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§ 53 Dnr 2021-000006  

Upprop kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Uppropet förklaras avslutat.      

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige förrättar upprop.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Uppropet förklaras avslutat.  
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§ 54 Dnr 2021-000007  

Val av protokollsjusterare kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Sirpa Bergenstoff (S) och Michael Johansson (C) väljs att justera dagens 
protokoll.           

Sammanfattning av ärendet 
Protokollsjustering föreslås ske måndag 17 maj klockan 17:00 på 
kommunkontoret.      

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige väljer två justerare.    

Förslag till beslut på sammanträdet   
Tony Willner (S) föreslår Sirpa Bergenstoff (S) 

Anneli Hermansson (C) föreslår Michael Johansson (C)    
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§ 55 Dnr 2021-000008  

Godkännande av kallelse/kungörelse 
kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner att kallelse/kungörelse skett i laga ordning.      

 

Sammanfattning av ärendet 
Kallelse till dagens sammanträde med kommunfullmäktige har skickats ut 
digitalt samt annonserats på kommunens digitala anslagstavla.      

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner att kallelse/kungörelse skett i laga ordning.   
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§ 56 Dnr 2021-000009  

Godkännande av dagordning kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen.          

Sammanfattning av ärendet 
Dagordningen för dagens sammanträde med kommunfullmäktige har 
skickats ut digitalt, annonserats samt kungjorts på kommunens digitala 
anslagstavla.       

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen.   
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§ 57 Dnr 2021-000010  

Meddelanden kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tar emot de meddelanden som anmälts till 
sammanträdet.           

Sammanfattning av ärendet 
Följande meddelanden har anmälts till sammanträdet: 
Från myndighetsnämnd Lärande och omsorg: 

- Verksamhetsberättelse 2020 
 
Från myndighetsnämnd Bygg och miljö 

- Verksamhetsberättelse 2020    

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige tar emot de meddelanden som anmälts till 
sammanträdet.   
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§ 58 Dnr 2020-000272  

Svar på medborgarförslag Ställ upp en "Ge och ta"-
hylla 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget avslås med hänvisning 
till det arbete som redan pågår kring återbruk av olika typer av material och 
produkter i kommunen.      

Sammanfattning av ärendet 
I ett medborgarförslag föreslås att en ”ge- och ta”-hyllas ska iordningställas 
där medborgare kan byta saker mer varandra.  
Förvaltningen gör bedömningen att intentionerna i förslaget är bra. Precis 
som förslagsställaren skriver så bidrar återbruk till hållbarhetsbegreppets tre 
dimensioner. 
Det pågår idag ett arbete inom förvaltningen kring återbruk av olika 
produkter och material. Exempelvis arbetar förvaltningen för att 
iordningställa någon typ av sportbibliotek där medborgare ska kunna låna 
eller byta fritidutrustning/material med varandra. 
Då det redan pågår ett arbete kring hur kommunen ska arbeta med återbruk 
på flera sätt gör förvaltningen bedömningen att de önskemål och intentioner 
som förslagsställaren anger i sitt medborgarförslag, på olika sätt kommer att 
hanteras i det pågående arbetet. Förvaltningen kan dock i dagsläget inte säga 
att det kommer ske på det vis som föreslås i medborgarförslaget. 
Förvaltningen föreslår därför att medborgarförslaget avslås. 
Förvaltningen gör bedömningen att ärendet inte gör skillnad mellan kön. 
Förvaltningen gör bedömningen att ärendet inte får några ekonomiska 
konsekvenser.     

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget avslås med hänvisning 
till det arbete som redan pågår kring återbruk av olika typer av material och 
produkter i kommunen.     

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande redogör för förslaget som anses föredraget. 
Ordet lämnas fritt. 
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Helen Persgren (MP) yrkar att medborgarförslaget ska anses besvarat. 
Bengt Hilmersson (c) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 
Diskussionen förklaras avslutad.    

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och  
Helen Persgrens (MP) förslag.   

Omröstningsresultat 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enligt med 
kommunstyrelsens förslag.     
  

Protokollsutdrag skickas till 
Förslagsställaren 
Hampus Haga, kultur- och fritidschef 
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§ 59 Dnr 2020-000375  

Svar på motion om att tillsätta företrädare för personer 
med funktionsvariation 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motion om att tillsätta företrädare för personer med funktionsvariation 
avslås.     

Sammanfattning av ärendet 
Med utgångspunkt från ställd motion från Vänsterpartiet och inledning i 
detta utlåtande är det svårt att tillmötesgå förslaget. I motionen föreslår 
Vänsterpartiet att det dels ska skapas en politiskt obunden plats i Vårgårda 
Bostäders styrelse, dels en rådgivande opolitisk plats i kommunstyrelsen.  
Kommunallagen förefaller tydlig i det att det ska vara valda församlingar 
som utses av våra röstberättigade medlemmar. Att enskilda sakfrågor ska få 
plats i nämnd och/eller styrelse av opolitiska och/eller politiskt obundna 
platser bedöms därför bryta mot kommunallagens bestämmelser. Utifrån det, 
oavsett ämne eller sakfråga, bör Vårgårda kommun förhålla sig till det.  
Ska enskilda frågor få särskilt företräde eller möjligen att det upplevs som en 
prioriterad fråga, oavsett värde, bör våra folkvalda församlingar finna ett 
alternativt sätt att ombesörja detta. Till exempel arbetar Vårgårda idag med 
jämställdhet med utsedda förtroendevalda. I annat fall bör politiken ge 
förvaltning uppdrag att ta fram en plan för att tillse att kraven i lagstiftning 
följs för alla nedan nämnda områden. 
Vårgårda kommun ska arbeta för inkluderande. Det gäller för alla 
kommunens invånare, och de som besöker kommunen. För det ska alltid 
tillgängligheten beaktas för att inte skapa funktionshinder för någon.  
Detta finns även som krav enligt flera olika lagstiftningar. Det finns krav på 
tillgänglighet inom områdena samhällsplanering och byggd miljö, 
transporter, information och kommunikation samt verksamhetsinriktade 
krav.     

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
Motion om att tillsätta företrädare för personer med funktionsvariation 
avslås.       

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande redogör för förslaget som anses föredraget. 
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Ordet lämnas fritt. 
Conny Rhedin (V) tackar för svaret. 
Debatten förklaras avslutad.      
  

Protokollsutdrag skickas till 
Lars Björkqvist, kommunchef 
Pontus Lilja, kommunikationsstrateg 
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§ 60 Dnr 2021-000076  

Beredning för översyn av den nuvarande politiska 
organisationen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Vägledningsdebatten avseende Beredning för översyn av den nuvarande 
politiska organisationen avslutas.         

Sammanfattning av ärendet 
Enligt arbetsbeskrivningen avseende Beredning för översyn av den 
nuvarande politiska organisationen ska en vägledningsdebatt hållas under 
kommunfullmäktiges sammanträde i maj 2021            

Förvaltningens förslag till beslut 
Vägledningsdebatten avseende Beredning för översyn av den nuvarande 
politiska organisationen avslutas.     

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande redogör för ärendet och lämnar ordet till beredningens 
ordförande Kenneth Max (M) som föredrar vad som förevarit i beredningen 
så här långt. 
Ordet lämnas fritt. 
Kenneth Max (M) tillstyrker förvaltningens förslag till beslut 
Debatten förklaras avslutad.     
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§ 61 Dnr 2021-000175  

Kommunstyrelsens uppsikts- och kontrollplikt över 
ägda aktiebolag 2020  

Kommunfullmäktiges beslut 
Upprättad skrivelse kring kommunstyrelsens uppsikts- och kontrollplikt över 
de kommunala aktiebolagen för år 2020 godkänns.     

Reservation och särskilda uttalanden 
Protokollsanteckning från Gunnar Lennermo (MP): 
Under det gångna året fattades många viktiga och avgörande beslut av 
Vårgårda bostäders styrelse. Mp saknar konsekvensanalyser av hur de 
drastiska besluten påverkar bostadsbolagets möjlighet att uppnå målen enligt 
ägardirektivet. 
Bolaget har inte uppfyllt de skall krav som är ställda i ägardirektiven bland 
annat; 

• Att vara en föregångare inom miljö- och klimatsmart byggnation, 
drift och underhåll 

• Att tillgodose att hyresbostäder, bostadsrätter och övriga lokaler finns 
att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god teknisk och 
arkitektonisk kvalitet.  

Den nya styrelsen har tillsammans med ägaren avbrutet ett byggprojekt som 
skulle uppfylla stora delar av de krav som fanns med i det tidigare 
ägardirektivet avseende färdigställda bostäder, både ombyggda och 
nybyggda.  Byggprojektet skulle även uppfylla kravet på att vara 
föregångare inom miljö- och klimatsmart byggande men även detta krav 
missades genom att projektet lades ner.  Eftersom projektet var långt 
framskridet så bidrog avslutande också till förluster genom redan tagna 
kostnader.    
Om skälet är att bolagets finansiella situation har försämrats så har detta 
skapats av styrelsen och ägaren genom att ändra avkastningskraven från 1,3 
% (ägardirektiv 2017 – 2020) till 3 % (ägardirektiv 2020 – 2027) och i den 
värdering som gjordes när bostadsmarknaden stod som lägst, hösten 2019, 
sätta en kalkylränta till över 6 %.  
Protokollsanteckning från Mikaela Engström (M):   
Under hösten 2020 har KS presidium samt kommunchef varit inadjungerade 
med yttranderätt, dock ej beslutsrätt. Detta för att ytterligare öka 
transparensen mellan bostadsbolaget och dess ägare.     
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Sammanfattning av ärendet 
Den 1 januari 2013 infördes en ny bestämmelse i kommunallagen, 6 kap. 9§, 
som anger att kommunstyrelsen årligen ska besluta om den verksamhet som 
kommunens bolag har bedrivit under föregående kalenderår har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
för de kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är 
fallet, ska den lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga 
åtgärder. 
Denna tjänsteskrivelse ämnar utgöra underlag för sådan prövning av 
Vårgårda kommuns verksamhet inom helägda aktiebolag som utgörs av 
Vårgårda Bostäder AB samt dess helägda dotterbolag Vårgårda Utveckling 
AB. 
Underlag för kommunstyrelsens uppsikts- och kontrollplikt över de 
kommunala aktiebolagen är: 
1. Föremål för bolagets verksamhet enligt Bolagsordning. 
2. Ägardirektiv som bl.a. uttrycker att verksamheterna ska bedrivas i enlighet 
med de kommunalrättsliga principerna. 
3. VD instruktioner. 
4. Dialogmöten mellan bolag och kommunstyrelse. 
5. Vårgårda Bostäders årsredovisning för 2020. 
 
Vårgårda bostäder har haft ett år med stora ekonomiska utmaningar. Det 
pågående projektet på Backgårdsgatan har inneburit högre 
investeringsutgifter än vad det bedömda marknadsvärdet är på fastigheterna. 
I bokslutet är bolaget skyldiga att i enlighet med redovisningsprinciperna 
utreda huruvida det bokförda värdet av fastigheterna motsvarar ett bedömt 
marknadsvärde eller alternativt är lägre än marknadsvärdet. I bokslutet 2020 
kan det konstateras att för det pågående projektet 1061 Klockarebolet 5,7 
och 8 finns det ett marknadsvärde som uppgår till ett lägre belopp än det 
bokförda och därför har det i bokslutet gjorts en nedskrivning med totalt 67,5 
mnkr, vilket påverkade resultatet negativt.  
Bolagets resultat efter skatt uppgår till -56,7 mnkr, vilket har påverkat 
bolagets soliditet negativt. För att återställa det egna kapitalet och få upp 
soliditeten har en uppskrivning gjorts av äldre fastigheter med totalt 40 
mnkr. Soliditeten uppgår på bokslutsdagen till 6,3 % (föregående år 12,2 %). 
Den finansiella ställningen har i och med projektet försämrats.  
Kommunstyrelsen har under året haft insyn i det arbete som bedrivits i 
bolaget under året. Bolagets VD har haft informationspunkter på 
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kommunstyrelsesammanträden och det har också skett dialogmöten mellan 
bolagets styrelse och KS presidie under året.  
Bolaget konstaterar i årsredovisningen att ekonomin behöver återhämtas och 
att bolaget nu behöver gå in i en förvaltande roll. Ägaren är av samma 
uppfattning utifrån de ekonomiska konsekvenser som projekt 1061 
Klockarebolet 5,7 och 8 medfört.  
Via de underlag som reglerar bolagens verksamhet och genom de 
dialogmöten som hålls mellan bolag och kommunstyrelse, bedöms att 
kommunstyrelsen har nödvändig uppsikt och kontroll över de kommunala 
aktiebolagen.         

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
Upprättad skrivelse kring kommunstyrelsens uppsikts- och kontrollplikt över 
de kommunala aktiebolagen för år 2020 godkänns.         

Förslag till beslut på sammanträdet 
 Ordförande redogör för ärendet och ärendet anses föredraget. 
Ordet lämnas fritt. 
Gunnar Lennermo (MP) Lämnar anteckning till protokollet. 
Mikaela Engström (M) Lämnar anteckning till protokollet. 
Diskussionen förklaras avslutad.        
  

Protokollsutdrag skickas till 
Linda Rudenwall, ekonomichef 
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§ 62 Dnr 2021-000188  

Delegering av beslutanderätt enligt lag om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen 
covid-19 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen ansvaret för 
uppgifter som ankommer på kommunen enligt den tillfälliga lagen (2021:4) 
om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av Covid-19 eller 
förordningar och föreskrifter som meddelas med stöd av denna, i den mån 
uppgiften inte redan anförtrotts annan nämnd genom lag eller förordning. 
2. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att besluta om 
föreskrifter som kan meddelas med stöd av 13 § lagen om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. De beslut 
som omfattas av delegationen inskränker sig till förbud som gäller under 
perioder från minst 48 timmar till högst en vecka och på följande platser: 
* Sävens Badplats 
* Ornungasjöns badplats- Gåsaviken 
* Horla badplats- Storsjön 
* Kvinnestadsjöns badplats 
* Badplats Uddabosjön- Skogsbygden 
* Badplats Lida- Sandsjön 
* Badplats Lena Lången 
* Badplats Bergstena Tåsjön 
* Badplats Tångabadet 
Delegationen omfattar även en eventuell förlängning av lagen.  
Om behov uppstår får vistelseförbud även utfärdas på annan plats som 
omfattas av pandemilagen.         

Sammanfattning av ärendet 
Vårgårda kommun kan komma att behöva fatta beslut om föreskrifter som 
har överlåtits och som kan komma att överlåtas till kommunerna enligt 13 § i 
den tillfälliga lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridning av sjukdomen covid-19, även kallad covid-19-lagen eller 
pandemilagen. 
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För att tydliggöra ansvarsfördelningen och för att förbereda en skyndsam 
handläggning av sådana beslut föreslås kommunfullmäktige, i de fall inte 
hinder mot detta föreligger enligt lag, delegera uppgiften till 
kommunstyrelsen. Beslut om föreskrifter enligt covid-19-lagen ska utgöra en 
sista åtgärd när andra mindre ingripande åtgärder inte har fått önskad effekt 
för att minska trängsel på vissa angivna platser inom Vårgårda kommun.  
 
Förvaltningens yttrande 
Den 10 januari 2021 trädde den nya tillfälliga lagen covid-19-lagen i kraft. 
Covid-19-lagen medför möjligheter för regeringen att utfärda tillfälliga 
förordningar för att hindra eller begränsa smittspridning av covid-19 och 
gäller till och med september 2021.  
13 § covid-19-lagen ger regeringen möjlighet att låta en kommun meddela 
föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon 
annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig 
risk för trängsel. Den 4 mars 2021 beslutade regeringen att genom 
kompletterande bestämmelse i förordning (2021:8) om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 ge 
kommuner rätt att utfärda förbud mot att vistas på vissa platser där det kan 
finnas risk för trängsel. Bestämmelsen återfinns i 8 kap 1 § förordningen. 
Denna bestämmelse trädde ikraft den 11 mars 2021. Ytterligare föreskrifter 
och smittskyddsåtgärder kan därutöver komma att beslutas och träda i kraft 
snabbt. 
Möjligheten att utfärda föreskrift om vistelseförbud ska användas som en 
sista åtgärd vid en eskalerande smittspridning där andra mindre ingripande 
åtgärder för att minska trängsel på angivna platser inte fått önskad effekt.  
 
Bestämmelsen i 8 kap. 1 § i förordning (2021:8) om särskilda begränsningar 
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 ger kommunerna en rätt 
att utfärda förbud att: 
* vistas i en park, 
* på en badplats eller, 
* på någon annan liknande särskild plats. 
Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett sådant förbud är att: 
* det på platsen ska finnas en påtaglig risk för trängsel, 
* att föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket, och 
* inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet. 
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Med begreppet ”annan liknande särskilt angiven plats” avses att endast vissa 
typer av platser omfattas av bemyndigandet. De platser som omfattas är 
sådana som allmänheten typiskt sett har tillträde till. Av propositionen 
framgår dock uttryckligen att vissa platser inte omfattas. De platser som inte 
omfattas är platser där det bedrivs näringsverksamhet eller offentlig 
verksamhet av mer betydande omfattning, t.ex. köpcentrum och bibliotek, 
och platser som framför allt används för att förflytta sig från en plats till en 
annan, t.ex. gågator och bilvägar, fartyg och andra färdmedel. 
Förbudföreskrifter kan alltså inte gälla sådana platser.  
 
De beslut som föreslås kunna fattas av kommunstyrelsen och som omfattas 
av delegationen inskränker sig till förbud som gäller under perioder om 
minst 48 timmar och högst en vecka och för något av följande angivna och 
begränsade områden: 
 
* Sävens Badplats 
* Ornungasjöns badplats- Gåsaviken 
* Horla badplats- Storsjön 
* Kvinnestadsjöns badplats 
* Badplats Uddabosjön- Skogsbygden 
* Badplats Lida- Sandsjön 
* Badplats Lena Lången 
* Badplats Bergstena Tåsjön 
* Badplats Tångabadet 
 
Beslut som innebär längre perioder och eller gäller andra områden ska 
hänskjutas till kommunfullmäktige för beslut.  
 
Innan en kommun meddelar föreskrifter om förbud mot att vistas på en 
särskilt angiven plats ska smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten ges 
tillfälle att yttra sig över kommunens förslag. Samråd bör även ske med 
Länsstyrelsen och angränsande kommuner för att möjliggöra en samordning 
inom länet. Även polismyndigheten med ansvar för Vårgårda bör få 
information om att ett sådant beslut förbereds. Om kommunstyrelsen fattar 
beslut i enlighet med föreslagen delegation ska aktuellt område förtydligas i 
en kartbilaga till ärendet. 
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Sveriges kommuner och regioner (SKR) har uttalat sig beträffande frågan 
om vilket organ i kommunen som är mest lämpat att fatta beslut enligt 
förordningen. SKR uttalar att det av förordningen framgår att det är 
kommunen som bemyndigas att utfärda föreskrifter om förbud enligt 
förordningen. Lagstiftningen i sig anger inte på vilken nivå beslut om förbud 
med stöd av bemyndigandet ska fattas, vilket innebär att beslutanderätten 
utgår från fullmäktige. Behov av korta beslutsvägar och snabb 
beredningsprocess talar för att det finns intresse av att överlåta viss 
beslutanderätt på styrelsen eller en nämnd, under förutsättning av att ärendet 
inte är av principiell betydelse eller annars av större vikt, det s.k. 
delegationsförbudet i 5 kap. 1 § kommunallagen. Med anledning av detta 
uttalande från SKR bedömer kommunledningskontoret att det är möjligt för 
fullmäktige att delegera beslutanderätten till kommunstyrelsen under 
förutsättning att beslutet inte bedöms vara av principiell karaktär. I dessa fall 
väger vikten av en snabb beredningsprocess och snabba beslutsvägar tungt, 
för att kunna agera mot en ökad smittspridning av covid-19 i kommunen. 
Om kommunstyrelsen gör bedömningen att ett förbud inte längre behövs ska 
styrelsen omgående fatta beslut om att upphäva förbudet 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
1. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen ansvaret för 
uppgifter som ankommer på kommunen enligt den tillfälliga lagen (2021:4) 
om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av Covid-19 eller 
förordningar och föreskrifter som meddelas med stöd av denna, i den mån 
uppgiften inte redan anförtrotts annan nämnd genom lag eller förordning. 
2. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att besluta om 
föreskrifter som kan meddelas med stöd av 13 § lagen om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. De beslut 
som omfattas av delegationen inskränker sig till förbud som gäller under 
perioder från minst 48 timmar till högst en vecka och på följande platser: 
* Sävens Badplats 
* Ornungasjöns badplats- Gåsaviken 
* Horla badplats- Storsjön 
* Kvinnestadsjöns badplats 
* Badplats Uddabosjön- Skogsbygden 
* Badplats Lida- Sandsjön 
* Badplats Lena Lången 
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* Badplats Bergstena Tåsjön 
* Badplats Tångabadet 
Delegationen omfattar även en eventuell förlängning av lagen.  
Om behov uppstår får vistelseförbud även utfärdas på annan plats som 
omfattas av pandemilagen. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande redogör för ärendet och det förklaras för föredraget. 
Ordet lämnas fritt. 
Bengt Hilmersson (C) redogör för ärendet.  
Debatten förklaras avslutad.      
  

Protokollsutdrag skickas till 
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
Polismyndigheten 
Förvaltningsledningsgruppen 
Conny Holm, säkerhetschef 
Sara Gårdeson, kanslichef 
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§ 63 Dnr 2021-000074  

Förändring av verksamhetsområde VA avseende 
dagvatten i Vårgårda och Lagmansholm 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Att inskränka verksamhetsområdet för den kommunala vattentjänsten 
dagvatten i Lagmansholm enligt karta i bilaga 1. 
- Att inskränka verksamhetsområdet för den kommunala vattentjänsten 
dagvatten i Vårgårda enligt kartor i bilaga 2. 
- Områdena kan komma att inkluderas i verksamhetsområde för dagvatten i 
framtiden efter behovsprövning av dagvattentjänster. 
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en 
utredning om verksamhetsområde för ”Dagvatten gata” för områden som 
uppmärksammats vid remissen och återkomma med förslag till fortsatt 
hantering av dessa områden.     

Sammanfattning av ärendet 
I detta ärende föreslås en justering av verksamhetsområdena i Vårgårda och 
Lagmansholm, på så sätt att verksamhetsområden för dagvatten minskas i 
ytterkanterna.  
Förslaget gör ingen skillnad mellan kön. 
De ekonomiska effekterna är att fastigheter som tas bort från 
verksamhetsområde för dagvatten inte kommer att betala dagvattenavgiften 
som ingår i brukningsavgift för VA sedan årsskiftet 2020/21. Fastigheterna 
kommer inte heller ha rätt att bli anslutna på allmänna dagvattenledningar, 
utan måste klara sin dagvattenhantering själva.        

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
- Att inskränka verksamhetsområdet för den kommunala vattentjänsten 
dagvatten i Lagmansholm enligt karta i bilaga 1. 
- Att inskränka verksamhetsområdet för den kommunala vattentjänsten 
dagvatten i Vårgårda enligt kartor i bilaga 2. 
- Områdena kan komma att inkluderas i verksamhetsområde för dagvatten i 
framtiden efter behovsprövning av dagvattentjänster. 
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en 
utredning om verksamhetsområde för ”Dagvatten gata” för områden som 
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uppmärksammats vid remissen och återkomma med förslag till fortsatt 
hantering av dessa områden.        

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande redogör för ärendet som anses föredraget. 
Ordet lämnas fritt. 
Debatten förklaras avslutad.     
  

Protokollsutdrag skickas till 
Alfred Dubow, samhällsbyggnadschef 
Teresa Kalisky, gata/VA-chef 
Kalle Blomqvist, GIS-samordnare       
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§ 64 Dnr 2021-000075  

Förändring av verksamhetsområde VA i Östadkulle 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Att inskränka verksamhetsområdet för de kommunala vattentjänsterna 
dricksvatten och spillvatten i Östadkulle enligt karta i bilaga 1. 
- Att ändra verksamhetsområdet för den kommunala vattentjänsten dagvatten 
i Östadkulle enligt karta i bilaga 2. 
- Områdena kan komma att inkluderas i verksamhetsområde för dagvatten i 
framtiden efter behovsprövning av dagvattentjänster. 
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en 
utredning om verksamhetsområde för ”Dagvatten gata” och återkomma med 
förslag till fortsatt hantering av områden som kan vara aktuella för en sådan 
VA-tjänst.          

Sammanfattning av ärendet 
Gata/VA-enheten ser över verksamhetsområden för dagvatten i samtliga 
tätorter, i samband med införande av dagvattenavgift i VA-taxan. I 
Östadkulle ses hela verksamhetsområdet över i ytterkanterna.  
Den ekonomiska aspekten gäller att de fastigheter (VA-abonnenter) som 
ligger innanför verksamhetsområde för dagvatten är de som ska betala 
dagvattenavgift. 
Ärendet gör ingen skillnad mellan könen. 
Förvaltningen har skickat en remissfråga till berörda fastigheter och bett om 
svar till slutet på februari.       

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  
- Att inskränka verksamhetsområdet för de kommunala vattentjänsterna 
dricksvatten och spillvatten i Östadkulle enligt karta i bilaga 1. 
- Att ändra verksamhetsområdet för den kommunala vattentjänsten dagvatten 
i Östadkulle enligt karta i bilaga 2. 
- Områdena kan komma att inkluderas i verksamhetsområde för dagvatten i 
framtiden efter behovsprövning av dagvattentjänster. 
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en 
utredning om verksamhetsområde för ”Dagvatten gata” och återkomma med 
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förslag till fortsatt hantering av områden som kan vara aktuella för en sådan 
VA-tjänst.       

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande redogör för ärendet som anses föredraget. 
Ordet lämnas fritt. 
Debatten förklaras avslutad.     
  

Protokollsutdrag skickas till 
Alfred Dubow, samhällsbyggnadschef 
Teresa Kalisky, gata/VA-chef 
Kalle Blomqvist, GIS-samordnare 
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§ 65 Dnr 2021-000183  

Revidering av investeringsbudget - Fagrabo  

Kommunfullmäktiges beslut 
Investeringsbudget för 2021 revideras med tillägg om 2,5 mnkr för 
exploatering Fagrabo.            

Sammanfattning av ärendet 
Exploatering av Fagraboområdet finns med i beslutat investeringsbudget för 
2021 (1 mnkr) och för 2022 (6 mnkr). Projektet syftar till att påbörja den 
infrastruktur som krävs för att Fagrabo ska kunna exploateras ytterligare. 
I den detaljplan som antagits för Fagrabo ängar finns även förskola samt 
infrastruktur, som senare ska försörja Fagrabos kommande bostadsområden. 
I samband med att förskolan ny byggs behöver gång- och cykelväg samt VA 
och gata byggas ut inom den antagna planen. För att kunna på ett effektivt 
sätt bygga förskolan behöver den första delen av kommande huvudgata för 
Fagrabo byggas redan nu, med den standard som planeras för framtiden. 
I beslutad investeringsbudget finns investeringsmedel för 2022 som behövs 
redan 2021. Det bedöms behövas ytterligare 2,5 mnkr för 2021. Behovet av 
investeringsmedel för projektet bedöms minska i motsvarande grad för 2022. 
Ytterligare investeringsmedel kommer behövas när detaljplanen för Fagrabo 
Väst är färdigställd. 
Ärendet bedöms inte påverka män och kvinnor olika. 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
Investeringsbudget för 2021 revideras med tillägg om 2,5 mnkr för 
exploatering Fagrabo. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande lämnar över till vice ordförande att redogöra för förslaget. 
Förslaget anses föredraget. 
Ordet lämnas fritt. 
Bengt Hilmersson (C) redogör för förslaget. 
Debatten förklaras avslutad.      
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Protokollsutdrag skickas till 
Alfred Dubow, samhällsbyggnadschef 
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§ 66 Dnr 2021-000157  

Avvikelse från taxa serveringstillstånd 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Efterskänka de fasta och rörliga avgifterna för år 2021 gällande 
verksamheter med stadigvarande serveringstillstånd, (KF § 155,  
2019-11-06). 
- Förlänga betaltid med utgående fakturor som avser årliga avgifter och 
tillsynsavgifter. 
- Prövning och handläggning av inkomna ärenden och befogade klagomål 
kommer att faktureras med ordinarie betaltid.         

Sammanfattning av ärendet 
Vårgårda kommun ingår i ett samverkansavtal med Lidköpings kommun 
tillsammans med flera andra kommuner, kallat Tillståndsenhet i samverkan 
(TiS) där frågor om alkohol- och tobakstillsyn hanteras.  
Lidköpings kommun har inkommit med en skrivelse till kommunerna i 
samverkan där man klargör att man med anledning av pandemin avser att 
efterskänka avgifter för näringsidkare i kommunen år 2021. Det rör sig om 
de fasta och rörliga avgifterna för tillsynsavgifter för verksamheter som har 
alkoholtillstånd. Frågan ställs nu till övriga kommuner att meddela hur man 
avser att göra för år 2021.  
Då även näringsidkare i Vårgårda kommun på ett liknande sätt som i 
Lidköpings kommun drabbats av uteblivna intäkter med anledning av 
pandemin föreslås fullmäktige besluta att samma beslut ska gälla för 
Vårgårda kommun. Därmed sker en avvikelse från taxa under 2021. De 
ordinarie avgifterna, såväl baserade på fasta avgifter som rörliga avgifter 
baserade på omsättning för verksamheter som har alkoholtillstånd 
efterskänks. Ingen fakturering sker då från TiS till näringsidkarna i Vårgårda 
kommun för år 2021. Beslutet gäller inte inkomna anmälningar och 
ansökningar.    
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  
- Efterskänka de fasta och rörliga avgifterna för år 2021 gällande 
verksamheter med stadigvarande serveringstillstånd, (KF § 155,  
2019-11-06). 
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- Förlänga betaltid med utgående fakturor som avser årliga avgifter och 
tillsynsavgifter. 
- Prövning och handläggning av inkomna ärenden och befogade klagomål 
kommer att faktureras med ordinarie betaltid. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande lämnar över till vice ordförande att redogöra för förslaget. 
Förslaget anses föredraget. 
Ordet lämnas fritt. 
Debatten förklaras avslutad.      
  

Protokollsutdrag skickas till 
Ann-Charlotte Lilja, socialchef 
Tillståndsenhet i samverkan, Bygg- och Miljö, Lidköpings kommun 
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§ 67 Dnr 2020-000380  

Uthyrning av kommunens lokaler kvällstid  

Kommunfullmäktiges beslut 
Förslaget på taxor för uthyrning av kommunens lokaler kvällstid godkänns.         

Sammanfattning av ärendet 
Flera av kommunens lokaler står tomma under eftermiddagar, kvällar och 
helger. Lokalförsörjningsgruppen arbetar för ett effektivt lokalutnyttjande 
och föreslår att vissa av kommunens lokaler bör kunna hyras ut till 
föreningar och andra när de inte nyttjas av kommunverksamheten. 
Förvaltningen föreslår att lokalerna hyrs ut utifrån följande förutsättningar: 
- Kommunen äger rätt att neka en hyresförfrågan om ändamålet för 
uthyrningen kan uppfattas som olämpligt. Beslutet ska skriftligen motiveras. 
- De partier som finns representerade i kommunfullmäktige äger rätt att 
kostnadsfritt hyra kommunens sammanträdesrum för gruppmöten kopplade 
till kommunstyrelsesammanträden eller kommunfullmäktigesammanträden. 
För övrig partiverksamhet ska partierna betala ordinarie taxa. 
 
Taxor för kommunala lokaler 

Skolsalar Förening med säte i 
Vårgårda kommun 
och med verksamhet 
för ungdomar upp till 
20 år 

Förening med säte i 
Vårgårda kommun och 
med verksamhet för 
vuxna över 20 år samt 
privatpersoner från 
Vårgårda kommun 

Företag och övriga 
organisationer i 
Vårgårda kommun 
samt alla hyresgäster 
från andra 
kommuner 

Kurser 150 kr per 
tillfälle 

200 kr per 
tillfälle 

Ingen uthyrning 

Möten 150 kr per 
tillfälle 

200 kr per 
tillfälle 

Ingen uthyrning 

Logi vid 
föreningsarrangemang 

500 kr per dygn 
och klassrum 

Ingen uthyrning Ingen uthyrning 

 
Hemkunskapssal Förening med säte i 

Vårgårda kommun 
och med verksamhet 
för ungdomar upp till 
20 år 

Förening med säte i 
Vårgårda kommun och 
med verksamhet för 
vuxna över 20 år samt 
privatpersoner från 
Vårgårda kommun 

Företag och övriga 
organisationer i 
Vårgårda kommun 
samt alla hyresgäster 
från andra 
kommuner 

Gullhögen 150 kr per 
tillfälle 

200 kr per 
tillfälle 

1000 kr per 
tillfälle 
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Skolmatsalar 
 

Förening med säte i 
Vårgårda kommun 
och med verksamhet 
för ungdomar upp till 
20 år 

Förening med säte i 
Vårgårda kommun och 
med verksamhet för 
vuxna över 20 år samt 
privatpersoner från 
Vårgårda kommun 

Företag och övriga 
organisationer i 
Vårgårda kommun 
samt alla hyresgäster 
från andra kommuner 

Fest/disco 1 000 per tillfälle Ingen uthyrning Ingen uthyrning 
Möten/kurs 500 kr per 

tillfälle 
750 kr per tillfälle 1000 per tillfälle 

 
Konferensrum 
Sammantr.rum 

Förening med säte i 
Vårgårda kommun 
och med verksamhet 
för ungdomar upp till 
20 år 

Förening med säte i 
Vårgårda kommun och 
med verksamhet för 
vuxna över 20 år samt 
privatpersoner från 
Vårgårda kommun 

Företag och övriga 
organisationer i 
Vårgårda kommun 
samt alla hyresgäster 
från andra kommuner 

Stora Ljungås 150 kr per 
tillfälle 

200 kr per tillfälle 1000 kr per 
tillfälle 

Lilla Ljungås 75 kr per tillfälle 100 kr per tillfälle 500 kr per 
tillfälle 

Kvinnestad 75 kr per tillfälle  100 kr per tillfälle 500 kr per 
tillfälle 

Läsesalen Bibliotek 
(Endast vid ord 
öppettid) 

0 kr per tillfälle 0 kronor per 
tillfälle 

0 kronor per 
tillfälle 
Särskild 
prövning av 
nyttjandet 

Konferensrum 
Bibliotek 
(Endast vid ord 
öppettid) 

0 kr per tillfälle 0 kr per tillfälle 0 kronor per 
tillfälle 
Särskild 
prövning av 
nyttjandet 

 
Förvaltningen gör bedömningen att ärendet inte får några ekonomiska 
effekter förutom den ringa intäkt som uthyrningen förväntas ge. 
Förvaltningen gör bedömningen att ärendet inte gör skillnad mellan kön.      

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
Förslaget på taxor för uthyrning av kommunens lokaler kvällstid godkänns.    
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden redogör för ärendet som anses föredraget. 
Ordet lämnas fritt. 
Debatten förklaras avslutad.      
  

Protokollsutdrag skickas till 
Hampus Haga, kultur- och fritidschef 
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§ 68 Dnr 2021-000134  

Uthyrning av PUA-hallen till Alingsås kommun  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
PUA-hallens lediga tider hyrs ut till Alingsås kommun.  
Förvaltningen får i uppdrag att teckna ett hyresavtal med Alingsås kommun 
där hyrestaxa 2 ska tillämpas. (Föreningar och privatpersoner från andra 
kommuner, 350 kronor per timma).      

Sammanfattning av ärendet 
Alingsås kommun planerar att riva sin nuvarande ishall och bygga en ny 
ishall på samma plats. Alingsås kommun önskar att få hyra de lediga tider 
som finns att tillgå i PUA-hallen under byggtiden, för Alingsås kommuns 
föreningar. 
Nuvarande hyresgäster nyttjar i dagsläget PUA-hallen under några få timmar 
per vardagseftermiddag samt helger. Det finns gott om luft i 
bokningsschemat. Förvaltningens bedömning är att genom en effektivare 
schemaplanering skulle kommunen kunna skapa förutsättningar för att 
nuvarande hyresgäster får den omfattning av träningstider som de önskar 
samtidigt som försättningar skapas för Alingsås kommun att bedriva 
verksamhet i hallen. Genom fler bokningar får kommunen en effektivare 
drift av hallen samtidig som kommunen kan hjälpa Alingsås kommun och 
deras föreningar. 
Förvaltningen gör bedömningen att fler bokningar bidrar till en effektivare 
drift av PUA-hallen. Kommunen har fasta kostnader för driften av hallen 
som inte påverkas av ökade bokningar. Uthyrningen leder dock till ökade 
intäkter. 
I avtalet med Alingsås kommun åtar sig hyresgästen att säkerställa en rättvis 
fördelning mellan kvinnor och män i fördelningen av tiderna.       

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
PUA-hallens lediga tider hyrs ut till Alingsås kommun.  
Förvaltningen får i uppdrag att teckna ett hyresavtal med Alingsås kommun 
där hyrestaxa 2 ska tillämpas. (Föreningar och privatpersoner från andra 
kommuner, 350 kronor per timma).      
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden redogör för ärendet som anses föredraget. 
Ordet lämnas fritt. 
Bengt Hilmersson (C): Kompletterar informationen. 
Debatten förklaras avslutad.      
  

Protokollsutdrag skickas till 
Hampus Haga, kultur- och fritidschef 
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§ 69 Dnr 2021-000153  

Årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet 
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ansvarsfrihet för direktionen/styrelsen samt de enskilda ledamöterna i 
densamma för verksamhetsåret 2020 beviljas.       
Årsredovisning för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund 2020 
godkänns.      

Reservation och särskilda uttalanden 
Jäv anmäls av Bengt Hilmersson (C), Tony Willner (S), Kenneth Max (M) 
samt Daniel Dalén (KD).      

Sammanfattning av ärendet 
Från kommunalförbundet Alingsås Vårgårda Räddningstjänstförbund, 
AVRF, föreligger bokslut för verksamhetsåret 2020. 
Räddningstjänstförbundet har gjort en årsredovisning med bokslut per 31 
december 2020. Årets resultat är 642 tkr, 34 tkr över budgeterat resultat på 
608 tkr. Under året har det negativa balanskravsresultat från 2017 följts upp 
då det enligt regelverk ska regleras inom de närmast följande 3 åren, det vill 
säga 2020. Trots det positiva resultatet uppnår inte förbundet god ekonomisk 
hushållning då några åtaganden och fokusområden inte kunnat uppfyllas 
under 2020. Ytterligare beskrivning återfinns i årsrapporten. 
Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
direktionen/styrelsen samt de enskilda ledamöterna i densamma. 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
Ansvarsfrihet för direktionen/styrelsen samt de enskilda ledamöterna i 
densamma för verksamhetsåret 2020 beviljas.       
Årsredovisning för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund 2020 
godkänns.        
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande redogör för ärendet och lämnar ordet till Linda Ottosson, 
förbundsdirektör för räddningsförbundet Alingsås Vårgårda 
Räddningstjänstförbund, som föredrar ärendet. 
Ordförande lämnar ordet fritt. 
Debatten förklaras avslutad.            
  

Protokollsutdrag skickas till 
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund 
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§ 70 Dnr 2021-000187  

Årsredovisning och ansvarsfrihet 2020 
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst  

Kommunfullmäktiges beslut 
- Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisning 2020 för Tolkförmedling 
Väst.  
- Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i direktionen för Tolkförmedling 
Väst ansvarsfrihet för år 2020.         

Reservation och särskilda uttalanden 
Bengt Hilmersson (C) och Tony Willner (S) anmäler jäv.      

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning för 2020 skickas ut till samtliga medlemsfullmäktige för 
beslut om att godkänna årsredovisningen samt beslut om ansvarsfrihet. Detta 
sker i enlighet med TFVs förbundsordning (16§).  
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. Resultatet 
för 2020 blev knappt 3,5 (5,9) mkr att jämföra med budgeterat nollresultat. 
Pandemin har påverkat efterfrågan på tolktjänster negativt, antalet 
tolktjänster minskade mot föregående år. 
Revisionen bedömer att TFV har bedrivit sin verksamhet på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.    

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
- Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisning 2020 för Tolkförmedling 
Väst.  
- Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i direktionen för Tolkförmedling 
Väst ansvarsfrihet för år 2020.         

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden redogör för ärendet som anses föredraget. 
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Ordet lämnas fritt. 
Debatten förklaras avslutad.      
  

Protokollsutdrag skickas till 
Tolkförmedling Väst 
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§ 71 Dnr 2021-000105  

Ansvarig utgivare för webbsändning av 
kommunfullmäktiges sammanträden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser kommunfullmäktiges ordförande Arne Olsson 
(KD) till ansvarig utgivare för sändningar av kommunfullmäktiges 
sammanträden. 
Kommunfullmäktige godkänner att ansvarig utgivare utser övriga presidiet 
till ställföreträdande utgivare.      

Reservation och särskilda uttalanden 
Arne Olsson (KD) anmäler jäv.      

Sammanfattning av ärendet 
Sändningarna av kommunfullmäktiges sammanträden distribueras idag via 
en länk på kommunens webbplats varifrån allmänheten kan följa 
sammanträdena i realtid eller titta på dem i efterhand. 
Direktsändningar via internet betraktas som program enligt 
yttrandefrihetsgrundlagen och Vårgårda kommun behöver därmed anmäla 
sändningsverksamheten till Myndigheten för press, radio och tv. Den som 
bedriver sändningsverksamhet ska också utse en ansvarig utgivare för 
sändningarna. Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktiges ordförande 
bör vara ansvarig utgivare då denne har möjlighet att avbryta sändningen vid 
behov. Ansvarig utgivare ansvarar dock inte för det som sägs under 
sammanträdet utan varje ledamot ansvarar själv för eventuella 
yttrandefrihetsbrott som han eller hon kan begå. Detta kommer att 
tydliggöras genom upplysning i varje enskild kallelse till 
kommunfullmäktiges sammanträden. 
Eftersom kommunfullmäktiges sammanträden innehåller personer är 
inspelning och sändning av dessa behandling av personuppgifter och 
bestämmelserna i dataskyddsförordningen måste iakttas. Av lagen framgår 
att det krävs en rättslig grund för att få behandla personuppgifter. I 
kommunallagen finns regler om att kommunfullmäktiges sammanträden ska 
vara offentliga. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är i 
detta ärende är således att kommunen utför en uppgift av allmänt intresse.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
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Kommunfullmäktige utser kommunfullmäktiges ordförande  
Arne Olsson (KD) till ansvarig utgivare för sändningar av 
kommunfullmäktiges sammanträden. 
Kommunfullmäktige godkänner att ansvarig utgivare utser övriga presidiet 
till ställföreträdande utgivare.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Vice ordförande tar över klubban och redogör för ärendet. 
Ärendet anses föredraget. 
Ordet lämnas fritt. 
Debatten anses avslutad.      
  

Protokollsutdrag skickas till 
Sara Gårdeson, kanslichef 
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§ 72 Dnr 2021-000233 

Interpellation angående koldioxidbudget 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige skickar interpellationen till kommunstyrelsens 
ordförande för att besvaras.      

Sammanfattning av ärendet 
Helen Persgren (MP) har inkommit med interpellation ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Bengt Hilmersson (C) med följande lydelse:  
 
Åtgärder för att minska effekterna av klimatförändringarna brådskar. 
Fler och fler aktörer inser allvaret för mänsklig överlevnad på vår planet. 
Mp har tidigare lämnat in en motion och föreslagit att Vårgårda kommun ska 
anta en koldioxid budget, den besvarades i december 19. 
Motionen ansågs å besvarad. Och en koldioxid budget ansågs för 
komplicerad för en liten kommun som Vårgårda att arbeta med. 
Under de 1.5 år som passerat har nu fler kommuner börjat arbeta med 
verktyget koldioxidbudget för att sänka sina utsläpp. 
I Herrljunga kommunfullmäktige har ett beslut fattats att arbeta med en 
koldioxidbudget för att minska deras kommuns utsläpp. 
Är du Bengt Hilmerssons villig att ompröva Vårgårda kommuns sätt att 
arbeta med en koldioxidbudget ? 
Kan du se fördelar med att samverka med Herrljunga om detta arbete och 
jobba på ett liknande sätt i våra två kommuner? 
 
Helen Persgren 
Mp    

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige skickar interpellationen till kommunstyrelsens 
ordförande för att besvaras. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden återtar klubban och redogör för ärendet. 
Ärendet anses föredraget. 
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Ordet lämnas fritt. 
Debatten förklaras avslutad.     
  

Protokollsutdrag skickas till 
Bengt Hilmersson (C), kommunstyrelsens ordförande 
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