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Plats och tid Stora Ljungås, onsdagen den 9 juni 2021 kl. 18:00 – 21:52. Ajournering kl. 19:45-19:55 samt  
kl. 20:35-20:45 
 
 

Beslutande Ledamöter 

Bengt Hilmersson (C), ej § 83 
Inga Olausson (C) 
Anneli Hermansson (C) 
Michael Johansson (C) 
Urban Arvidsson (C) 
Anders Lennermo (C) 
Mikaela Engström (M) 
Kenneth Max (M) 
Birgit Kullingsjö (C), 1:e vice ordförande 
Åsa Olsson (M) 
Anna Ljungquist (M) frånvarande 
Claes Hägermalm (M) 
Lars Davidsson (M) ersätts av  
Ingamaj Wallertz Olsson (M) 
Arne Olsson (KD), Ordförande 
Daniel Dalén (KD) 
Åsa Hallberg (KD) 
Agneta Janson (KD) 
Kristian Olsson (KD) ersätts av 
Hans-Åke Max (KD) 
Christer Björnsson (L) 
Alf-Olav Nilsen (L) frånvarande 

 
Tony Willner (S), ej § 83 
Sirpa Bergenstoff (S) 
Daniel Andersson (S) 
Marielle Palm (S) 
Johan Larsson (S) 
Margaretha Johansson (S) 
Thomas Högberg (S) ersätts av 
Christer Forsmark (S) 
Bahrija Gafurovic (S) 
Kenth Hulth (S), 2:e vice ordförande 
Sonor Anvarizyaei (S) 
Helen Persgren (MP) 
Gunnar Lennermo (MP) 
Conny Rhedin (V) 
Oskar Västfjäll (V) ersätts av  
Jeff Carlsson (V) 
Dominika Larsson (SD) frånvarande 
Gunnar Göransson (SD) 
Krister Eriksson (SD) frånvarande 
Pelle Eriksson (SD) 
Ratree Göransson (SD) 

   

Utses att Justera Sirpa Bergenstoff (S) och Ingamaj Wallertz Olsson (M) 

Plats och tid för 
Justering 

Kommunkontoret måndagen den 14 juni kl. 17. 

Paragrafer §§ 73-88 

 Underskrifter  Bestyrkande av anslag 

Sekreterare   Från och med Till och med 

2021-06-15 2021-07-06 
 Göran Hernberger  Tid för anslag av protokollet 
Ordförande    

 Arne Olsson (KD)  Bestyrkande av protokollsutdrag 

Justerare    

 Sirpa Bergenstoff (S)  Göran Hernberger 
    

 Ingamaj Wallertz Olsson (M)   

Protokollet förvaras på kommunkontoret i Vårgårda 
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§ 73 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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§ 74 Dnr 2021-000007  

Val av protokollsjusterare kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer Sirpa Bergenstoff (S) och  

Ingamaj Wallertz Olsson (M) att justera dagens protokoll 

Sammanfattning av ärendet 

Protokollsjustering föreslås ske måndag 14 juni 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). 

Ingamaj Wallertz Olsson (M) föreslår Ingamaj Wallertz Olsson (M). 
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§ 75 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.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande redogör för ärendet och lämnar ordet fritt. 
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§ 76 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.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande redogör för ärendet och lämnar ordet fritt. 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(28) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-09 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 77 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: 

- Kvartalsrapport 1 2021 avseende ej verkställda beslut enligt SoL och LSS    

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige tar emot de meddelanden som anmälts till 

sammanträdet.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande redogör för ärendet och lämnar ordet fritt. 
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§ 78 Dnr 2021-000211  

Budget 2022-2024  

Kommunfullmäktiges beslut 

Alliansens förslag till budget innehållande skattesats 21,61, resultat och 

balansräkning, kommunbidrag, investeringsbudget och verksamhetsmål för 

2022-2024 antas. 

Reservation och särskilda uttalanden 

Socialdemokratiska partigruppen reserverar sig mot kommunfullmäktiges 

beslut till förmån för eget förslag. 

Vänsterpartiets och Miljöpartiets partigrupper reserverar sig mot 

kommunfullmäktiges beslut till förmån för Socialdemokraternas förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt gällande ekonomistyrningsprinciper ska kommunfullmäktige i sitt 

junisammanträde besluta om skattesats för det kommande året, fastställa 

resultat och balansräkning, kommunbidrag, investeringsbudget och 

verksamhetsmål för budgetperioden. 

Förvaltningen gör inget eget förslag till beslut men har varit behjälpliga med 

framtagande av information och underlag.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Alliansens förslag till budget innehållande skattesats 21,61, resultat och 

balansräkning, kommunbidrag, investeringsbudget och verksamhetsmål för 

2022-2024 antas.       

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande meddelar att de två budgetförslagen får redogöras för under 20 

minuter vardera. Efter dragningarna ajourneras mötet 10 minuter och efter 

det besvaras eventuella frågor från allmänheten. Ordförande redogör för 

ärendet och lämnar ordet till Alliansen företrädare för att föredra deras 

förslag till budget. 

Bengt Hilmersson (C) och Kenneth Max (M) tillstyrker Alliansens förslag.  

Ordförande lämnar ordet till Socialdemokraterna för föredragning av deras 

förslag till budget. 

Tony Willner (S) tillstyrker Socialdemokraternas förslag i sin helhet och 

yrkar på att skatten höjs med 10 öre samt avslag på Alliansens förslag. 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(28) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-09 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Sammanträdet ajourneras. 

Inga frågor har inkommit från allmänheten. 

Sammanträdet återupptas. 

Ordförande lämnar ordet fritt. 

Conny Rhedin (V), Helen Persgren (MP), Daniel Andersson (S) samt  

Johan Larsson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag i sin helhet. 

Åsa Hallberg (KD), Christer Björnsson (L), Ingamaj Wallertz Olsson (M) 

samt Gunnar Göransson (SD) yrkar bifall till Alliansens budget. 

Christer Forsmark (S) tillstyrker Socialdemokraternas budgetförslag samt 

yrkar avslag på Alliansens budgetförslag. 

Ordförande förklarar debatten avslutad. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 

beslutat enligt Alliansens förslag. 

Votering begärs.        

Beslutsgång 

Den som företräder Alliansens förslag röstar Ja och den som företräder 

Socialdemokraternas förslag röstar Nej. 

Omröstningsresultat 

23 ledamöter röstar Ja och 14 ledamöter röstar Nej.         
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§ 78 Ledamot Ja Nej Avstår 

Bengt Hilmersson (C) X   

Inga Olausson (C) X   

Anneli Hermansson (C) X   

Michael Johansson (C) X   

Urban Arvidsson (C) X   

Anders Lennermo (C) X   

Birgit Kullingsjö (C) X   

Christer Mårtensson (C) X   

Stig-Olov Tingbratt (C) X   

Mikaela Engström (M) X   

Kenneth Max (M) X   

Åsa Olsson (M) X   

Claes Hägermalm (M) X   

Ingamaj Wallertz Olsson (M)   X   

Arne Olsson (KD) X   

Daniel Dalén (KD) 
 

X   

Åsa Hallberg (KD) X   

Agneta Jansson (KD) X   

Hans-Åke Max (KD) X   

Christer Björnsson (L) X   

Tony Willner (S)  X  

Sirpa Bergenstoff (S)  X  

Daniel Andersson (S)  X  

Marielle Palm (S)  X  

Johan Larsson (S) 
  

 X  

Margaretha Johansson (S)  X  

Christer Forsmark (S)  X  

Bahrija Gafurovic (S)  X  

Kenth Hulth (S)  X  

Sonor Anvarizyaei (S)  X  

Helen Persgren (MP)  X  

Gunnar Lennermo (MP)  X  

Conny Rhedin (V)  X  

Jeff Carlsson (V)  X  

Gunnar Göransson (SD) X   

Pelle Eriksson (SD) 
  

X   

Ratree Göransson (SD) X   

Summa 23 14  
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Protokollsutdrag skickas till 

Linda Rudenwall 
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§ 79 Dnr 2020-000269  

Svar på medborgarförslag Cykelgaraget Vårgårda 
station 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget avslås. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har tagit emot ett medborgarförslag från Caroline Thorild 

angående cykelgaraget vid Vårgårda Station. Förslaget är att man ska kunna 

betala för engångstillfällen när man hyr cykelgaraget istället för, som idag, 

längre perioder. 

Cykelgaraget sköts idag av innehavaren till MyWay i Vårgårda, som 

ansvarar för skötsel och administration. Ersättningen utgör de intäkter som 

cykelgaraget medför. Medborgarförslaget bedöms öka administration 

väsentligt och det skulle krävas en ny överenskommelse för att åstadkomma 

det. Nuvarande verksamhetsutövare säger sig vilja avveckla verksamheten 

och det är oklart om och hur en sådan överenskommelse skulle se ut med en 

ny utövare. 

Ett av syftena med cykelgaraget är att tryggheten ökar eftersom det är en 

begränsad mängd personer som har tillgång till det. Tillträde sker med hjälp 

av en programmerad tag. Om engångshyrning skulle tillåtas skulle troligtvis 

väsentligt fler personer ges tillgång till cykelgaraget och potentiellt minska 

tryggheten. 

Kommunen har inga uppgifter om vilka som använder cykelgaraget, men 

tidigare undersökningar visar att kvinnor använder cykel något mer än män, 

vilket gör att ärendet kan sägas påverka kvinnor mer än män. 

Ekonomiska effekter av förslaget är oklart men administrationen förväntas 

öka, vilket skulle kunna leda till kostnader hos kommunen.      

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Medborgarförslaget avslås.       

Förslag till beslut på sammanträdet 

Vice ordförande redogör för förslaget som anses föredraget. 

Ordet lämnas fritt. 

Debatten avslutas.     
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Protokollsutdrag skickas till 

Förslagsställaren        
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§ 80 Dnr 2021-000042  

Svar på motion om ungdomars motorintresse och 
framtid 

Kommunfullmäktiges beslut 

Miljöpartiets motion om ”ungdomars motorintresse och framtid” bifalles.     

Sammanfattning av ärendet 

Miljöpartiet föreslår i en motion att kommunen ska skapa förutsättningar för 

motorintresserade ungdomar att utöva sitt motorintresse och uppmuntra dem 

att starta en förening eller studiecirkel. Utgångspunkten för detta initiativ ska 

vara ungdomarnas intresse, kreativitet och egna val. 

Mopeder, mopedbilar och A-traktorer är bra transportmedel för ungdomar 

som vill ta sig fram lätt och smidigt i vår kommun. Att köra moped, 

mopedbil eller A-traktor är en frihet för många tonåringar. Fordonen 

genererar glädje, gemenskap och också kunskap för många ungdomar. 

Samtidigt innebär fordonskörningen en uppenbar risk för olyckor. Vårdslös 

körning förekommer och skapar störningar och irritation. 

Förvaltningen delar motionsställarens syn på att dialog och 

relationsbyggande är viktiga verktyg i arbetet med motorburna ungdomar. 

Förvaltningen har redan idag ett samarbete med Polisen kring dessa frågor. 

Det är dock ett arbete som behöver intensifieras. Motionsställarens förslag 

harmoniserar väl med förvaltningens syn på hur arbetet med de motorburna 

ungdomarna bör hanteras varför förvaltningen också ställer sig positiv till 

motionen. 

Förvaltningens bedömning är att allt fler tjejer kör moped, mopedbil eller A-

traktor. Det är av stor vikt att de aktiviteter som planeras för motorburna 

ungdomar anpassas på ett sätt som lockar både killar och tjejer. Träffarnas 

innehåll ska ha ett stort jämställdhetsfokus. 

Förvaltningen gör bedömningen att arbetet kan finansieras inom 

förvaltningens befintliga ekonomiska ram.    

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Miljöpartiets motion om ”ungdomars motorintresse och framtid” bifalles.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Vice ordförande redogör för förslaget som anses föredraget och ordföranden 

lämnar ordet fritt. 
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Helen Persgren (MP) tackar för att förvaltningen föreslagit bifall till 

motionen. 

Gunnar Göransson (SD) och Mikaela Engström (M) yrkar bifall till 

motionen. 

Debatten förklaras avslutad. 

  

Protokollsutdrag skickas till 

Motionären 

Hampus Haga 
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§ 81 Dnr 2021-000233  

Svar på interpellation angående koldioxidbudget 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationsdebatten förklaras för avslutad.       

Sammanfattning av ärendet 

Helen Persgren (mp) har skrivit en interpellation till mig angående 

koldioxidbudget och om Vårgårda kommun har för avsikt att ompröva 

tidigare beslut om hur vi idag arbetar med frågan. Helen Persgren (mp) skrev 

en motion i frågan som besvarades i december 2019. Svaret då var bl a att en 

koldioxidbudget var för komplicerad att arbeta med för en liten kommun, 

men att kommunen ska ha omvärldsbevakning av frågan. 

Som Helen Persgren (mp) påpekar så har nu ett flertal mindre kommuner, bl 

a Herrljunga börjat arbeta med verktyget koldioxidbudget i syfte att sänka 

sina utsläpp. Det finns sedan en tid tillbaka en konsulttjänst att köpa in, till 

en tämligen låg kostnad för att få en kommunspecifik koldioxidbudget. 

Denna budget är över all verksamhet som sker i kommunen, inte bara den 

verksamhet som kommunen driver, utan också företag och enskilda som 

verkar i kommunens geografiska område. 

En koldioxidbudget förändrar inte miljöpåverkan, utan mäter hur mycket 

koldioxid som släpps ut i ett visst geografiskt område. Den kan användas 

som utgångspunkt för information och diskussion med företag och enskilda 

eller inom kommunens verksamhet. Förändring av miljöpåverkan sker dock 

inte av att kommunen har en koldioxidbudget utan t ex när enskilda, företag 

eller kommunen, köper in mindre miljöpåverkande fordon eller installerar 

solceller. 

Vårgårda kommun har i många år jobbat med att praktiskt förändra 

miljöpåverkan genom biogasbilar, solcellsinköp, returvärme, fliseldad 

fjärrvärme och krav i våra upphandlingar. Denna verksamhet ska naturligtvis 

fortsätta, och vi har mål för detta i budgeten. Miljön är sedan många år ett av 

de prioriterade fyra områdena i vår vision och varje år ses målen över för att 

så effektivt som möjligt jobba vidare med miljöförbättrande åtgärder och nå 

förändring. Men, att mäta är att veta, och när nu verktyget koldioxidbudget 

betingar en betydligt lägre kostnad än tidigare tycker jag absolut att vi ska 

undersöka vad detta kan ge för Vårgårda. Vi har dessutom chansen att på 

nära håll i Herrljunga få lärdomar och det ska vi utnyttja och sedan fundera 

över om koldioxidbudget är det redskap vi behöver i Vårgårda för att bättre 

mäta vår miljöpåverkan.    

Bengt Hilmersson (C)         
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Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till beslut: 

Interpellationsdebatten förklaras för avslutad.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande redogör för ärendet och lämnar ordet till Bengt Hilmersson (C) 

att föredra sitt svar på interpellationen. 

Ordförande lämnar ordet fritt. 

Debatten förklaras avslutad.      
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§ 82 Dnr 2021-000210  

Förstärkt månadsuppföljning inklusive måluppföljning 
per sista april 2021  

Kommunfullmäktiges beslut 

Upprättad förstärkt månadsuppföljning per sista april 2021 godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

I den förstärkta månadsuppföljningen redovisas Vårgårda kommuns 

ekonomiska utfall per den sista april samt prognos för helåret. I rapporten 

finns också en finansieringsanalys samt måluppföljning per sista april.  

Resultatet prognostiseras till 22 533 tkr vilket är en positiv avvikelse med 5 

866 tkr jämfört med budget. Resultatet uppgår till 3,0 procent av 

skatteintäkter och generella statsbidrag. Verksamheternas nettokostnader 

redovisar ett underskott med 10 257 tkr där det framförallt är 

verksamheternas kostnader som prognostiseras att bli högre än budgeterat. 

Samhällsbyggnad har fått ett tilläggsanslag för detaljplan om 1 571 tkr för 

budgetåret.        

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta: 

Upprättad förstärkt månadsuppföljning per sista april 2021 godkänns.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande redogör för ärendet som anses föredraget och ordet lämnas fritt. 

Tony Willner (S) yrkar på tilläggsanslag på 7,1 mkr. 

Bengt Hilmersson (C) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 

Helen Persgren (MP) tillstyrker Tony Willners (S) förslag. 

Debatten förklaras avslutad. 

Ordförande ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut 

och finner att det är bifallet. 

Ordförande ställer sedan Tony Willners (S) tilläggsförslag mot avslag och 

finner att kommunfullmäktige avslår Tony Willners (S) tilläggsförslag. 

Votering begärs.      
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Beslutsgång 

Den som vill avslå Tony Willners (S) tilläggsförslag röstar Ja och den som 

vill bifalla Tony Willners (S) tilläggsförslag röstar Nej. 

Omröstningsresultat 

23 ledamöter röstar Ja och 14 ledamöter röstar Nej.              
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§ 82 Ledamot Ja Nej Avstår 

Bengt Hilmersson (C) X   

Inga Olausson (C) X   

Anneli Hermansson (C) X   

Michael Johansson (C) X   

Urban Arvidsson (C) X   

Anders Lennermo (C) X   

Birgit Kullingsjö (C) X   

Christer Mårtensson (C) X   

Stig-Olov Tingbratt (C) X   

Mikaela Engström (M) X   

Kenneth Max (M) X   

Åsa Olsson (M) X   

Claes Hägermalm (M) X   

Ingamaj Wallertz Olsson (M)   X   

Arne Olsson (KD) X   

Daniel Dalén (KD) 
 

X   

Åsa Hallberg (KD) X   

Agneta Jansson (KD) X   

Hans-Åke Max (KD) X   

Christer Björnsson (L) X   

Tony Willner (S)  X  

Sirpa Bergenstoff (S)  X  

Daniel Andersson (S)  X  

Marielle Palm (S)  X  

Johan Larsson (S) 
  

 X  

Margaretha Johansson (S)  X  

Christer Forsmark (S)  X  

Bahrija Gafurovic (S)  X  

Kenth Hulth (S)  X  

Sonor Anvarizyaei (S)  X  

Helen Persgren (MP)  X  

Gunnar Lennermo (MP)  X  

Conny Rhedin (V)  X  

Jeff Carlsson (V)  X  

Gunnar Göransson (SD) X   

Pelle Eriksson (SD) 
  

X   

Ratree Göransson (SD) X   

Summa 23 14  
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Protokollsutdrag skickas till 

Linda Rudenwall 
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§ 83 Dnr 2021-000176  

Årsredovisning och ansvarsfrihet för 
förbundsdirektionen 2020, Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar Årsredovisningen för 2020 för Boråsregionen, 

Sjuhärads kommunalförbund.  

Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionens ledamöter ansvarsfrihet 

för år 2020. 

Reservation och särskilda uttalanden 

Bengt Hilmersson (C) och Tony Willner (S) har inte deltagit i ärendet på 

grund av jäv. 

Sammanfattning av ärendet 

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid 

sitt sammanträde 2021-02-12 att fastställa årsredovisning för 2020 samt att 

översända densamma tillsammans med revisionsberättelse till 

medlemskommunerna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet. 

Revisionskontoret i Borås Stad samt revisionen bedömer att 

årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av förbundets 

resultat och ställning. Årsredovisningen saknar dock en driftredovisning och 

en investeringsredovisning. Årsredovisningens struktur, modell för analys av 

finansiell utveckling och ställning samt den ekonomiska redovisningen av 

verksamheten är i huvudsak god.   

Revisionskontoret samt revisionen bedömer att årsredovisningen, med 

undantag av driftredovisning och investeringsredovisning, i allt har 

väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala bokförings- och 

redovisningslagen och god redovisningssed.  

Sjuhärads kommunalförbund redovisar ett överskott på 107 tkr för perioden 

2020-01-01–2020-12-31, vilket innebär ett överskott på 78 tkr jämfört med 

budget för samma period. Resultatet för förbundskansliet uppvisar ett 

överskott om 1 221 tkr och Navet science center uppvisar ett negativt resultat 

på 1119 tkr. Det egna kapitalet uppgår till 9 784 tkr.     

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
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Kommunfullmäktige antar Årsredovisningen för 2020 för Boråsregionen, 

Sjuhärads kommunalförbund. Kommunfullmäktige beviljar 

förbundsdirektionens ledamöter ansvarsfrihet för år 2020.    

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Vice ordförande redogör för ärendet som anses föredraget.  

Ordförande lämnar ordet fritt. 

Debatten förklaras avslutad. 

  

Protokollsutdrag skickas till 

Sjuhärads kommunalförbund. 
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§ 84 Dnr 2021-000213  

Samverkansavtal kring gymnasiesärskola Alingsås 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Förslag till samverkansavtal med Alingsås kommun kring gymnasiesärskola 

godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har vid mötet 24 februari 2021 fattat beslut om avveckla 

gymnasiesärskolan vid Sundlergymnasiet utifrån att utbildningen inte har 

några elever. I samband med beslutet fick förvaltningen i uppdrag att initiera 

en kontakt med Alingsås kommun för att undersöka intresset av ett 

samverkansavtal mellan kommunerna kring gymnasiesärskola. 

Bakgrunden till detta är att samtliga elever skrivna i Vårgårda kommun, 

vilka tillhör gymnasiesärskolans målgrupp, idag går på Alströmergymnasiet 

utifrån elevernas och deras föräldrars aktiva val. Ett samverkansavtal skulle 

innebära en trygghet för framtida elever och deras föräldrar då det skulle 

tillförsäkra eleverna plats på Alströmergymnasiets gymnasiesärskola.   

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Förslag till samverkansavtal med Alingsås kommun kring gymnasiesärskola 

godkänns.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande redogör för ärendet som förklaras föredraget och ordet lämnas 

fritt. 

Debatten förklaras avslutad. 

  

Protokollsutdrag skickas till 

Thomas Johansson 

Alingsås kommun 
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§ 85 Dnr 2021-000223  

Begäran om kommunfullmäktiges ställningstagande 
beträffande avveckling av Vårgårda Utveckling AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige samtycker till att avveckla Vårgårda Utveckling AB 

genom fusion till moderbolaget Vårgårda Bostäder AB. 

Sammanfattning av ärendet 

Vårgårda Utveckling AB bildades 2010 i samband med att fastigheten 

Vårgårda Lund 3:16 förvärvades. Verksamheten har fram till 2017 bestått av 

uthyrning och förvaltning av lokaler i Vårgårda Kommun. Under 2017 

avyttrades bolagets enda fastighet och därefter har ingen verksamhet 

bedrivits och därmed har bolaget ingen funktion. 

Av ägardirektivet framgår att det ankommer på kommunstyrelsen att bedöma 

när ett ärende är av sådan vikt eller principiell beskaffenhet att det ska 

lämnas vidare till kommunfullmäktige för ställningstagande.     

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige samtycker till att avveckla Vårgårda Utveckling AB 

genom fusion till moderbolaget Vårgårda Bostäder AB.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande redogör för förslaget som anses föredraget och ordet lämnas fritt. 

Debatten förklaras avslutad.     

  

Protokollsutdrag skickas till 

Vårgårda Bostäder AB 

Linda Rudenwall 
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§ 86 Dnr 2021-000197  

Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen 
och samhällsbyggnadsutskottet - Centerpartiet 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Michael Johansson (C) som 

ledamot i kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsutskottet från och med 1 

september 2021 och ger valberedningen i uppdrag att inkomma med förslag 

på ersättare. 

Sammanfattning av ärendet 

Det har från Michael Johansson (C) den 16 april 2021 inkommit en 

avsägelse från uppdragen som ledamot i kommunstyrelsen och 

samhällsbyggnadsutskottet. Avsägelsen gäller från och med 1 september 

2021.    

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Michael Johansson (C) som 

ledamot i kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsutskottet från och med 1 

september 2021 och ger valberedningen i uppdrag att inkomma med förslag 

på ersättare.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande redogör för förslaget som anses föredraget och ordet lämnas fritt.  

  

Protokollsutdrag skickas till 

Michael Johansson 

Valberedningen 

Kommunsekreteraren 
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§ 87 Dnr 2021-000259  

Avsägelse av uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige - Moderaterna 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och skickar ärendet till 

Länsstyrelsen för ny räkning. 

Sammanfattning av ärendet 

Från Anna Ljungquist, (M), har den 2 juni 2021 inkommit en avsägelse från 

uppdraget som ledamot i Vårgårda kommuns fullmäktige. Länsstyrelsen i 

Västra Götaland utser ny ledamot.        

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och skickar ärendet till 

Länsstyrelsen för ny räkning.              

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande redogör för förslaget som anses föredraget och ordet lämnas fritt. 

  

Protokollsutdrag skickas till 

Anna Ljungquist 

Länsstyrelsen i Västra Götaland 

Kommunsekreteraren 
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§ 88 Dnr 2021-000230  

Medborgarförslag - Omställning till regenerativ 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och översänder det till 

kommunstyrelsen för vidare beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Från Asger Nilebrant Thomsen har det inkommit ett medborgarförslag om 

att ställa om Vårgårda kommun till en regenerativ kommun. 

Förslagsställaren föreslår en projektanställning av en hållbarhetsfacilitator 

för att engagera medborgare i omställningsprocessen i samarbete med till 

exempel Leader eller Länsstyrelsen. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och översänder det till 

kommunstyrelsen för vidare beredning.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande redogör för förslaget som anses föredraget och ordet lämnas fritt.    

  

Protokollsutdrag skickas till 

Förslagsställaren 

Kommunsekreteraren 

 


