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§ 137 Dnr 2021-000001  

Upprop, val av justeringsperson samt godkännande av dagordningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Christer Forsmark (S) väljs att justera dagens protokoll.   

Dagordningen godkänns med ändringen att ärende nr 6, Årsredovisning samt årsberättelse och 

ansvarsfrihet Stiftelsen Ljungås 2020 (dnr 2021-000174), utgår.      

 

I kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen förrättar upprop. 
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§ 138 Dnr 2021-000002  

Personalföreträdare i kommunstyrelsen 2021 

 

Inga personalföreträdare närvarande. 
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§ 139 Dnr 2021-000003  

Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknats i protokoll 

den 23 juni 2021.  

      

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till presidiet, utskott, ordförande och 

tjänstemän enligt Kommunstyrelsens delegationsordning. 

Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att 

kommunstyrelsen omprövar eller fastställer delegationsbesluten. Däremot får kommunstyrelsen 

återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått 

beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.  

 

Bengt Hilmersson, kommunstyrelsens ordförande, anmäler följande ärenden: 

• Distans- och fjärrundervisning, delegation till verksamhetschef, 2021-05-24 

• Bevattningsförbud, 2021-06-09 

 

Linda Rudenwall, ekonomichef, anmäler följande ärende: 

• Attestlista, 2021-06-07 

 

Thomas Johansson, skolchef gymnasiet och musikskolan, anmäler följande ärende: 

• Ändrad gymnasieorganisation 2021/2022, 2021-06-07 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknats i protokoll 

den 23 juni 2021.  
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§ 140 Dnr 2021-000004  

Meddelanden kommunstyrelsen 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar emot redovisningen av de meddelanden som förtecknats i protokoll den 23 

juni 2021. 

      

Sammanfattning 

• Information om avslutat ärende Arbetsmiljöverket, 2021-06-09 

• Protokoll styrelsemöte Destination Vårgårda, 2021-05-21 

• Protokoll Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund, 2021-06-01 

• Protokoll gemensam servicenämnd för IT växel och telefoni,  

2021-05-19 

• Protokoll AVRF (inklusive bilagor våruppföljning ekonomi och verksamhet samt 

reviderad investeringsplan), 2021-05-28 

• Boråsregionen Direktionsprotokoll, 2021-06-04 

• Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030, 2021-06-14 

• Boråsregionens yttrande samråd 3, ny stambana Göteborg-Borås, 2021-06-08 

• Tertialrapport efter april 2021, Boråsregionen, 2021-05-14 

• Protokollsutdrag regionfullmäktige - Sammanträdestider för regionfullmäktige 2022, 

2021-06-07 

• Protokollsutdrag regionfullmäktige - Budget 2022 för  

Västra Götalandsregionen, 2021-06-07 

• Beslut Tillsyn av insatser enligt SoL och LSS under utbrottet av covid-19, 2021-06-22 

 

Följande handlingar skickas ut/publiceras senare:  

• Mötesanteckningar Utskottet för lärande och omsorg den 15 juni 2021 

• Mötesanteckningar Samhällsbyggnadsutskottet den 16 juni 2021  

• Mötesanteckningar Allmänna utskottet den 16 juni 2021 

• Protokoll CSG, (facklig samverkan) den 17 juni 2021 
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Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tar emot redovisningen av de meddelanden som förtecknats i protokoll den 23 

juni 2021. 
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§ 141 Dnr 2020-000312  

Aktuellt från kommunens verksamheter - information 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen. 

      

Sammanfattning 

Vårgårda kommun är en enda förvaltning utan facknämnder. Kommunstyrelsen är således 

ensam ansvarig verksamhetsnämnd. För att ge kommunstyrelseledamöterna en fördjupad 

förståelse av det arbete som utförs i förvaltningen kommer förvaltningen månadsvis att 

presentera sina verksamheter.  

På kommunstyrelsens sammanträde den 23 juni 2021 kommer en fördjupad information kring 

grundskolan. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen. 

 

I kommunstyrelsen 

Malin Lindberg, Carola Gustafsson och Malin Norlander redogör för ärendet. 
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§ 142 Dnr 2021-000174  

Årsredovisning samt revisionsberättelse och ansvarsfrihet Stiftelsen 
Ljungås 2020  

Ärendet utgår. 
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§ 143 Dnr 2021-000252  

Månadsuppföljning per sista maj 2021  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner upprättad månadsuppföljning. 

      

Sammanfattning 

Resultatet prognostiseras till 30 333 tkr vilket är en positiv avvikelse med 13 666 tkr jämfört 

med budget. Resultatet uppgår till 4,1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Verksamhetens nettokostnader redovisar ett underskott med 2 457 tkr där det framförallt är 

verksamheternas driftskostnader som prognostiseras att bli högre än budgeterat.  

Inom verksamhetens nettokostnader finns driftsredovisningen för förvaltningen, gemensamma 

kostnader samt avskrivningar. Sedan föregående prognos har driftsredovisningen förbättrats med 

6 100 tkr och visar per sista maj ett underskott med totalt -4 600 tkr. Gemensamma kostnader 

har förbättrats med 1 700 tkr och visar per sista maj en prognos med 2 143 tkr samt att 

avskrivningskostnaderna per sista maj visar en positiv prognos mot budget med totalt 1 500 tkr.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner upprättad månadsuppföljning. 

 

I kommunstyrelsen 

Linda Rudenwall, Ann-Charlotte Lilja och Peter Andersson redogör för ärendet. 

      

  

Paragrafen skickas till 

Förvaltningsledningsgruppen 
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§ 144 Dnr 2021-000258  

Äskande av tilläggsanslag för ökade kostnader inom socialtjänsten 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Tilläggsanslag om 4 600 tkr beviljas för socialtjänstens kostnadsökningar inom LSS för år 2021.   

           

Sammanfattning 

Verksamhet socialtjänsts kostnader har ökat under året på grund av beslut om boende med 

särskild service samt ärenden inom personlig assistans enligt LSS.  

Tilläggsanslaget kommer endast att påverka innevarande års budgetfördelning. Tilläggsanslaget 

finansieras genom det överskott som finns för generella statsbidrag. Budgetjustering kommer att 

göras genom att budget för generella bidrag höjs med 4 600 tkr och Socialtjänstens 

kommunbidragsram ökas med motsvarande belopp. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Tilläggsanslag om 4 600 tkr beviljas för socialtjänstens kostnadsökningar inom LSS för år 2021.   

 

I kommunstyrelsen 

Ann-Charlotte Lilja redogör för ärendet. 

      

  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(43) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-23 
 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 145 Dnr 2021-000212  

Uppföljning av intern kontroll per 30 april 2021  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner föreslagna åtgärder utifrån uppföljningen av den interna 

kontrollen per den 30 april 2021. 

      

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll 

i kommunen. Enligt 6 kap 6 § kommunallagen ska var och en inom sitt område se till att 

verksamheten inom kommunen bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har 

bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Kommunstyrelsen ska också se till att 

den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 

tillfredsställande sätt. Kommunstyrelsen har även att se till att myndighetsnämnderna årligen 

genomför beslutad intern kontroll. 

Förvaltningen har genomfört granskningar inom identifierade riskområden i enlighet med Intern 

kontrollplan för 2021. Iakttagelser som framkommit vid granskningen visar på 

utvecklingsområden och ska användas i förvaltningen som underlag för förbättringar i syfte att 

kvalitetssäkra processerna inom berörda områden. Verksamhetschefer är ansvariga för 

genomförande och återkoppling till kommunstyrelsen samt respektive myndighetsnämnder.  

I enlighet med antagen Policy för internkontroll ska kommunstyrelsen med utgångspunkt från 

uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och i de fall 

förbättringar behöver göras föreslå om sådana. Det är också viktigt att utvärdering leder till att 

åtgärder vidtas till förbättringar av eventuella brister i kontrollsystemet.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner föreslagna åtgärder utifrån uppföljningen av den interna 

kontrollen per den 30 april 2021. 

  

I kommunstyrelsen 

Åsa Nyström Andersson redogör för ärendet. 

      

  

Paragrafen skickas till 

Förvaltningsledningsgruppen 

Åsa Nyström Andersson, kvalitetsstrateg 
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§ 146 Dnr 2021-000253  

Uppföljning av kommunens resultat i KKiK 2020 - information 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen. 

      

Sammanfattning 

Kommunens kvalitet i korthet är ett verktyg för att ta fram information som ger förtroendevalda 

en god kunskap om kommunens kvalitet och effektivitet i förhållande till sig själv över tid och i 

jämförelse med andra. 

Styrning och ledning skapar förutsättningar för att leverera god service till medborgarna, 

brukarna och en hållbar samhällsutveckling. Målstyrningsprocessen ger information om kvalitet, 

utvecklings- och förbättringsbehov samt vad Vårgårdaborna får för skattepengarna. 

Undersökningen värderar kommuners service, kvalitet, effektivitet och medborgares delaktighet 

inom olika områden.  KKiK ger en god samlad och översiktlig bild över kvalitet och kostnader i 

kommunens verksamheter.  

KKiK-måtten är indelade i tre mätområden:  

• Barn och unga 

• Stöd och omsorg 

• Samhälle och miljö 

Varje nyckeltal kategoriseras utifrån vilka kvalitetsaspekter de mäter: Resultat, Upplevd kvalitet, 

Väntetider, Utbud samt Resurser. Merparten av nyckeltalen i KKiK är nyckeltal vars resultat 

kommunen har rådighet över. Det innebär att de lämpar sig väl för att använda i kommunens 

styrning. 

KKiK ger en bra lägesbild av kommunen som kan utgöra grund för den egna styrningen av 

kommunen. Resultaten kan också användas i dialog med medborgarna kring vad man får för 

skattepengarna.   

Flera av måtten är integrerade i kommunens ordinarie mål- och resultatstyrning och förutom 

dessa har förvaltningen identifierat att bland annat besvarande av e-post och telefoni fortsatt är 

ett viktigt utvecklingsområde där det finns stora förbättringar att göra inom några av 

kommunens verksamheter. 

Det är nödvändigt att analysera resultaten är för att mätningen ska skapa nytta. Med stöd av 

analysen kan kommunen förbättra verksamhet och tjänster för Vårgårdaborna.  

Vid mötet presenteras en uppföljning av vilka åtgärder som förvaltningen vidtagit för att 

förbättra resultaten.   
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Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen. 

 

I kommunstyrelsen 

Åsa Nyström Andersson och Malin Lindberg redogör för ärendet. 
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§ 147 Dnr 2021-000251  

Dokumenthanteringsplan för överförmyndarverksamhet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar dokumenthanteringsplan för överförmyndarverksamheten. 

      

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har som arkivmyndighet i uppdrag att ansvara för kommunens 

dokumenthanteringsplaner. Flera av kommunens dokumenthanteringsplaner är i stort behov av 

revidering och förvaltningen arbetar aktivt för att uppdatera samtliga planer.  

Huvudprincipen för kommunala handlingar är att de ska bevaras, om inte arkivmyndigheten 

fattat beslut om gallring. Dokumenthanteringsplanerna är därför avgörande för att förvaltningen 

ska kunna gallra handlingar som inte ska bevaras för all framtid och gäller som gallringsbeslut. 

Dokumenthanteringsplanerna behöver hållas aktuella och uppdaterade för att verksamheterna 

ska kunna åstadkomma en effektiv dokumentstyrning och för att kunna uppfylla de krav som 

ställs i arkivlagen och offentlighets- och sekretesslagen. Dokumenthanteringsplanerna redovisar 

vilka handlingar som förekommer inom förvaltningen samt hur dessa ska hanteras. 

Vårgårda kommun anlitar Överförmyndare i Samverkan (ÖIS) för handläggning av ärenden som 

rör överförmyndarverksamheten. Handlingarna hanteras av ÖIS till tre år efter avslutande av ett 

ärende och efter att rensning ur akten genomförts flyttas den till Vårgårda kommuns 

centralarkiv. ÖIS har inkommit med förslag på dokumenthanteringsplan för Vårgårda kommuns 

överförmyndarverksamhet.    

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar dokumenthanteringsplan för överförmyndarverksamheten. 

 

I kommunstyrelsen 

Ordföranden redogör för ärendet.      

  

Paragrafen skickas till 

Sara Gårdeson, kanslichef 

Johanna Lovenbäck, registrator 
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§ 148 Dnr 2021-000194  

Minimeringsmästarna - information 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen.  

      

Sammanfattning 

Minimeringsmästarna är en metod för kommuner, kommunalförbund, bostadsbolag och regioner 

för att arbeta med avfallsförebyggande i hushåll. Avfallet i Sverige och världen behöver minska 

markant och att få hushåll och privatpersoner att minska sitt avfall är ofta svårt, men absolut inte 

omöjligt. 

Minimeringsmästarna är en tävling för hushåll i hela Sverige som vill minska på de onödiga 

sakerna, utgifterna, stressen och klimatavtrycket. I ett års tid får deltagare inspireras till hur man 

kan leva mer hållbart och samtidigt tävla mot andra familjer i den stora Sverigekampen. 

Hushållens avfallsmängder mäts under tävlingens gång och det hushåll som lyckats minska mest 

vinner. Det kommer att utses en sverigevinnare, en regional vinnare samt en lokal vinnare. 

Under 12 månader hålls 5 träffar med följande teman: hållbar konsumtion, matsvinn, farligt 

avfall, delande och textil. 

Minimeringsmästarna drivs denna gång av Göteborgsregionen med stöd av Avfall Sverige. 

Jämställdhetsanalys 

Projektet gör ingen skillnad på kvinnor och män, tvärtom. Förvaltningen hoppas på variation i 

både, kön, ålder, ursprung och boendeform. 

Ekonomiska effekter 

Boråsregionen står för kommunens arrangörskostnad i projektet, 10 000 kr. De bidrar även med 

anmälningskostnaden för tre hushåll vilket motsvarar 4500 kr. Övriga kostnader ryms inom 

budget och består av arbetstid, anmälningskostnad för ytterligare hushåll, startkit samt priser.   

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen.  

 

I kommunstyrelsen 

Emma Gustafsson redogör för ärendet. 
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§ 149 Dnr 2021-000079  

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2021-2027 - information 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen.  

      

Sammanfattning 

Vårgårda kommun ska enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) 

med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Riktlinjerna ska redovisa 

kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, hur kommunen 

planerar för att nå uppsatta mål samt redovisa hur kommunen tagit hänsyn till relevanta 

nationella mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. Då tidigare 

program sträcker sig fram till 2018 har kommunen i nuläget inget aktuellt 

bostadsförsörjningsprogram som svarar för dagens förutsättningar och utmaningar.  

Arbetet med att ta fram ett nytt program initierades och påbörjades under 2019. 

Samhällsbyggnad, Bygg- och miljöenheten har arbetat fram förslag till nytt 

bostadsförsörjningsprogram för Vårgårda kommun. Programmet ersätter tidigare program: 

Riktlinjer för bostadsförsörjning – Vårgårda kommun 2012 – 2018, som antogs av 

kommunfullmäktige 2012-03-04. Då tidigare program sträcker sig fram till 2018 har kommunen 

i nuläget inget aktuellt bostadsförsörjningsprogram, som svarar för dagens förutsättningar och 

utmaningar. 

Programmet fyller en strategiskt viktig funktion för kommunen i arbetet med att i enlighet med 

visionen uppnå målet om 13 000 invånare 2027, och består av tre dokument: Del 1: Riktlinjer 

för bostadsförsörjning, Del 2: Handlingsplan för bostadsbyggande, och Del 3: Befolknings- och 

bostadsanalys. Samhällsbyggnad/Bygg- och miljö ansvarar för kostnader i samband med 

framtagande av bostadsförsörjningsprogrammet.  

Ärendet berör både män och kvinnor, men bedöms inte få olika effekter beroende på kön. Detta 

eftersom huvudsyftet med planen är att skapa förutsättningar för hållbart och effektivt 

bostadsbyggande i kommunen, vilket bedöms gynna både män och kvinnor. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen. 

 

I kommunstyrelsen 

Anton Leijonberg och Sabina Talavanic redogör för ärendet. 
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§ 150 Dnr 2021-000254  

Uppdrag kring fördjupad översiktsplan Hol  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt Samhällsbyggnad, Bygg- och miljöenheten, att upprätta 

fördjupad översiktsplan för Hol i Vårgårda kommun med utgångspunkt i nedan redovisade 

planförutsättningar. 

      

Sammanfattning 

I samband med att E20 flyttats har efterfrågan på småhus ökat i området kring vägens tidigare 

sträckning (nu väg 1900). Vidare har kommunen fått in ansökan om planbesked för utbyggnad 

av bostadsbebyggelse i närheten av Hols kyrka och skola i Hol, på fastigheten Hol 14:8. 

Förvaltningen har därav bedömt det som lämpligt att ta fram fördjupning av översiktsplanen för 

området, med syfte att stödja och vägleda i framtida detaljplanehandläggning, bygglovsprövning 

och utveckling i området. Fördjupningen föreslås hantera de västra delarna av väg 1900 samt 

Hol.   

Tillsammans med efterfrågan på bostadsbyggnation i stråket som helhet innebär det att 

befolkningsutvecklingen i denna del av kommunen antas öka andelsmässigt mer än i övriga 

delar av kommunen. Detta kommer att medföra ett ökat behov av samhällsservice med bland 

annat förskola, skola och boende för äldre. Vidare finns i stråket en mängd viktiga värden i form 

av jordbruksmark och grönstruktur, samt natur- och kulturmiljöer med tillhörande 

landskapsbilder och siktlinjer som måste hanteras. Kommunen behöver säkerställa en god 

bebyggelsestruktur där hänsyn tas till viktiga värden i stråket och förutsättningar skapas för 

närhet till samhällsservice och hållbara kommunikationer. En fördjupning av översiktsplanen 

bedöms vara av vikt för att hantera platsens specifika behov, utmaningar och värden, samt för att 

säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling. 

Planområdet är inte tidigare detaljplaneplanlagt. Marken i Hol är i huvudsak privatägd, till 

största delen av de tänkta exploatörerna, bortsett från området kring Ekhagens förskola som ägs 

av kommunen. Markanvändningen i Hol har reglerats i gällande kommunövergripande 

översiktsplan, ÖP 06, som antogs av KF 2006-06-21. Området omfattas även av riksintresse för 

kulturmiljön. Arbete med att bygga ut en VA- överföringsledning pågår, med syfte att ansluta 

bebyggelse i Hol till kommunens VA.  

 

Eftersom delar av planområdet ingår i riksintresse för kulturmiljö har en kulturhistorisk 

utredning tagits fram. I utredningen konstateras att riksintresset kan ta skada av den föreslagna 

exploateringen. 2020-06-26 bedömde Länsstyrelsen i planeringsbesked enligt 5 kap 10f§ Plan- 

och bygglagen (PBL) att den åtgärd som kommunen avsåg planera för i detaljplan innebar en 

påtaglig skada på riksintresset.  Vid diskussioner med länsstyrelsen inför ansökan om 

planeringsbeskedet framgick att länsstyrelsen såg möjligheter att utveckla de redan 

ianspråktagna delarna av närområdet, exempelvis grustaget med omnejd. Kommunen bedömer 

att intresset av att utveckla Hol med fler bostäder och verksamheter mm, där den aktuella 
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detaljplanen är en del, är stort. Hols speciella läge och förutsättningar gör att den föreslagna 

exploateringen inte på ett, ur ett samhällsbyggnadsperspektiv, effektivt och hållbart sätt kan 

genomföras någon annanstans i kommunen (eller utanför).  

Ärendet berör både män och kvinnor, men får inte olika effekter beroende på kön. Detta 

eftersom huvudsyftet med planen är att tillskapa bostäder i Vårgårda kommun, och män och 

kvinnor bedöms ha samma behov av eget eller delat boende. 

Samhällsbyggnad/Bygg- och miljö ansvarar för kostnader i samband med framtagande av plan. 

Plankostnaden regleras i planavtal med exploatören, som står för plankostnader och erforderliga 

utredningar.  

 

Tidplan 

- Planen upprättas enligt PBL 2010:900 (SFS 2014:900). 

- Ansökan om startbesked juni 2021. 

- Programhandling 4 kvartalet 2021 

- Planarbetet påbörjas under första kvartalet 2022. 

- Planförslaget sänds ut för samråd under tredje kvartalet 2022. 

- Planförslaget sänds ut för granskning under andra kvartalet 2023 

- Antagande beräknas ske under 2023. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt Samhällsbyggnad, Bygg- och miljöenheten, att upprätta 

fördjupad översiktsplan för Hol i Vårgårda kommun med utgångspunkt i nedan redovisade 

planförutsättningar. 

 

I kommunstyrelsen 

Sabina Talavanic och Anton Leijonberg redogör för ärendet. 

      

  

Paragrafen skickas till 

Alfred Dubow, samhällsbyggnadschef 

Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef 
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§ 151 Dnr 2021-000226  

Planbesked Vårgårda Hol 14:8 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt Samhällsbyggnad, Bygg- och miljöenheten, att upprätta 

detaljplan för Hol 14:8 m.fl. med utgångspunkt från nedan redovisade planförutsättningar.   

      

Sammanfattning 

Prästlönetillgångarna i Skara stift (PLT) har kommit in med en begäran om planbesked för 

fastigheten Hol 14:8. Fastigheten ligger direkt norr om befintlig bebyggelse i Hol och utgörs 

huvudsakligen av ett grustag som är på väg att avvecklas. 

Syftet är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse, förskola och allmän badplats inom sammanhållen 

bebyggelse i Hol. 

Ärendet berör både män och kvinnor, men får inte olika effekter beroende på kön. Detta 

eftersom huvudsyftet med planen är att möjliggöra utbyggnad av nya bostäder. Män och kvinnor 

bedöms ha samma behov av eget eller delat boende. 

Samhällsbyggnad/Bygg- och miljö ansvarar för kostnader i samband med framtagande av 

detaljplan. Plankostnaden regleras genom planavtal med exploatören som står för plankostnader 

och erforderliga utredningar. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt Samhällsbyggnad, Bygg- och miljöenheten, att upprätta 

detaljplan för Hol 14:8 m.fl. med utgångspunkt från nedan redovisade planförutsättningar.   

 

I kommunstyrelsen 

Sabina Talavanic redogör för ärendet.      

  

Paragrafen skickas till 

Alfred Dubow, samhällsbyggnadschef 

Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef 
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§ 152 Dnr 2021-000255  

Uppdrag kring planering av skolområdet i centrala Vårgårda 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt Samhällsbyggnad, Bygg- och miljöenheten, att revidera 

förstudie över centrala skolområdet, godkänd av kommunstyrelsen 2017-02-22 § 27, med 

utgångspunkt från nedan redovisade förutsättningar. 

      

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-06-15 § 160 att ge i uppdrag till förvaltningen att påbörja en 

förstudie om etableringsmöjligheterna för en F-6 skola i centrala skolområdet. Förstudien 

godkändes av kommunstyrelsen 2017-02-22 § 27 och kom att inbegripa hela centrala 

skolområdet. Beslutet innehöll också start-PM för upprättande av detaljplan för bostäder i 

områdets norra delar. F-6 skolan (Lindbladskolan) har byggts enligt förstudien men i övrigt har 

dess intentioner inte realiserats. Nya omständigheter motiverar att förstudien uppdateras, bl.a. 

visar en lokalutredning att de två förskolorna i området behöver ersättas i närtid.  

Syftet med förstudien är att utreda hur marken i centrala skolområdet kan disponeras utifrån 

behov inom kommunens verksamheter/ansvarsområden samt föreningslivet. 

Ärendet berör inte män och kvinnor olika. 

Samhällsbyggnad/Bygg- och miljö ansvarar för kostnader i samband med revidering av 

förstudie. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt Samhällsbyggnad, Bygg- och miljöenheten, att revidera 

förstudie över centrala skolområdet, godkänd av kommunstyrelsen 2017-02-22 § 27, med 

utgångspunkt från nedan redovisade förutsättningar. 

 

I kommunstyrelsen 

Sabina Talavanic redogör för ärendet.      

  

Paragrafen skickas till 

Alfred Dubow, samhällsbyggnadschef 

Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef 
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§ 153 Dnr 2021-000173  

Detaljplan för Hallaberget - granskning  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med plan- och bygglagen 5 kapitlet 18 § att uppdra åt 

Samhällsbyggnad/Bygg- och miljöenheten att genomföra granskning för detaljplan för 

Hallaberget med utgångspunkt från det redovisade planförslaget. 

      

Notering 

Tony Willner (S) och Daniel Andersson (S) har inte deltagit i handläggningen av ärendet på 

grund av jäv. 

 

Reservation 

MP Vårgårdas förstahands alternativ är att inget mer byggs på Hallaberget. Vi ser ett stort värde 

i att den befintliga skogen bevaras för att möjliggöra rekreation och ge god hälsa till Vårgårdas 

invånare. Det är viktigt att Uteförskolans möjligheter för utomhuspedagogik inte försämras. Den 

befintliga växligheten ger ekosystemtjänster som gynnar den biologiska mångfalden och dämpar 

klimatförändringarnas negativa effekter.    

MP´s tidigare ställningstagande, att tillåta viss bebyggelse, berodde på att förvaltningen tecknat 

ett avtal med en exploatör som ger kommunen kostnader även om byggnationen stoppas.  

MP har tidigare föreslagit KS att anta 3 yrkanden inför det fortsatta detaljplanearbetet: 

- Bevara så stor del av skogsområdet som möjligt  

- Göra en barnkonsekvensanalys  

- Prioritera att göra grönområdet mer tillgängligt 

Tyvärr blev dessa yrkanden nedröstade av Alliansen.  

För att Miljöpartiet skall vara positiva till exploatering på Hallaberget krävs att våra tre tidigare 

yrkanden kan tillgodoses samt att en eventuell byggnation bidrar till att skapa en mer blandad 

bebyggelse i Vårgårda. Flerbostadshus ökar möjligheten att bevara mer skog genom att vara 

areaeffektivare/ yteffektiva. 

Vi ser också ett stort behov av att en bättre lösning tas fram för tillfartsvägen till området. Det 

liggande förslaget riskerar att skapa en mycket riskfylld trafiksituation på Bergsgatan. 

Med denna bakgrund yrkar Miljöpartiet avslag på liggande förslag på detaljplan. 

Helen Persgren      
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Sammanfattning 

Kommunstyrelsen gav, 2019-06-19 § 151 Samhällsbyggnad/Bygg- och miljö, i uppdrag att 

genomföra samråd för detaljplan för Hallaberget. Samrådsförslaget redovisade 140 bostäder. 

Samrådet, som förlängdes i samband med att samrådskretsen ökades, hölls mellan 31 juli – 14 

oktober. 

 2020-12-16 § 283 beslutade kommunstyrelsen att detaljplanearbetet skulle fortgå med maximalt 

80 bostäder som riktmärke. I samband med detta omförhandlades exploateringsavtalet med 

exploatören eftersom byggrätten kraftigt minskat.   

Syftet med planen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i närheten av centrum och 

stationsområde, samt förbättra tillfarten för befintlig förskola. 

Ärendet berör både män och kvinnor, men får inte olika effekter beroende på kön. Detta 

eftersom huvudsyftet med planen är att möjliggöra utbyggnad av nya bostäder. Män och kvinnor 

bedöms ha samma behov av eget eller delat boende. 

Vårgårda kommun och exploatören ansvarar för kostnaderna i samband med framtagandet av 

detaljplanen. Kostnadsfördelningen regleras i planavtal. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med plan- och bygglagen 5 kapitlet 18 § att uppdra åt 

Samhällsbyggnad/Bygg- och miljöenheten att genomföra granskning för detaljplan för 

Hallaberget med utgångspunkt från det redovisade planförslaget. 

 

I kommunstyrelsen 

Tony Willner (S) och Daniel Andersson (S) anmäler jäv och lämnar mötet. 

 

Sabina Talavanic redogör för ärendet. 

 

Yrkande 

Helen Pergren (MP) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut med motiveringen att inget 

mer ska byggas på Hallaberget. Miljöpartiet ser ett stort värde i att den befintliga skogen bevaras 

för att möjliggöra rekreation och ge god hälsa till Vårgårdas invånare. 

     

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och Helen Persgrens (MP) 

förslag till beslut och kommer fram till att kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till 

beslut.   
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Paragrafen skickas till 

Alfred Dubow, samhällsbyggnadschef 

Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef 
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§ 154 Dnr 2021-000185  

Svar på remiss - Regional fysisk planering enligt PBL - VGR som 
regionplaneorgan  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna remissvar om regional fysisk planering enligt PBL med 

VGR som regionplaneorgan. 

           

Sammanfattning 

I och med att reviderad Plan- och bygglag började gälla den 1 januari 2019 fick Region 

Stockholm och Region Skåne ett obligatoriskt uppdrag att bedriva regional fysisk planering 

enligt PBL för respektive område. Riksdagen gjorde utöver detta ett tillkännagivande om att 

regeringen ska se till att fler län omfattas av reformen. Ytterligare län kan därmed komma att 

omfattas när behov och förutsättningar finns. I Västra Götaland är det Västra Götalandsregionen 

som är regionutvecklingsansvariga, och därmed är det på regionen ansvaret för en regional 

planering enligt PBL skulle hamna.  

Västra Götalandsregionen har under 2019 och 2020 tillfrågats av Finansdepartementet huruvida 

regionen bedömer att det finns förutsättningar för att kunna omfattas av lagen. 

Kommunalförbunden efterfrågade även ett tydliggörande från VGR om deras inställning i 

frågan. Västra Götalandsregionen ställer sig positiv till beredning och utredning av frågan om att 

ansvara för regional fysisk planering.  

En regionplan är, likt en översiktsplan, vägledande och inte juridiskt bindande, men kommunen 

ska motivera de avsteg som görs från regionplanen.  

Samhället blir alltmer komplext, och behovet av en kommunöverskridande hantering av frågor 

som exempelvis klimat och miljö, energiförsörjning, regional bostadsförsörjning och 

kollektivtrafik ökar. En gemensam viljeriktning över regionens fysiska struktur kan stödja 

planeringsprocesser, och ger tydlighet och styrka i det regionala och kommunala arbetet. 

Regional fysisk planering kan även stödja samverkan i länsöverskridande frågor. 

Regionplanering enligt PBL har potential att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar 

utveckling med ökad samsyn och dialog kring nyckelfrågor som transportinfrastruktur och 

bostadsbebyggelse.  

Kommunala angelägenheter som bostads- och vattenvårdsfrågor har stark koppling till regionens 

ansvarsområden inom exempelvis transportinfrastruktur, kollektivtrafik och gemensamma 

avrinningsområden. Bättre samordning av dessa frågor är ett steg närmare en effektivare, mer 

långsiktigt hållbar samhällsplanering. 

Regionplanering enligt PBL har även förutsättningar att innebära en mer jämställd region, om ett 

tydligare helhetsgrepp kring bostadsförsörjning, infrastruktur och kollektivtrafik kan tas i 

regionen. Detta har potential att innebära en region där fler har möjlighet att bosätta sig, och röra 

sig fritt i regionen. 
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Vårgårda kommun ser många fördelar med att Västra Götalandsregionen får ansvar för regional 

fysisk planering enligt PBL i Västra Götaland. Kommunen ser dock även vissa nackdelar, främst 

i den regionala planeringens storskalighet. Kommunen vill försäkra sig om att kommuner i 

Vårgårdas storlek inte blir förbisedda, utan att våra behov och förutsättningar väger lika tungt 

som större kommuner. Vidare vill kommunen trycka på vikten av att utöver att lyfta huvudorter 

även ge utrymme till landsbygd och mindre tätorter.  

Västra Götalandsregionen efterfrågar remissvar senast 30 september 2021. Boråsregionen har 

skickat ut en tidplan till medlemskommunerna och bett om yttrande senast den 31 juli. Detta för 

att kunna ha ett politiskt berett yttrande innan remisstiden går ut den 30 september.   

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna remissvar om regional fysisk planering enligt PBL med 

VGR som regionplaneorgan. 

 

I kommunstyrelsen 

Anton Leijonberg redogör för ärendet. 

      

  

Paragrafen skickas till 

Anton Leijonberg, samhällsplanerare 

Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef 
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§ 155 Dnr 2021-000264  

Rapport gällande kommunens kommande lokalbehov - information 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen. 

Kommunstyrelsen får under 2021 en utredning om lokalalternativ för musikskolan. 

 

Protokollsanteckning 

Tydlighet ifrån Alliansen och viljan att ta beslut saknas helt när det gäller kulturskolan i 

Vårgårda. Det är otroligt att man efter fem års dividerande ännu inte har kommit till skott när det 

gäller hur vi ska gå vidare med musikskolan. En mycket berättigad fråga är om Alliansen 

överhuvudtaget vill ha en kommunal musikskola? Alliansen misshandlar både personalen och 

verksamheten. 

Lokalfrågan har varit högaktuell ända sedan 2016 då Kesbergskolan dömdes ut och 

kommunstyrelsen beslutade att skolan skulle rivas och ersättas av en ny skola pga mögel och 

vattenskador. Redan 2016 gjordes första lokalutredningen för musikskolan och efter flera förslag 

så kom man fram till att en utbyggnad av biblioteket var det bästa alternativet. 

I budgeten 2018 fanns ny musikskola med som särskild prövning då man inte riktigt visste hur 

mycket den skulle kosta. Priset bedömdes ligga mellan 22-35 miljoner. Samtidigt så bedömde 

man att det inte var lämpligt att fortsätta verksamheten i befintliga lokalerna och man sa att det 

var viktigt att man tillskapade tillfälliga lokaler under ett par år tills planerad utbyggnad stod 

färdig. Ett par av musikskolans lärare har under tiden haft besvär vilka satts i samband med 

nuvarande lokalerna i ”Kesbergskolan” och som man bemästrat genom utökad medicinering 

samt ytterligare luftrenande åtgärder. 

Utredningarna har varit många och har under åren belyst allt ifrån tillfälliga moduler till att med 

en kreativ schemaläggning och en dyr ljudisolering klämma in musikskolan i Lindbladskolans 

och Gullhögskolans lokaler. 

För en tid sedan gav kommunstyrelsen uppdraget till en konsultfirma att en sista gång innan vi 

skulle ta ett beslut belysa och jämföra en utbyggnad av biblioteket och en utbyggnad av 

Kulturen, utredningen presenterades på kommunstyrelsen 23/6 2021. 

Efter mer än fem års utredningar och löften till personal, elever och föräldrar om ändamålsenliga 

lokaler med en bra arbetsmiljö gjorde Alliansen det igen, man beslutade att skjuta fram beslutet 

och vill ha en ytterligare utredning under året. Den här gången hänvisar Alliansen till att 

förvaltningen inte är överens om lokalisering och att det är för dyrt. Varför har inte Alliansen 

satt något pristak på utredningarna om man har tyckt det? 
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Den ursprungliga kostnaden enligt Alliansen var 35 miljoner kronor som 

efter flera omprioriteringar och genom att man minskade ner lokalbehoven 

då man kunde samanvända en del lokaler med biblioteket kom man ner till 

mellan 22-24 miljoner kronor, senaste utredningen säger mellan 14 och 18 

miljoner kronor. Kom ihåg att ett helt orimligt förslag som Alliansen som 

tur var tog tillbaka i sista sekund, var att provisoriskt lägga musikskolan i 

Gullhögskolans ena del fram till som längst 2027 till en kostnad av nästan 

10 miljoner kronor. 

Nu trodde vi att det var slut på utredningsuppdrag då kommunstyrelsen tog 

beslut om denna sista utredning, denna gång till en extern konsult som helt 

enligt uppdraget jämfört och gett förutsättningar för en ny musikskola vid 

Biblioteket eller Kulturen. Utredningen visade att det var liknande 

kostnader och bägge alternativen var möjliga. Det var alltså upp till 

politiken att besluta vilket alternativ man såg mest fördelar med. 

Vi Socialdemokrater har haft med denna investering i vår budget i flera år 

för att vi ser vikten av en kulturskola för dom som bor här och dom som 

kommer att flytta hit, vi ser det extra värde som musikskolan ger eleverna i 

vardagen och vi är säkra att denna verksamhet ger våra barn och ungdomar 

större möjligheter att klara skolan och få en värdefull fritid. 

Vi ser alternativet med en utbyggnad av biblioteket som det klart bästa, 

med stora möjligheter att utveckla denna fantastiska kulturverksamhet 

ännu mer, samarbetet med ungdomarna på Bubblan, möjligheten att i 

framtiden samarbeta mer med gymnasiet och kanske även starta en estetisk 

gymnasielinje, studiemöjligheterna på biblioteket för dom som väntar på 

sin musikskola eller kanske möjligheten att ta sin en fika i caféet innan 

eller efter lektionen? 

Ta ert ansvar Alliansen och kom till beslut! 

 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Vårgårda. 

 

Sammanfattning 

Kommunens lokalbehov planeras av förvaltningens lokalförsörjningsgrupp. I 

enlighet med kommunens program för lokalförsörjning syftar arbetet till att 

kommunens behov av verksamhetslokaler ska planeras så effektivt som 

möjligt. 

En särskild rapport har beställts gällande förstudie för två separata objekt – 

musikskolan och förskolan Björkhyddan. Rapporten presenteras för 

kommunstyrelsen. 
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Rapporten utreder ekonomiska och kvalitetsmässiga för- och nackdelar för 

olika handlingsalternativ som kommunen har för de båda lokalbehoven. 

Utifrån rapportens resultat presenteras rekommendationer för kommunens 

fortsatta beslutsprocesser.   

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen. 

 

I kommunstyrelsen 

Stina Påg redogör för ärendet. 

 

Yrkande 

Tony Willner (S) yrkar på följande tilläggsförslag: 

Kommunstyrelsen önskar ett förslag till beslut på mötet i september om 

musikskolan. 

 

Åsa Hallberg (KD) yrkar på följande tilläggsförslag:   

Kommunstyrelsen får under 2021 en utredning om lokalalternativ för 

musikskolan. 

   

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och 

kommer fram till att det antas. 

 

Ordföranden ställer proposition på Tony Willners (S) tilläggsförslag och 

kommer fram till att det avslås. 

 

Ordföranden ställer proposition på Åsa Hallberg (KD) tilläggsyrkande och 

kommer fram till att det antas.    
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§ 156 Dnr 2021-000232  

Regler för fristående förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg samt avgifter för ägarprövning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar Regler för fristående förskola och pedagogisk 

omsorg. 

Kommunstyrelsen upphäver Regler för fristående förskola och pedagogisk 

omsorg som erbjuds istället för förskola och fritidshem Dnr: 2012–000216 

och Vårgårda kommuns tillsynsplan för fristående verksamhet. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige beslutar att avgiften för ägar- och ledningsprövning av 

enskilda som huvudmän för fristående förskolor är 20 000 kr vid 

nyetablering och 15 000 kr vid utökning av verksamhet. 

           

Sammanfattning 

Från och med 1 januari 2019 gäller nya regler om ägar- och 

ledningsprövning för enskilda huvudmän. 

Regeringen beslutade den 7 juni 2018, utifrån proposition 2017/18:158 

Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden, 

om ökade krav på de som ansöker om godkännande för att bedriva fristående 

verksamhet enligt skollagen, socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Regeringen beslutade även att den som handlägger ärendet om godkännande 

av en enskild som huvudman, dvs. Statens skolinspektion eller en kommun, 

får ta ut en avgift för ansökningar om godkännande enligt 2 kap. 5 § lag 

(2018:1158). 

Med anledning av lagändringen finns det behov av att skriva om reglerna för 

fristående förskola och pedagogisk omsorg och rutiner för tillsyn. 

Lagändringen påverkar hur kommunen ska bedriva tillsyn av dessa 

verksamheter. Det finns dessutom nya skrivningar om ledningsansvaret i 

skollagen. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar Regler för fristående förskola och pedagogisk 

omsorg. 

Kommunstyrelsen upphäver Regler för fristående förskola och pedagogisk 

omsorg som erbjuds istället för förskola och fritidshem Dnr: 2012–000216 

och Vårgårda kommuns tillsynsplan för fristående verksamhet. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige beslutar att avgiften för ägar- och ledningsprövning av 

enskilda som huvudmän för fristående förskolor är 20 000 kr vid 

nyetablering och 15 000 kr vid utökning av verksamhet. 

 

I kommunstyrelsen 

Lena Asthré redogör för ärendet. 

      

  

Paragrafen skickas till 

Lena Asthré, utvecklingsledare 

Malin Lindberg, skolchef förskola och grundskola 

Åsa Nyström Andersson, kvalitetsstrateg 
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§ 157 Dnr 2021-000040  

Svar på medborgarförslag Ägardirektiv Vårgårda 
Bostäder AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Medborgarförslaget anses besvarat. 

           

Sammanfattning 

Den 14 januari 2021 inkom Per Aholainen med medborgarförslaget 

Ägardirektiv Vårgårda Bostäder AB. Förslaget handlar om möjlighet till 

förtur i bostadskön för personer som har försörjningsstöd och har högre hyra 

än vad riktlinjen för ekonomiskt bistånd medger. 

 

Socialtjänstens svar 

Socialtjänstens ansvar för personer som har svårigheter på 

bostadsmarknaden är en fråga som rättsinstanser hanterat många gånger och 

numera relativt klart definierat.  

Något ansvar för personer som, utifrån strukturell och allmän bostadsbrist, 

har svårigheter på bostadsmarknaden anses inte socialtjänsten ha. Däremot 

kan socialtjänsten ha ett ansvar för enskilda som har specifika svårigheter på 

bostadsmarknaden. Att ha dålig ekonomi, till exempel att vara beroende av 

ekonomiskt bistånd, har domstolar normalt inte bedömt vara sådana 

specifika svårigheter. 

Inom socialtjänsten måste man skilja mellan service, vägledning och 

behovsprövade insatser. Råd och stöd ska socialtjänsten alltid kunna ge till 

den som efterfrågar det, så även i bostadssociala frågor. När det kommer till 

insatser ska behovet prövas mot skälig levnadsnivå och om behovet kan 

tillgodoses på annat sätt. Vid specifika bostadssociala svårigheter kan 

insatser i form av akut behov av tak över huvudet, träningslägenhet eller ett 

socialt kontrakt komma ifråga.   

Medborgarförslaget handlar om sociala förturer i bostadskön, som i ett 

socialtjänstperspektiv måste betraktas som individuellt behovsprövat och 

inte som generell serviceinsats. Socialtjänsten och Vårgårda Bostäder har 

idag inga gemensamma kriterier kring förturer i bostadskön. I 

förekommande fall, där socialtjänsten ser specifikt behov av förtur till 
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bostad, kontaktas bostadsbolaget och en dialog kring individärendet förs. 

Eftersom Vårgårda Bostäder inte beviljar några förturer mynnar det ofta ut i 

att socialtjänsten får bevilja ett socialt boendekontrakt.  

Så som medborgarförslaget är formulerat föreslås socialtjänsten regelmässigt 

intyga behov av förtur i bostadskön utifrån kriteriet att en person har 

ekonomiskt bistånd. Socialtjänsten menar att det skapar problem utifrån hur 

grunduppdraget ser ut: Dels finns andra grupper som kan anses ha både 

liknande och större behov av förturer, dels utgår förslaget ifrån att alla i 

gruppen, urskillningslöst, behöver stöd. Det är en viktig princip i 

socialtjänstlagen att inte frånta den enskilde det egna ansvaret, det handlar 

om att frigöra den enskildes egna resurser. Att per automatik få sociala 

förturer skulle skapa incitament att sluta försöka lösa sin situation på egen 

hand och kravet att aktivt söka annan bostadslösning skulle bli svårt att 

hävda.  

Socialtjänsten ser dock ett behov av att tillsammans med Vårgårda Bostäder 

formalisera en förtursprocess, men att den måste utgå från individuell 

behovsprövning och inte generella kriterier. 

Socialtjänsten ser inte medborgarförslaget i sin nuvarande form som 

genomförbart, men ser positivt på att frågan om sociala förturer lyfts. 

Socialtjänsten vill arbeta tillsammans med Vårgårda Bostäder för att hitta ett 

socialt hållbart sätt att hantera frågan.  

Socialtjänstens ansvar för personer som utsätts för våld i nära relationer är 

uttalat och stort. Bland annat i dessa ärenden är det ytterst angeläget med ett 

bra samarbete med kommunala bostadsbolaget.  

 

Vårgårda Bostäder AB:s svar 

Vårgårda Bostäders uppdrag fastställs i ägardirektivet. Där står det bland 

annat att kommunen har ett ansvar för bostadsförsörjningen i Vårgårda 

kommun och ett särskilt ansvar för vissa grupper. Vårgårda Bostäder är 

instrumentet för att uppfylla detta ansvar. Bolaget ska dessutom medverka 

till att det finns bostäder för utsatta grupper. 

I uthyrningspolicyn står bland annat följande: 

- Av skilda skäl prioriteras vissa kunder. Det kan vara inflyttande till 

kommunen som på grund av arbete, studier eller liknande behöver bostad. 

- Bolaget samarbetar med Vårgårda kommun och tillhandahåller vid behov 

särskilda boendeformer för den som behöver extra stöd och tillsyn och som 

inte kan söka eller erhålla egen bostad. 
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En kundbedömning görs där bolaget tittar på inkomst och om det finns 

utrymme för den tänkta hyran. Rent generellt lämnar inte bolaget några 

förturer annat än vid nyinflyttning till kommunen på grund av arbete där 

pendling inte är möjlig. Policyn lämnar utrymme för en prioritering men 

bolaget anser att den mest rättvisa och icke ifrågasatta bedömningen är 

bostadskön, dit alla har möjlighet att anmäla sig och på det viset samla 

poäng. 

Däremot ser bolaget, precis som socialtjänsten, ett behov att tillsammans 

hitta ett sätt att formalisera en förtursprocess.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Medborgarförslaget anses besvarat. 

 

I kommunstyrelsen 

Ann-Charlotte Lilja och Katarina Jordansson redogör för ärendet. 
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§ 158 Dnr 2021-000221  

Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta Besöksnäringsstrategi Boråsregionen 

Sjuhärad 2025. 

      

Sammanfattning 

Förslaget till besöksnäringsstrategi är framtaget av ansvariga tjänstepersoner 

i respektive Sjuhäradskommun. Konsultföretaget Kairos Future har varit 

processledare och även gjort djupintervjuer med nyckelpersoner samt lett 

workshops där näringsliv, politiker och tjänstepersoner deltagit. Förslaget är 

framarbetat utifrån identifierade möjligheter, utmaningar, förutsättningar, 

styrkor och trender och innehåller ett antal byggstenar; vision (vart vi vill), 

mission (varför vi gör detta), positionsteman (där vi kan ta en position i 

konkurrens med andra), strategier (vad vi ska göra) och förutsättningar. 

EvaLotta Petersson har varit anställd av Sjuhärads kommunalförbund för att 

projektleda arbetet med att ta fram förslaget på strategi. På 

kommunstyrelsens sammanträde 2021-04-28 informerade EvaLotta om 

förslaget. 

Förvaltningen gör bedömningen att förslaget är välarbetat och relevant. I 

förslaget framgår tydligt de möjligheter och utmaningar som 

Sjuhäradsregionen står inför gällande besöksnäringen. Ett gediget 

processarbete har bidragit till ett välförankrat och realistiskt förslag. 

Strategin syfte och intentioner är angelägna. 

Att anta strategin leder inte till några omedelbara kostnader. Dessa kommer 

att uppstå när kommunerna i Sjuhäradsregionen kommit överens om hur 

genomförandet av strategin ska gå till och när det arbetet verkställs. 

Troligtvis kommer någon sjuhäradsgemensam resurs att behövas som 

kommunen behöver vara med och delfinansiera. Kommunstyrelsen få ta 

ställning till detta i ett senare skede.  

Förvaltningen gör bedömningen att ärendet inte gör skillnad mellan kön. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta Besöksnäringsstrategi Boråsregionen 

Sjuhärad 2025. 
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I kommunstyrelsen 

Hampus Haga redogör för ärendet. 

      

  

Paragrafen skickas till 

Hampus Haga, kultur- och fritidschef 
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§ 159 Dnr 2021-000170  

Bibliotekskluster 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Vårgårda bibliotek får gå vidare med klusterbildandet tillsammans med de 

övriga sju sjuhäradskommunerna.  

2. Biblioteken i klusternätverket får gå vidare med gemensam upphandling 

av ett nytt biblioteksdatasystem.  

Biblioteken i klusternätverket får i uppdrag att skriva ett samverkansavtal där 

kommunerna kommer överens om en kostnadsfördelningsmodell och hur 

arbetet och ansvaret ska fördelas. 

      

Sammanfattning 

Biblioteken i Sjuhärad önskar skapa ett bibliotekskluster och upphandla ett 

gemensamt biblioteksdatasystem. Tillsammans blir biblioteken i Sjuhärad en 

starkare aktör i förhållande till biblioteksdatasystemleverantörerna vilket 

skapar bättre förutsättningar för en lyckad upphandling. Den leverantör av 

biblioteksdatasystem som alla bibliotek i Sjuhärad har idag kommer lägga 

ner de båda systemen som idag används, vilket medför att alla kommuner 

kommer behöva upphandla ett nytt system inom kort. Skulle Vårgårda 

kommun välja att stå utanför samarbetet/ klustret skulle kommunen bli en 

väldigt liten aktör där kommunen inte kan dra fördel av att upphandla 

gemensamt. 

Att samarbeta i ett bibliotekskluster medför även andra fördelar då 

kommunen exempelvis kan erbjuda våra medborgare ett större och bredare 

utbud av media. Servicen ökar också om kommunerna i Sjuhärad har en 

gemensam katalog där medborgaren kan låna på ett bibliotek och lämna 

tillbaka på ett annat. Det underlättar för medborgaren om hen exempelvis bor 

och arbetar i olika kommuner, eller om barn har växelvis boende. 

Kommunerna kommer också kunna ta del av varandras specialsamlingar, där 

exempelvis Vårgårda kan dela med sig av sin uppskattade Västgötahylla och 

där kommunens medborgare kan få ta del av Borås stora mångspråksutbud. 

Som ett gemensamt kluster kan kommunerna i Sjuhärad även ta del av 

varandras spetskompetenser och nätverka inom flera olika områden på ett 

enkelt och smidigt sätt. Detta gör att Vårgårdaborna får ett mervärde genom 
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att kommunen kan erbjuda mer specifika tjänster som värt enskilda bibliotek 

inte har resurser att tillhandahålla. 

För att kunna gå vidare med upphandlingen och klusterbildandet krävs nu ett 

politiskt beslut.  

 

Förvaltningen gör bedömningen att bilda ett bibliotekskluster, med 

gemensamt biblioteksdatasystem inte gör skillnad mellan kvinnor och män.  

Då biblioteksdatasystemet som kommunen har idag kommer att läggas ner 

inom kort kommer kommunen behöva upphandla ett nytt system. 

Biblioteken i Sjuhärad är alla i samma situation och genom att göra 

gemensam sak av att upphandla ett nytt, gemensamt, system kan samtliga 

kommuner få ett bättre avtal. Skulle Vårgårda kommun inte gå vidare med 

klusterbildandet behöver kommunen upphandla nytt bibliotekssystem på 

egen hand, vilket ökar risken att kostnaden blir högre. 

För de gemensamma kostnaderna inom klustret föreslås en 

fördelningsnyckel som är vanlig inom biblioteksvärlden, nämligen 15/85 där 

man inom klustret delar upp 15% av kostnaden rakt av mellan de deltagande 

kommunerna och de resterande 85%:en fördelas i förhållande till folkmängd. 

De gemensamma kostnader detta berör gäller biblioteksdatasystemet, 

logistikkostnader, kostnader för nytt bibliotekskort och liknande.  

Själva implementeringen av nytt system innebär också en del 

investeringskostnader, exempelvis för uppstart av systemet i kommunens 

bibliotek. Förvaltningen gör bedömningen att dessa kostnader kan hanteras 

inom befintlig budget. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Vårgårda bibliotek får gå vidare med klusterbildandet tillsammans med de 

övriga sju sjuhäradskommunerna.  

2. Biblioteken i klusternätverket får gå vidare med gemensam upphandling 

av ett nytt biblioteksdatasystem.  

Biblioteken i klusternätverket får i uppdrag att skriva ett samverkansavtal där 

kommunerna kommer överens om en kostnadsfördelningsmodell och hur 

arbetet och ansvaret ska fördelas. 
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I kommunstyrelsen 

Karin Brunnegård redogör för ärendet.  
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§ 160 Dnr 2021-000218  

Uppföljning bidragsutbetalningar - information 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen. 

      

Sammanfattning 

Sandra Knookala har läst Offentlig förvaltning på Högskolan i Borås och har 

under våren 2021 gjort sin avslutande praktik hos Hampus Haga på Kultur-

och fritid. Under sin 18 veckor långa praktik har Sandra haft som 

praktikuppgift att följa upp och utvärdera beviljade projekt, evenemang- och 

investeringsbidrag på över 70 000 kronor, utbetalda mellan 2015–2020. Den 

19:e maj presenterade Sandra sin uppföljning för allmänna utskottet. 

Utskottet gjorde då bedömningen att även kommunstyrelsen borde få ta del 

av uppföljningen. 

Ärendet är ett informationsärende och gör inte skillnad mellan kön. 

Ärendet är ett informationsärende och får inga ekonomiska effekter. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen. 

 

I kommunstyrelsen 

Sandra Knookala Hult redogör för ärendet. 
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§ 161 Dnr 2021-000005  

Rapporter kommunstyrelsen 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar emot redovisningen av de rapporter som förtecknats i 

protokoll den 23 juni 2021. 

Bengt Hilmersson (C) och Lasse Björkqvist får i uppdrag att skriva till 

regionen om att utöka antalet vaccinationstider i Vårgårda.   

Bengt Hilmersson (C) fattar ett ordförandebeslut på svar på remiss om 

ändring av miljöbilsklassning.     

      

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ledamöter rapporterar från externa uppdrag. 

Även förvaltningen rapporterar om vissa frågor.  

Bengt Hilmersson, (C): 

• Regional dialog med Trafikverket, 2021-06-08 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tar emot redovisningen av de rapporter som förtecknats i 

protokoll den 23 juni 2021. 

 

I kommunstyrelsen 

Lars Björkqvist rapporterar om följande ärenden: 

• Rekrytering av ny ekonomichef avslutad 

• Rekrytering ny socialchef 

 

Kenneth Max (M) rapporterar om följande ärende: 

• Förändrad posthantering för företagare 
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Bengt Hilmersson (C) rapporterar om följande ärende: 

• Svar på remiss kring ändring av miljöbilsklassning 

 

Yrkande 

Bengt Hilmersson (C) yrkar på att få fatta ett ordförandebeslut om svar på 

remiss om miljöbilsklassning utifrån tjänstemannaskrivelse. 

 

Christer Forsmark (S) yrkar på att Bengt Hilmersson (C) och  

Lasse Björkqvist får i uppdrag att skriva till regionen om att utöka antalet 

vaccinationstider i Vårgårda.   

 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och 

kommer fram till att det antas. 

 

Ordföranden ställer proposition på sitt eget tilläggsyrkande och kommer 

fram till att det antas. 

 

Ordföranden ställer proposition på Christer Forsmarks (S) tilläggsyrkande 

och kommer fram till att det antas. 

  


