS 2019/106 26 - 29

§ 111 Svar på fråga till socialnämndens ordförande angående extra 
pengar till äldreomsorgen

KS 2020/135 30 - 31

§ 112 Avsägelse från Lars Gezelius (M) från uppdraget som 
ledamot och ordförande i Vara Koncern AB samt fyllnadsval

KS 2020/130 32

§ 113 Avsägelse från Lars Gezelius (M) från uppdraget som 
ledamot och ordförande i Vara Bostäder AB samt 
fyllnadsval

KS 2020/130 33

§ 114 Avsägelse från Lars Gezelius (M) från uppdraget som 
ledamot och ordförande i Vara Industrifastigheter AB samt 
fyllnadsval

KS 2020/130 34
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§ 99 Dnr KS 2020/75 

Anmälningsärenden KF 2020

Kommunfullmäktiges beslut

Följande ärende anmäls och läggs därefter till handlingarna:
- Ärendebalans per den 14 oktober 2020
- Protokollsutdrag § 84 Icke verkställda beslut LSS 2020, Socialnämnden, 2020-09-23
- Protokollsutdrag § 85 Icke verkställda beslut SOL 2020, Socialnämnden, 2020-09-23
- Intern kontroll avseende hantering av leverantörsregister och leverantörsutbetalningar med 
granskning, Kommunrevisorerna, 2020-08-26, handlingsid 2020.1781
- Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige, Länsstyrelsen Västra Götalands län, 
dnr 201-45414-2020, handlingsid 2020.2157
- Delårsrapport Göliska IT 2020, handlingsid 2020.2186
- Delårsrapport Skaraborgs Kommunalförbund 2020-07-31, handlingsid 2020.2319
- Delårsrapport Tolkförmedling Väst, handlingsid 2020.2211
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§ 100 Dnr KS 2020/215 

Delårsrapport augusti 2020, Vara kommun

Kommunfullmäktiges beslut

Fastställa delårsrapporten till och med augusti 2020.

Sammanfattning av ärendet

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 ekonomisk hushållning kan nås vid årets slut ur 
ett finansiellt perspektiv, men endast delvis ur ett verksamhetsmässigt perspektiv.
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
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Budgetavvikelse, mkr

Budgeterat resultat 37

Resultat enligt prognos 78

Driftsredovisning, mkr
Redov. 
190831

Redov. 
200831

Bokslut 
2019

Budget 
2020

Prognos 
2020

Avvikelse 
budget/
prognos

Nettokostnader

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

Summa 607,1 602,3 915,0 953,8 945,8 8,0

Investeringsredovisning - översikt

Nämnd, mkr 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
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Nämnd, mkr Redov. 
200831

Bokslut 
2019

Budget 
2020

Prognos 
2020

Avvikelse 
budget/prognos

Socialnämnden 1 1 1 1 0

Miljö- och byggnadsnämnden 0 0 0 0 0

Summa 48 160 193 126 67

Kommunfullmäktiges behandling

Nämnderna redovisar sina respektive delårsrapporter och ger en kort uppdatering från 
verksamheterna.
Onni Vehviläinen redogör för utlåtandet som kommunens revisorer har gjort av delårsrapporten, 
som är begränsad och inriktad på analys och mindre på detaljgranskning.

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)

Lars Gezelius (M), Peter Jonsson (M), Ulf Genitz (C), Erik Lindström (M) och Johannes Lundén 
(M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag § 120, Kommunstyrelsen, 2020-10-07, handlingid 2020.224
- Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2020-09-14, dokumentid 103298
- Delårsrapport augusti, Vara kommun 2020, dokumentid 103949
- VBAB Delårsrapport augusti 2020 (Vara Bostäder AB), handlingid 2020.2056
- VIFAB Delårsrapport augusti 2020 (Vara Industrifastigheter AB), handlingid 2020.2058
- VKHAB Delårsrapport augusti 2020 (Vara Konserthus AB), handlingid 2020.2058
- VNAB Delårsrapport augusti 2020 (VaraNet AB), handlingid 2020.2059
- VKNAB Delårsrapport augusti 2020 (Vara Koncern AB), handlingid 2020.2071
- Revisorerna utlåtande över delårsrapporten 2020, Vara kommun, handlingsid 2020.2261
- Revisorernas granskning av delårsrapporten 2020, Vara kommun, handlingsid 2020.2262
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Beslutet ska skickas till

- Samtliga nämnder i Vara kommun
- Förvaltningschefer
- Ekonomichef
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§ 101 Dnr KS 2020/212 

Medfinansiering av korsning i Tråvad

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Medfinansiera Trafikverkets utformning av korsningar i Tråvad. Kostnaden beräknas 

uppgå till cirka 11 miljoner kronor.
2. 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 studien 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 tidigare. Anledningen till att Trafik-
verket går med på att medfinansiera den föreliggande åtgärden är 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 med-
finansiering på 11 miljoner kronor från Vara kommun.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag § 121, Kommunstyrelsen, 2020-10-07, handlingid 2020.2225
- Tjänsteskrivelse till medfinansiering av trafiksäkrare och mer långsiktigt hållbar utformning av 
korsning i Tråvad av näringslivschef, dokumentid 103102

Beslutet ska skickas till

- Planarkitekt
- Mark- och exploateringsstrateg
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- Gata/parkchef
- Gatuingenjör
- Kommundirektör
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§ 102 Dnr KS 2020/204 

Renhållningsordning del 1 - Föreskrifter om avfallshantering

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Anta Renhållningsordning del 1, föreskrifter om avfallshantering i Vara kommun, att 

börja gälla från och med 1 januari 2021 och ersätter därmed alla tidigare versioner.
2. Ge 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 under perioden 
22 maj till 19 juni 2020. 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. Vissa ändringar har gjorts med hänsyn till inkomna synpunkter.
Tekniska nämnden beslutade 9 december 2019, § 185 om införande av ett nytt avfallsinsamlings-
system 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, fel-
sortering samt förtydliganden gällande avgiftsskyldighet och taxans uppdelning. Även vissa 
redaktionella ändringar har gjorts.
Sedan avslutad utställningsperiod har riksdag och regering beslutat om ändringar i lagar 
respektive förordningar. Detta påverkar begreppsdefinitionen och vissa skrivningar i före-
skrifterna. 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

- Protokollsutdrag § 120, Kommunstyrelsen, 2020-10-07, handlingsid 2020.2226
- Reviderad version inför 2021 Renhållningsordning del 1 - Föreskrifter om avfallshantering för 
Vara kommun, dokumentid 104038
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Beslutet ska skickas till

- Avfallssamordnare 
- VA-chef
- Teknisk chef
- Författningssamling
- Ragn-Sells Kommunpartner
- Ragn-Sells Recycling AB
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§ 103 Dnr KS 2020/205 

Vattenavtal med Lidköpings kommun

Kommunfullmäktiges beslut

Godkänna avtalet om köp av dricksvatten från Lidköpings kommun, samt ge förvaltningschefen 
för tekniska förvaltningen i uppdrag att underteckna avtalet.

Sammanfattning av ärendet

Vara och Lidköpings kommuner har ett avtal som reglerar vattenleveransen från Lidköping till 
Vara. Lidköpings kommun sade upp avtalet våren 2018 och ett nytt avtal avses nu att tecknas. 
Avtalet är en frivillig överenskommelse mellan kommunerna där prissättning inte ska förväxlas 
med avgifter inom en kommun. Vara har ingen skyldighet att köpa vatten från Lidköping, men 
Lidköping värnar om det bidrag som detta avtal ger till de fasta kostnaderna för Lidköpings 
vattenproduktion. 
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: 

1. Inom kommunens verksamhetsområde
2. Till vattenföreningar inom kommunen men utanför verksamhetsområdet
3. Samarbete mellan kommuner

I detta fall är endast den tredje affärsmodellen tillämpbar, samarbete mellan kommuner. Syftet är 
att ge större nytta för VA-kollektiven i berörda kommuner med säkrare vattenförsörjning och en 
totalt sett lägre kostnad. Affärsmodellen innebär också att alla parter ska ha del av samordnings-
vinsten, att parterna tar del av faktiska gemensamma kostnader och att avtalet bygger på 
transparens och förtroende.
Utöver avtalet har det gjorts en beräkning av volymer och kostnader som båda parter är överens 
och framgår i bilaga 2 till avtalet samt i dokumentet Nytt vattenavtal gemensam kommunikation. 
I och med detta underlag anser båda parter att prisnivå är rättvis och rimlig. 
Enligt avtalet så grundas beräkningen på en total produktion av cirka 4,1 miljoner kubikmeter 
vid vattenverket i Lidköping. Den totala årskostnaden för Vara beräknas till 3 608 000 kronor, 

14



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-10-26

Justerare Utdragsbestyrkande

varav den fasta årsavgiften uppgår till 1 083 000 kronor och den rörliga avgiften till 3,43 kronor 
per kubikmeter. Avgiften för aktuellt år justeras med konsumentprisindex (KPI), där basmånaden 
är oktober 2018.
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 den 
1 januari 2021 efter att det har godkänts av kommunfullmäktige i Vara respektive Lidköping och 
besluten vunnit laga kraft.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag § 124, Kommunstyrelsen, 2020-10-07, handlingsid 2020.2228
- Protokollsutdrag § 122, Tekniska nämnden, 2020-08-24, handlingsid 2020.1830
- Avtal om leverans av dricksvatten, handlingsid 2020.1833
- Bilaga 1 – Anslutningspunkter, vattenreservoaren och gemensam tryckstegringsstation, 
handlingsid 2020.1835
- Bilaga 2 – Beräkningsmodell för avgifter, handlingsid 2020.1834

Beslutet ska skickas till

- Lidköpings kommun
- Kommunstyrelsen
- Teknisk chef
- VA-chef
- Förvaltningsekonom
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§ 104 Dnr KS 2020/206 

Avtal om leverans av dricksvatten till Grästorps kommun

Kommunfullmäktiges beslut

Godkänna avtalet om försäljning av dricksvatten till Grästorps kommun, samt ge 
förvaltningschefen för tekniska förvaltningen i uppdrag 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, som 
sades upp av Lidköping våren 2018. Ett nytt avtal avses nu att tecknas. 
Avtalet med Lidköping är en frivillig överenskommelse mellan kommunerna där prissättning 
inte ska förväxlas med avgifter inom en kommun. Vara har ingen skyldighet att köpa vatten från 
Lidköping, men Lidköping värnar om det bidrag som avtalet ger till de fasta kostnaderna för 
Lidköpings vattenproduktion. Vattenavtalet mellan Lidköpings och Varas kommuner har 
godkänts av kommunfullmäktige den 26 oktober 2020, § 103.
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: 

1. Inom kommunens verksamhetsområde
2. Till vattenföreningar inom kommunen men utanför verksamhetsområdet 
3. Samarbete mellan kommuner. 

I detta fall är endast den tredje affärsmodellen tillämpbar, samarbete mellan kommuner. Syftet är 
att ge större nytta för VA-kollektiven i berörda kommuner med säkrare vattenförsörjning och en 
totalt sett lägre kostnad. Affärsmodellen innebär också att alla parter ska ha del av samordnings-
vinsten, att parterna tar del av faktiska gemensamma kostnader och att avtalet bygger på 
transparens och förtroende.
En fördelning av volymer och kostnader har gjorts som Vara och Grästorp är överens om och 
framgår i bilaga 2 till avtalet, beräkningsmodell för avgifter. Enligt beräkningarna köper Vara 
vatten av Lidköping till en total årskostnad av 3 608 000 kronor. Av detta uppgår den fasta 
årsavgiften till 1 083 000 kronor, varav Grästorps del är 103 000 kronor och Varas del är 
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980 000 kronor. Den rörliga avgiften är 3,43 kronor per kubikmeter. Avgiften för aktuellt år 
justeras med konsumentprisindex (KPI), där basmånaden är oktober 2018.
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 den 1 
januari 2021 efter att det har godkänts av kommunfullmäktige i Vara respektive Grästorp och 
besluten vunnit laga kraft.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag § 125, Kommunstyrelsen, 2020-10-07, handlingsid 2020.2229
- Avtal om leverans av dricksvatten, handlingsid 2020.1841
- Bilaga 1 – Anslutningspunkt för Grästorp i Smedtofta, handlingsid 2020.1838
- Bilaga 2 – Beräkningsmodell för avgifter, handlingsid 2020.1840

Beslutet ska skickas till

- Grästorps kommun
- Kommunstyrelsen
- Teknisk chef
- VA-chef
- Förvaltningsekonom
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§ 105 Dnr KS 2020/202 

Antagande av nytt reglemente för socialnämnden samt revidering av 
kommunstyrelsens reglemente

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Anta nytt reglemente för socialnämnden från och med att kommunfullmäktiges beslut 

vinner laga kraft.
2. 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

Ett nytt förslag har tagits fram sedan det uppmärksammats att socialnämndens reglemente 
behövde uppdateras. Ansvaret för att vara kommunens arbetslöshetsnämnd föreslår man 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

- Protokollsutdrag § 126, Kommunstyrelsen, 2020-10-07, handlingsid 2020.2232
- Reglemente Socialnämnden, dokumentid 103334
- Reglemente Kommunstyrelsen nuvarande, dokumentid 103332
- Reglemente Kommunstyrelsen från och med 1 januari 2021, dokumentid 103328

Beslutet ska skickas till

- Kommunstyrelsen
- Socialnämnden
- Författningssamlingen
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§ 106 Dnr KS 2020/133 

Antagande av inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete 
för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende

Kommunfullmäktiges beslut

Anta inriktningsdokument Organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, 
missbruk och beroende, i enlighet med rekommendation från Skaraborgs kommunalförbunds 
direktion.

Sammanfattning av ärendet

Direktionen Skaraborgs Kommunalförbund beslutade 8 maj 2020, § 28 att ställa sig bakom 
VästKoms styrelses förslag till länsgemensamt inriktningsdokument Organiserat integrerat 
arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende, som är kopplat till 
handlingsplan psykisk hälsa och rekommendera kommunerna att besluta anta detsamma. 
Verksamheter som omfattas är primär- och specialistvård, socialtjänst och andra kommunala 
verksamheter. Vid behov kan andra huvudmän bjudas in i samverkansavtalet.
Kommunstyrelsen skickade inriktningsdokumentet på remiss till socialnämnden och 
bildningsnämnden för yttrande senast den 31 augusti 2020. 
Bildningsnämnden beslutade 26 augusti 2020, § 113 att de inte har något att tillägga kring det 
föreslagna inriktningsdokumentet.
Socialnämnden beslutade 26 augusti 2020, § 62 att hemställa hos kommunfullmäktige att anta 
inriktningsdokumentet Organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk 
och beroende i enlighet med rekommendation från direktionen Skaraborgs Kommunalförbund.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag § 127, Kommunstyrelsen, 2020-10-07, handlingsid 2020.2230
- Förslag länsgemensamt inriktningsdokument för regionen och kommunerna i Västra Götaland 
om organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende, 
handlingsid 2020.1186

Beslutet ska skickas till

- Skaraborgs kommunalförbund
- Socialnämnden
- Bildningsnämnden
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§ 107 Dnr KS 2020/134 

Förlängning av överenskommelsen mellan Västra Götalands 
kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid 
in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Kommunfullmäktiges beslut

Godkänna föreslagen förlängning av Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och 
Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 
Enligt nedanstående gäller förlängningen från och med 30 november 2020 till och med 
31 december 2021. 

Sammanfattning av ärendet

Direktionen Skaraborgs Kommunalförbund beslutade 8 maj 2020, § 29 att förlänga 
Överenskommelsen mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om 
samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård till och med 31 december 2021 
samt rekommendera kommunerna att ta beslut om förlängning av överenskommelsen. 
Överenskommelsen träffades mot bakgrund av lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso-och sjukvård och gäller för perioden 25 september 2018 till och med 30  
november 2020. Inför ställningstagande om eventuell förlängning, har överenskommelsen 
utvärderats i sin helhet under 2020 avseende reglering av betalansvaret samt av in- och 
utskrivningsprocessen. 
Under avtalsperioden har en successiv nedtrappning av betalningsansvarsdagar skett inom 
psykiatrin och sedan 1 april 2020 gäller samma överenskommelse inom psykiatrin som inom 
somatiken. För att överenskommelsen ska kunna utvärderas i sin helhet finns ett behov att för-
länga överenskommelsen för att få tid att utvärdera eventuella konsekvenser, framförallt inom 
psykiatrin.
Det politiska samrådsorganet (SRO) och VästKoms styrelse har ställt sig bakom förslaget att 
förlänga överenskommelsen till och med 31 december 2021 och har även rekommenderat 
kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att göra detsamma.
Kommunstyrelsen skickade överenskommelsen på remiss till socialnämnden för yttrande senast 
den 31 augusti 2020. 
Socialnämnden beslutade 26 augusti 2020, § 65 att hemställa hos kommunfullmäktige att 
godkänna föreslagen förlängning och noterar vikten av att överenskommelsens utvärderas i sin 
helhet.
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Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag § 128, Kommunstyrelsen, 2020-10-07, handlingsid 2020.2231
- Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregion om 
samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, handlingsid 2020.1184

Beslutet ska skickas till

- Skaraborgs kommunalförbund
- Socialnämnden
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§ 108 Dnr KS 2020/162 

Medelstilldelning 2021 till Samordningsförbundet Skaraborg

Kommunfullmäktiges beslut

Godkänna 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

I samband med beslut om samgående till ett gemensamt förbund i Skaraborg har också en 
fördelningsnyckel mellan kommunernas fördelning antagits som bygger på kommuninvånare 
mellan 20 och 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”.
För Vara kommuns del framgår av tabellen att det preliminära tilldelningsbeloppet för 
nästkommande år uppgår till 266 424 kronor, plus ett eventuellt utökat bidrag med 24 489 kronor, 
sammanlagt 290 904 kronor. 
Samordningsförbundet förutsätter att varje part godkänner tabellens uträknade belopp för att 
matcha statens tilldelning 2021.
Kommunstyrelsen skickade Samordningsförbundet Skaraborgs äskande av medel för 
verksamhetsåret 2021 på remiss till socialnämnden för yttrande senast den 31 augusti 2020.
Socialnämnden beslutade 26 augusti 2020, § 66 att hemställa hos kommunfullmäktige att 
godkänna medelstilldelning i enlighet med det belopp som räknats ut för 2021, det vill säga 
290 904 kronor för Vara kommun. 

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag § 130, Kommunstyrelsen, 2020-10-07, handlingsid 2020.2238
- Information om äskande av medel för verksamhetsåret 2021 för Samordningsförbundet 
Skaraborg, handlingsid 2020.1609

Beslutet ska skickas till

- Samordningsförbundet Västra Skaraborg
- Socialnämnden
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§ 109 Dnr KS 2020/129 

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2021

Kommunfullmäktiges beslut

Godkänna sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2021 med starttid kl. 18.00.

Sammanfattning av ärendet

En sammanträdeskalender måste fastställas inför varje nytt år och enligt kommunfullmäktiges 
arbetsordning § 8 bestämmer fullmäktige själv dagar och tid för dessa.
Ett förslag till sammanträdesdagar har tagits fram för kommunstyrelsens arbetsutskott, 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Föreslagna sammanträdesdagar är anpassade efter 
kommunens budget- och uppföljningsprocess, regionfullmäktiges fastställda datum och med 
hänsyn till övriga nämnders sammanträden. 

Arbetsutskottet 
(AU)

Kommunstyrelsen 
(KS)

Kommunfullmäktige 
(KF)

Anmärkning (instans)

13 januari (reserv)

20 januari 25 januari (reserv)

3 februari 
(diskussionsmöte)

3 februari 22 februari Inriktningsbeslut budget (KS)

17 februari

3 mars 
(diskussionsmöte)

3 mars 29 mars Bokslutsberedning (AU)

Årsredovisning (KS, KF)

Uppföljning internkontroll (KS)

24 mars 

7 april 
(diskussionsmöte)

7 april 26 april Budget KS verksamheter (FUS, 
KS)

21 april
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Arbetsutskottet 
(AU)

Kommunstyrelsen 
(KS)

Kommunfullmäktige 
(KF)

Anmärkning (instans)

3 maj Budgetberedning

5 maj 
(diskussionsmöte)

5 maj 31 maj

19 maj Budget Vara kommun 2020-
2025 (AU)

9 juni 
(diskussionsmöte)

9 juni 21 juni Delårsrapport april KS (KS)

Delårsrapport 1 2021, (KS, KF)

Budget Vara kommun 2022-
2025 (KS, KF)

16 juni

4 augusti (reserv) 30 augusti (reserv)

18 augusti

8 september 
(diskussionsmöte)

8 september 27 september

22 september

5 oktober Uppföljningsberedning

6 oktober 
(diskussionsmöte)

6 oktober 25 oktober Delårsrapport augusti KS (KS)

Delårsrapport 2, 2021 (KS, KF)

20 oktober

3 november 
(diskussionsmöte)

3 november 29 november Avstämning Budget Vara 
kommun 2022-2025 (KS, KF)

10 november 

1 december 
(diskussionsmöte)

1 december 20 december Internkontroll 2022 (KS)

Budget 2022 (KS detaljbudget)
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Beslutsunderlag

Protokollsutdrag § 131, Kommunstyrelsen, 2020-10-07, handlingsid 2020.2239

Beslutet ska skickas till

- Kansliavdelningen
- Kommunikationsavdelningen
- Nämndsledamöter
- Samtliga chefer på förvaltningen för utveckling och service

Arbetsutskottet 
(AU)

Kommunstyrelsen 
(KS)

Kommunfullmäktige 
(KF)

Anmärkning (instans)

7 december Dialogdag

8 december 15 december (reserv)
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§ 110 Dnr KS 2019/106 

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

Kommunfullmäktiges beslut

Återremittera ärendet till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet

Egon Frid (V) och Fredrik Nelander (S) lämnade den 4 september 2019 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 5 februari 2020, § 14 att 
kommunfullmäktige skulle avslå motionen.
Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 2020, § 10 att återremittera motionen till 
kommunstyrelsen med följande motivering:

Då att-satsen i motionen ”Vara kommun utreder möjligheten hur kommunen 
kan bidra med att göra bostäder på landsbygden tillgängliga för uthyrning 
till hyresgäster som vill bo på landet” ej anses besvarad. 
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I tidigare remissvar hade en sådan utredning som motionärerna efterfrågat redan påbörjats 
genom att ärendet remitterades till Vara Bostäder AB 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, dels för att det inte finns någon uttalad kompetens inom kommunen som 
skulle kunna ta sig ann ett sådant uppdrag samt dels för att det redan utretts och då 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) och Egon Frid (V) yrkar i första hand återremiss och i andra hand bifall till 
motionen.
Fredrik Nelanders (S) motivering till återremiss lyder: ”På samma sätt som i kommunstyrelsen, 
när vi lämnade en protokollsanteckning som lyder att vi (Socialdemokrater) anser att detta är 
samma svar som vi fick innan återremissen.”
Lars Gezelius (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller om det ska återremitteras och finner 
att kommunfullmäktige ska avgöra ärendet idag.

Omröstning begärs

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
De som röstar för att ärendet ska avgöras idag, röstar JA.
De som röstar enligt Fredrik Nelanders (S) förslag att ärendet ska återremitteras, röstar NEJ.

Omröstningsresultat

Med 9 ja-röster för att ärendet ska avgöras idag och 17 nej-röster för återremiss beslutar 
kommunfullmäktige om återremiss.

Ledamöter Ja Nej Avstår

Fredrik Nelander (S) X

Peter Björk (SD) X

Susanne Lundgren (HVKB) X

Lars Gezelius (M) X

Ulf Genitz (C) X
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Egon Frid (V) X

Tommy Åkerstedt (–) X

Camille Maamari (HVKB) X

Peter Jonsson (M) X

Therese Wellbrandt (SD) X

Erik Lindström (M) X

Elin Härling (SD) X

Peter Persson (S) X

Mattias Andersson (HVKB) X

Ros-Marie Persson (S) X

Peter Romlén (SD) X

Martin Strandholm (C) X

Gert Andersson (S) X

Christina Hagberg (V) X

Carl Hellqvist (HVKB) X

Torbjörn Falk (–) X

Mohammad Rezkar (S) X

Refaat Ibrahim (M) X

Bengt Karlsson (S) X

Johannes Lundén (M) X

Elof Jonsson (C) X

Totalt 9 17
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Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag § 123, Kommunstyrelsen, 2020-10-07, handlingsid 2020.2227
- Tjänsteskrivelse till 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, dokumentid 102873
- Inkommen motion från Vänsterpartiet (V) och Socialdemokraterna (S), handlingsid 2019.1297

Beslutet ska skickas till

- Kommunstyrelsen
- Kanslichef
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§ 111 Dnr KS 2020/135 

Svar på fråga till socialnämndens ordförande angående extra pengar 
till äldreomsorgen

Kommunfullmäktiges beslut

Socialnämndens ordförande besvarar frågan som därmed är färdigbehandlad.

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?”
Kommunfullmäktige beslutade 30 september 2020, § 92 att frågan får ställas. 
Socialnämndens ordförande Ulf Genitz (C) svarar på frågan angående medel från regeringen till 
förstärkt äldreomsorg:
”Drygt 7 miljoner kronor kommer att tillföras Vara i och med regeringens beslut om medel för att 
förstärka äldreomsorgen. 
I skrivande stund saknas ytterligare information på regeringens hemsida såsom när medlen 
kommer kommunerna tillhanda. Socialnämnd och förvaltning bevakar kontinuerligt regeringens 
hemsida, i avvaktan på eventuellt detaljerade riktlinjer för hur medlen ska användas.
Socialnämndens intentioner är att fokusera på ytterligare förstärkning av nämndens mål och 
indikatorer.

 Brukaren i centrum (delaktighet, självständighet genom bland annat välfärdsteknik och 
digitalisering)

 Förebyggande arbete ska stärkas (uppsökande verksamhet, rehabiliterande insatser såsom 
mötesplatser och träffpunkter)

 Kvalitetssäkrad verksamhet (utbildningar i kvalitetssäkrande syfte)
 Utbildning, handledning, bemanning för psykogeriatrisk verksamhet
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 Förstärka arbetet kring personer med demenssjukdom (hemtjänst, dagverksamhet, utbildning)
 Välfärdsteknik/digitalisering (Salus Mea, Visible Care-utbildningsapp för omvårdnads-

personal)
 Ung omsorg
Under förutsättning att kommunen får disponera medlen fritt inom äldreomsorgen är ovanstående 
områden som kommer att förstärkas.”

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag § 92, Kommunfullmäktige, 2020-09-20, handlingsid 2020.2115
- Inkommen fråga från ledamot och oppositionsråd Fredrik Nelander (S), 2020-09-16, handlingsid 
2020.1933

Beslutet ska skickas till

Ledamot och oppositionsråd Fredrik Nelander (S)
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-10-26

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 112 Dnr KS 2020/130 

Avsägelse från Lars Gezelius (M) från uppdraget som ledamot och 
ordförande i Vara Koncern AB samt fyllnadsval

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna Lars Gezelius (M) begäran om avsägelse från sitt uppdrag som ledamot och 

ordförande i Vara Koncern AB.
2. Utse Per Gunnarsson (M), 660808, Vara till uppdraget som ledamot och ordförande i 

Vara Koncern AB.

Sammanfattning av ärendet

Lars Gezelius (M) inkom den 14 oktober 2020 med en begäran om att bli entledigad som ledamot och 
ordförande i Vara Koncern AB, Vara Bostäder AB och Vara Industrifastigheter AB.
Valberedningen har i uppdrag att bereda fyllnadsval för ordförandeposter i kommunens nämnder och 
bolag enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 45 (KF 2020-03-30, § 28). På sitt sammanträde 26 
oktober 2020, § 10 föreslås Per Gunnarsson (M) som ny ordförande för Vara Koncern AB.

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)

Erik Lindström (M) redogör för valberedningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt valberedningens förslag och finner att 
kommunfullmäktige så gör.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag § 10, Valberedningen, 2020-10-26, handlingsid 2020.2313
- Avsägelse från uppdrag, 2020-10-14, handlingsid KS 2020.2263

Beslutet ska skickas till

- Per Gunnarsson (M)
- Vara Koncern AB
- Lönekontoret
- Förtroendemannaregistret
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-10-26

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 113 Dnr KS 2020/130 

Avsägelse från Lars Gezelius (M) från uppdraget som ledamot och 
ordförande i Vara Bostäder AB samt fyllnadsval

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna Lars Gezelius (M) begäran om avsägelse från sitt uppdrag som ledamot och 

ordförande i Vara Bostäder AB.
2. Utse Herman Bynke (M), 720517, Vara till uppdraget som ledamot och ordförande i 

Vara Bostäder AB.

Sammanfattning av ärendet

Lars Gezelius (M) inkom den 14 oktober 2020 med en begäran om att bli entledigad som ledamot 
och ordförande i Vara Koncern AB, Vara Bostäder AB och Vara Industrifastigheter AB.
Valberedningen har i uppdrag att bereda fyllnadsval för ordförandeposter i kommunens nämnder och 
bolag enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 45 (KF 2020-03-30, § 28). På sitt sammanträde 
26 oktober 2020, § 11 föreslås Herman Bynke (M) som ny ordförande för Vara Bostäder AB.

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)

Erik Lindström (M) redogör för valberedningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt valberedningens förslag och finner att 
kommunfullmäktige så gör.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag § 11, Valberedningen, 2020-10-26, handlingsid 2020.2314
- Avsägelse från uppdrag, 2020-10-14, handlingsid KS 2020.2263

Beslutet ska skickas till

- Herman Bynke (M)
- Vara Bostäder AB
- Lönekontoret
- Förtroendemannaregistret
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-10-26

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 114 Dnr KS 2020/130 

Avsägelse från Lars Gezelius (M) från uppdraget som ledamot och 
ordförande i Vara Industrifastigheter AB samt fyllnadsval

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna Lars Gezelius (M) begäran om avsägelse från sitt uppdrag som ledamot och 

ordförande i Vara Industrifastigheter AB. 
2. Utse Herman Bynke (M), 720517, Vara till uppdraget som ledamot och ordförande i 

Vara Industrifastigheter AB.

Sammanfattning av ärendet

Lars Gezelius (M) inkom den 14 oktober 2020 med en begäran om att bli entledigad som ledamot 
och ordförande i Vara Koncern AB, Vara Bostäder AB och Vara Industrifastigheter AB.
Valberedningen har i uppdrag att bereda fyllnadsval för ordförandeposter i kommunens nämnder och 
bolag enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 45 (KF 2020-03-30, § 28). På sitt sammanträde 26 
oktober 2020, § 12 föreslås Herman Bynke (M) som ny ordförande till Vara Industrifastigheter AB.

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)

Erik Lindström (M) redogör för valberedningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt valberedningens förslag och finner att 
kommunfullmäktige så gör.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag § 12, Valberedningen, 2020-10-26, handlingsid 2020.2315
- Avsägelse från uppdrag, 2020-10-14, handlingsid KS 2020.2263

Beslutet ska skickas till

- Herman Bynke (M)
- Vara Industrifastigheter AB
- Lönekontoret
- Förtroendemannaregistret
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