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Plats och tid Stora Ljungås, onsdagen den 30 november 2022 kl 08:00 – 17:01, ajourneringar kl. 09:40 – 
10:00, kl. 11:25 – 11:35, kl. 12:50 – 13:45, kl. 14:47 – 14:55, kl. 16:15 – 16:43 
 Beslutande Ledamöter 

Bengt Hilmersson (C), Ordförande 
Kenneth Max (M), 1:e vice ordförande 
Tony Willner (S), 2:e vice ordförande 
Christer Forsmark (S) 
Sonor Anvarizyaei (S) 
Johan Larsson (S) 
Anneli Hermansson (C) 
Inga Olausson (C) 

 
Forts. ledamöter 
Mikaela Engström (M) 
Daniel Dalén (KD) 
Åsa Hallberg (KD) 
Gunnar Göransson (OPOL) 
Pelle Eriksson (SD) 
Helen Persgren (MP) 
Christer Björnsson (L) 

 Ersättare 

Thomas Högberg (S) 
Annette West (S) 
Urban Arvidsson (C) 
Stig-Olov Tingbratt (C) 
Ingamaj Wallertz Olsson (M) 
 

Forts. ersättare 
Annelie Hastig (M) 
Therése Lehtimäki (V) 
Alf-Olav Nilsen (L) 
Roy Sjöberg (SD) 
 

Övriga 
närvarande 

Personalföreträdare 
Patrik Torin, Vision §§ 225-245 
Pierre Nilsson, Kommunal §§ 225-245 
Hanna Axelsson, Vårdförbundet §§ 246-255 
Jennie Eriksson, Kommunal §§ 246-255 
 
Tjänstemän 
Lars Björkqvist, kommunchef 
Sara Gårdeson, kanslichef  
Alfred Dubow, samhällsbyggnadschef §§ 239, x 
242-244 
Kaisa Lundqvist, ekonomichef §§ 229-230  
Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef §§ 242-244 
Kristian Larsson, personalchef § 231 
Mikael Vårhall, säkerhetschef § 239 

 

Forts. tjänstemän 
Malin Lindberg, skolchef förskola och grundskola  
§ 229, 245-247 
Malin Norlander, utvecklingsledare §§ 246-247 
Peter Andersson, vård- och omsorgschef §§ 229, 
248, 254-255 
Maria Andersson, MAS §§ 248, 254-255 
Ann-Christine Andersson, SAS §§ 248, 254-255  
Fredrik Bergman, miljöstrateg §§ 240-241 
Matilda Maroti, hållbarhetsstrateg § 240 
Maria Olsson, socialchef §§ 249-251 
Charlotte Klug, folkhälsostrateg § 252 
Robert Almqvist, folkhälsosamordnare § 252 
 

Utses att Justera Christer Forsmark (S) 

Plats och tid för 
Justering 

Kommunhuset, måndagen den 5 december kl. 11.00.  

Paragrafer §§ 225-255 

 Underskrifter  Bestyrkande av anslag 

Sekreterare   Från och med Till och med 

2022-12-06 2022-12-27 
 Sara Gårdeson  Tid för anslag av protokollet 
Ordförande    

 Bengt Hilmersson (C)  Bestyrkande av protokollsutdrag 

Justerare    

 Christer Forsmark (S)  Sara Gårdeson 
    

    

Protokollet förvaras i kommunhuset i Vårgårda 
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§ 225 Dnr 2022-000001 

Upprop, val av justeringsperson samt godkännande av 
dagordningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Christer Forsmark (S) väljs att justera dagens protokoll.   

Dagordningen godkänns. 

 

I kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen förrättar upprop. 
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§ 226 Dnr 2022-000002 

Personalföreträdare i kommunstyrelsen 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att personalföreträdare får delta på dagens 

sammanträde med kommunstyrelsen, dock ej vid beslut.  

 

Sammanfattning 

Personalföreträdare har enligt kommunallagen (7 kap. 10-19 §§) rätt att 

närvara vid sammanträden med andra nämnder än kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen i Vårgårda beslutade den 2 mars 2011, § 36, att 

kommunstyrelsens ordförande skulle agera utifrån kommunallagens 

skrivning om personalföreträdares närvarorätt i nämnder. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att personalföreträdare får delta på dagens 

sammanträde med kommunstyrelsen, dock ej vid beslut.  
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§ 227 Dnr 2022-000003 

Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som 

förtecknats i protokoll den 30 november 2022. 

 

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.  

 

Maria Andersson, MAS, anmäler följande ärende: 

* Lex Maria, 2022-08-15 

 

Kaisa Lundqvist, ekonomichef, anmäler följande ärende: 

* Attestlista, 2022-11-17 

 

Thomas Johansson, skolchef gymnasiet och musikskolan, anmäler följande 

ärenden: 

* Beslut om IMV-platser, 2022-10-19 

* Ansökan om statsbidrag för gymnasial lärlingsbildning höstterminen 2022, 

2022-10-18 

* Gymnasieorganisation läsåret 2023-2024, 2022-10-19 

 

Linn Segander, tf. kultur- och fritidschef, anmäler följande ärende: 

* Investeringsbidrag för energieffektivisering och solcellsanläggning för 

Östadkulle SK, 2022-11-23 
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* Investeringsbidrag för inköp av hjärtstartare till hembygdsplatsen, 

Vårgårda Hembygdsförening, 2022-11-23 

 

Christine Lund, nämndsamordnare, anmäler följande ärende: 

* Nya adresser maj – oktober 2022, 2022-11-24 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som 

förtecknats i protokoll den 30 november 2022. 
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§ 228 Dnr 2022-000004 

Meddelanden kommunstyrelsen 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar emot redovisningen av de meddelanden som 

förtecknats i protokoll den 30 november 2022. 

 

Sammanfattning 

* Protokoll VBAB Nr 5, 2022-10-17 

* Protokoll AVRF, 2022-11-11 

* Budget AVRF 2023 och ramar 2024-2025 

* Protokoll Servicenämnd ekonomi och personal, 2022-11-08 

* Protokoll Servicenämnd IT/Växel/Telefoni, 2022-11-08 

* Länsstyrelsens förslag på kommuntal för mottagande av nyanlända 2023, 

2022-11-15 

* Protokollsutdrag § 158 MNLoO, Risk- och väsentlighetsanalys intern 

kontroll 2023, 2022-11-15 

* Protokoll Sjuhärads Samordningsförbund, 2022-11-16 samt 

Verksamhetsplan 2023-2025 Sjuhärads samordningsförbund 

* Mötesanteckningar Samverkansmöte Komvux, 2022-11-24 

* Protokoll Destination Vårgårda, 2022-10-28 

 

Följande handlingar skickas ut/publiceras senare:  

* Mötesanteckningar Utskottet för lärande och omsorg den  

22 november 2022 

* Samhällsbyggnadsutskottet inställt 

* Mötesanteckningar Allmänna utskottet den 24 november 2022 

* Protokoll CSG, (facklig samverkan) den 24 november 2022 
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Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tar emot redovisningen av de meddelanden som 

förtecknats i protokoll den 30 november 2022. 
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§ 229 Dnr 2022-000469 

Månadsuppföljning per sista oktober 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner upprättad månadsuppföljning per sista oktober 

2022. 

 

Sammanfattning 

Prognosen för året pekar mot ett resultat på 54 296 tkr vilket är 42 340 tkr 

högre än budgeterat. Jämfört med skatteintäkter och generella statsbidrag 

uppgår prognostiserat resultat till 6,6% vilket är bättre än det budgeterade 

finansiella målet om 1,6%. Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas 

bli 53 662 tkr högre än budgeterat, verksamheterna prognostiserar ett 

underskott på 11 484 tkr och gemensamma kostnader beräknas bli 450 tkr 

lägre än budgeterat. 

 

Hållbarhetsanalys 

Utifrån en hållbarhetsanalys visar månadsrapporten ett resultat som på kort 

sikt inte har någon påverkan på verksamheten. Långsiktigt kan ökade 

driftskostnader leda till framtida besparings- och effektiviseringskrav.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner upprättad månadsuppföljning per sista oktober 

2022. 

 

I kommunstyrelsen 

Kaisa Lundqvist, Malin Lindberg och Peter Andersson redogör för ärendet. 

 

  

Paragrafen skickas till 

Förvaltningsledningsgruppen 
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§ 230 Dnr 2022-000473 

Upphandlingsfunktion i Vårgårda och Herrljunga 
kommuner 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att upphandla upphandlingsfunktionen, samt att 

ge till förvaltningen i uppdrag att under avtalstiden föra fortsatt dialog kring 

ett eventuellt kommunsamarbete på längre sikt. 

 

Sammanfattning 

Under 2019 organiserades upphandlingsfunktionen under servicenämnd 

ekonomi och personal. Samtidigt omorganiserades upphandlingsfunktionen i 

Herrljunga och Vårgårda kommuner från att ha genomförts av en person 

anställd i Vårgårda till att outsourcas till ett externt företag. Upphandling 

genomfördes och företaget Zango AB tilldelades uppdraget. Vårgårda och 

Herrljunga kommuner tecknade ett fyraårigt avtal kring upphandlingstjänster 

som löper ut under våren 2023. 

Kommunstyrelsen i Vårgårda gav till förvaltningen i uppdrag att utreda hur 

upphandlingsfunktionen organiseras efter avtalstidens slut, KS 2022-03-23 

§63. Förvaltningen har tagit fram en rapport där resultatet av utredningen 

redovisas. 

Utifrån slutsatserna i rapporten är förvaltningens rekommendation att för 

ytterligare en period upphandla en extern leverantör av 

upphandlingsfunktionen. Under avtalstiden kan dialog fortsatt föras kring ett 

eventuellt framtida kommunsamarbete på lägre sikt. 

Upphandlingsorganisation i egen regi bedöms utifrån 

kompetensförsörjningsperspektiv för sårbar för att genomföras med goda 

resultat. Däremot kan en upphandlad funktion med fördel kombineras och 

kompletteras med tvärfunktionella team inom kommunerna. 

Upphandlingsfunktionens roll kan förtydligas i inköpssammanhang, 

ledningsgrupperna involveras och den interna styrningen mot kommunernas 

mål förstärkas. 

Rapporten redovisades för servicenämnden ekonomi/personal vid 

sammanträdet 2022-11-02 § 23. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att upphandla upphandlingsfunktionen, samt att 

ge till förvaltningen i uppdrag att under avtalstiden föra fortsatt dialog kring 

ett eventuellt kommunsamarbete på längre sikt. 

 

I kommunstyrelsen 

Kaisa Lundqvist redogör för ärendet. 

 

  

Paragrafen skickas till 

Förvaltningsledningsgruppen 

Herrljunga kommun 
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§ 231 Dnr 2022-000444 

Personal- och arbetsmiljöredovisning - information  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen. 

 

Sammanfattning 

Vårgårda kommun har sedan 2020 gjort ett Arbetsmiljöbokslut. 

Arbetsmiljöbokslutet har dessvärre haft brister i att det varit en tung manuell 

hantering i form av frågor till chefer om hur de hanterat det systematiska 

arbetsmiljöarbetet samt att få fram tillförlitliga uppgifter i de 

personalsystemen som används. Detta har gjort att både analyser och 

slutsatser haft stora brister.  

Personalenheten har därför gjort ett omtag i Arbetsmiljöbokslutet och tillfört 

nya personalnyckeltal, varvid det tidigare Arbetsmiljöbokslutet utvidgas till 

att också innehålla personalredovisningsnyckeltal. 

Syftet med att tillföra personalnyckeltal är att det då enklare kan göras 

korsjämförelser mellan olika mätdata. Exempelvis så kan en 

yrkesgrupp/arbetsplats/verksamhet analyseras utifrån sjuktal, 

medarbetarenkät, övertidstimmar, personalomsättning och där i ge svar på 

vilka eller vilken åtgärd som kan sättas in för att förbättra arbetsmiljön.  

Under 2023 kommer också alla skyddsronder att ske digitalt i Kia-systemet, 

för att på så sätt förenkla hanteringen och också få ut bättre statistik för 

analys och uppföljning. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen. 

 

I kommunstyrelsen 

Kristian Larsson redogör för ärendet. 
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§ 232 Dnr 2021-000420 

Policy för representation 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Policy för representation antas. 

 

Sammanfattning 

Vårgårda kommun saknar en policy för representation, varför regler och 

förhållningssätt behöver förtydligas i en policy. 

För offentligt finansierad verksamhet är säkerställandet och upprätthållandet 

av allmänhetens förtroende betydelsefull. Syftet med policyn är att klargöra 

Vårgårda kommuns inställning gällande extern och intern representation 

samt hjälpa kommunens anställda och förtroendevalda att vägleda i frågor 

som rör representation. 

Representationspolicyn riktar sig mot samtliga anställda och förtroendevalda 

inom Vårgårda kommuns verksamheter samt andra associationsformer där 

Vårgårda kommun är förvaltare eller utser majoriteten av styrelsen. 

Policyn utgår från nuvarande lagstiftning. Skulle den nuvarande 

lagstiftningen ändras gäller alltid lagstiftningen och Skatteverkets tolkning 

av denna. 

Policyn gäller vid representation både inom och utom Sveriges gränser. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Policy för representation antas. 

 

I kommunstyrelsen 

Kristian Larsson redogör för ärendet. 
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§ 233 Dnr 2022-000318 

Kommunövergripande dokumenthanteringsplan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar kommungemensam dokumenthanteringsplan. 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har som arkivmyndighet i uppdrag att ansvara för 

kommunens dokumenthanteringsplaner.  

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

arkivmyndigheten fattat beslut om gallring. En dokumenthanteringsplan är 

därför avgörande för att förvaltningen ska kunna gallra handlingar som inte 

ska bevaras för all framtid och gäller som gallringsbeslut. 

Dokumenthanteringsplanen behöver hållas aktuell och uppdaterad för att 

verksamheterna ska kunna åstadkomma en effektiv dokumentstyrning och 

för att kunna uppfylla de krav som ställs i arkivlagen och offentlighets- och 

sekretesslagen. Ansvarig för att revidering sker är kanslichefen. 

Förvaltningen har tillsammans med en arkivkonsult arbetat aktivt för att ta 

fram en uppdaterad gemensam dokumenthanteringsplan. De tidigare 

dokumenthanteringsplanerna har sammanfogats med den föreslagna 

kommungemensamma dokumenthanteringsplanen. 

Dokumenthanteringsplanen redovisar vilka handlingar som förekommer 

inom förvaltningen samt hur dessa ska hanteras. I framtagandet av ny 

dokumenthanteringsplan har förvaltningen utgått från Samrådsgruppens 

klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter med vissa anpassningar 

för tillämpning på Vårgårda kommuns verksamheter. (Samrådsgruppen för 

kommunala arkivfrågor är ett samverkansorgan mellan Riksarkivet och 

SKR.) Fördelen med en processbaserad dokumenthanteringsplan är bland 

annat att den är organisationsoberoende och underlättar för framtida 

återsökningar och sammanställningar av information i ett digitalt arkiv.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar kommungemensam dokumenthanteringsplan. 

 

I kommunstyrelsen 

Ordföranden redogör för ärendet. 
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Paragrafen skickas till 

Förvaltningsledningsgruppen 

Isabell Skarhall, kommunhandläggare 

Johanna Lovenbäck, registrator 

Sara Gårdeson, kanslichef 
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§ 234 Dnr 2022-000445 

Revidering av Arkivreglemente för Vårgårda kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Revidering av Arkivreglemente för Vårgårda kommun antas. 

 

Sammanfattning 

Syftet med ett arkivreglemente är att fastställa hur arkivhanteringen och 

arkivvården ska organiseras samt tydliggöra ansvarsfördelningen inom 

förvaltningen. Reglementet gäller för kommunfullmäktige, 

kommunfullmäktiges revisorer, myndighetsnämnderna, servicenämnden, 

valnämnden och kommunstyrelsen. Reglementet gäller även för aktiebolag, 

handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommunen utövar ett 

rättsligt bestämmande inflytande samt de samägda företag för vilka 

kommunen har arkivansvar enligt särskild överenskommelse.  

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och har tillsynsansvar över 

arkivbildningen och arkivvården i kommunen. Kommunfullmäktige antog 

2019-09-11, § 114, nytt arkivreglemente då det tidigare var utdaterat. 

Kansliet har fortsatt arbetet med arkivet och ser ett behov av att revidera det 

antagna reglementet. 

Den föreslagna revideringen syftar främst till att förtydliga att 

kommunstyrelsen fattar beslut om dokumenthanteringsplan för samtliga 

nämnder, att dokumenthanteringsplanen ska vara processorienterad samt 

vissa språkliga förändringar.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Revidering av Arkivreglemente för Vårgårda kommun antas. 

 

I kommunstyrelsen 

Ordföranden redogör för ärendet. 
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§ 235 Dnr 2022-000364 

Förordnande av borgerliga vigselförrättare 2023-2026 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Länsstyrelsen i Västra Götaland förlänger 

förordnandet som borgerlig vigselförrättare för nuvarande vigselförrättare 

Birgit Kullingsjö och Brittmarie Olsson för tiden den 1 januari 2023 till och 

med den 31 december 2026. 

Även Annette West föreslås utses till borgerlig vigselförrättare. 

 

Sammanfattning 

Enligt 4 kap. 3 § första stycket 2 äktenskapsbalken (1987:230) är 

länsstyrelsen behörig att förordna vigselförrättare. Länsstyrelsen förordnar 

de vigselförrättare som föreslås av kommunen på tid som motsvarar en 

mandatperiod efter det senaste allmänna valet.  

Länsstyrelsen har inkommit med en skrivelse till kommunen rörande 

förordnande av vigselförrättare för tiden den 1 januari 2023 till och med den 

31 december 2026. Förvaltningen har varit i kontakt med kommunens 

nuvarande vigselförrättare Birgit Kullingsjö, Brittmarie Olsson och  

Maria Andersson Willner där Birgit Kullingsjö och Brittmarie Olsson har 

förklarat sig villiga att fortsätta vara vigselförrättare den kommande 

mandatperioden. Mot denna bakgrund föreslås kommunstyrelsen besluta 

föreslå länsstyrelsen att förlänga Birgit Kullingsjös och Brittmarie Olssons 

förordnanden som borgerliga vigselförrättare. 

Detta valärende påverkar inte hållbarheten, vare sig ekonomiskt, ekologiskt 

eller socialt. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Länsstyrelsen i Västra Götaland förlänger 

förordnandet som borgerlig vigselförrättare för nuvarande vigselförrättare 

Birgit Kullingsjö och Brittmarie Olsson för tiden den 1 januari 2023 till och 

med den 31 december 2026. 

 

I kommunstyrelsen 

Ordföranden redogör för ärendet. 
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Yrkande 

Tony Willner (S) yrkar att Annette West förordnas som borgerlig 

vigselförrättare.  

 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och 

kommer fram att det antas. 

 

Ordföranden ställer proposition på Tony Willners (S) tilläggsförslag och 

kommer fram till antas. 

 

  

Paragrafen skickas till 

De valda 

Sara Gårdeson, kanslichef 
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§ 236 Dnr 2022-000484 

Förordnande av ombud enligt begravningslagen 2023-
2026 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att länsstyrelsen förlänger förordandet för 

kommunens nuvarande begravningsombud Pernilla Andersson för 

mandatperioden 2023-2026. 

 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen ska, i enlighet med 51 § begravningsförordningen 

(1990:1147), utse begravningsombud för en tid av fyra kalenderår, räknat 

från och med 1 januari året efter det år då det hållits val till 

kommunfullmäktige. Länsstyrelsen ska nu förordna begravningsombud för 

tidsperioden 1 januari 2023 - 31 december 2026. Kommunen har därför i 

remiss fått möjlighet att föreslå en eller flera personer som kan vara lämpliga 

för uppdraget. Kommunen har kontaktat kommunens nuvarande 

begravningsombud Pernilla Andersson som låtit meddela att hon gärna 

fortsätter att vara begravningsombud. 

Detta valärende påverkar inte hållbarheten, vare sig ekonomiskt, ekologiskt 

eller socialt. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att länsstyrelsen förlänger förordandet för 

kommunens nuvarande begravningsombud Pernilla Andersson för 

mandatperioden 2023-2026. 

 

I kommunstyrelsen 

Ordföranden redogör för ärendet. 

  

Paragrafen skickas till 

Den valda 

Sara Gårdeson, kanslichef 

Länsstyrelsen 
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§ 237 Dnr 2022-000486 

Revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning godkänns. 

 

Sammanfattning 

Grunderna för kommunernas organisation och verksamhetsformer och för 

den kommunala beskattningen härleds ur regeringsformen och utvecklas i 

kommunallagen. Det är kommunallagen som ger det grundläggande 

regelverket för vad som är kompetensenligt och hur den lokala självstyrelsen 

ska utövas. Utöver vad som skrivs i kommunallagen eller annan lag gäller 

reglerna i den av kommunfullmäktige antagna arbetsordningen. Vissa delar i 

arbetsordningen är obligatoriska, som exempelvis uppgifter om antal 

ledamöter i fullmäktige, anmälan av hinder att delta i sammanträden och 

fullmäktigepresidiets arbetsuppgifter (se 5 kap. 72 § KL). Andra delar i 

arbetsordningen kompletterar kommunallagen där denna endast ger 

rambestämmelser. Dit hör till exempel regler om ordförandens 

ordningsmakt. 

Kommunfullmäktiges presidium har arbetat fram ett förslag på reviderad 

arbetsordning för kommunfullmäktige för mandatperioden 2022-2026. 

Presidiet har bland annat beaktat Demokratiberedningens, 

Arvodesberedningens och Beredning för översyn av den nuvarande politiska 

organisationens slutrapporter och föreslagna ändringar/tillägg framgår tydligt 

i bilagt ändringsförslag.  

Vid hållbarhetsanalys görs bedömningen att ärendet är av administrativ art 

och inte påverkar hållbarheten vare sig ekonomiskt, ekologiskt eller socialt. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning godkänns. 

 

I kommunstyrelsen 

Ordföranden redogör för ärendet. 
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Yrkande 

Helen Persgren (MP) yrkar att ordet ”bör” ska ändras till ”ska” i § 14 

rörande Interpellationer och frågor. 

 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och 

kommer fram till att det antas. 

 

Ordföranden ställer proposition på Helen Persgrens (MP) ändringsförslag 

och kommer fram till att det avslås. 
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§ 238 Dnr 2022-000485 

Revidering av Kommunstyrelsens reglemente 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Revidering av Kommunstyrelsens reglemente godkänns. 

 

Under punkten 3.8, tredje meningen, stryks ordet ”dem” och ersätts med 

”majoritetens ledamöter”. 

 

Sammanfattning 

Kommunallagen (2017:725), KL, ger de grundläggande reglerna för ansvar 

och beslutanderätt i en kommun. Vid sidan av KL handhas vissa uppgifter av 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och myndighetsnämnderna enligt 

annan lag, författning eller enligt beslut av statlig myndighet. 

Kommunfullmäktige är den högsta beslutande församlingen i kommunen 

och fattar beslut i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större 

vikt för kommunen. Kommunfullmäktige får uppdra åt kommunstyrelsen att 

i fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och 

har till uppgift att leda och samordna planeringen av kommunens ekonomi 

och verksamhet. Vilka ansvarsområden kommunstyrelsen har framgår av 

dess reglemente.  

Varje ny mandatperiod ska reglementen och arbetsordningar går igenom och 

revideras vid behov. Kommunstyrelsen reglemente har i bifogat förslag 

kompletterats med medskick från Beredningen för översyn av den nuvarande 

politiska organisationens- och Arvodesberedningens slutrapporter, dels 

avseende ordförandes arbetsuppgifter, dels avseende 

organisationsförändringen rörande utskotten. Tillagd text är gulmarkerad och 

rödmarkerad text ska tas bort. 

Vid hållbarhetsanalys görs bedömningen att ärendet är av administrativ art 

och inte påverkar hållbarheten vare sig ekonomiskt, ekologiskt eller socialt. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Revidering av Kommunstyrelsens reglemente godkänns. 
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I kommunstyrelsen 

Ordföranden redogör för ärendet. 

 

Yrkande 

Ordföranden yrkar på följande ändringsförslag: 

Under punkten 3.8, tredje meningen, stryks ordet ”dem” och ersätts med 

”majoritetens ledamöter”. 

 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och 

kommer fram till att det antas. 

 

Ordföranden ställer proposition på sitt eget ändringsförslag och kommer 

fram till att det antas. 
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§ 239 Dnr 2022-000370 

Återrapportering kring energibesparande åtgärder - 
information 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen. 

 

Sammanfattning 

Elpriserna har ökat kraftigt det senaste året. Förvaltningen fick, på 

kommunstyrelsens sammanträde 2022-09-28 § 195, i uppdrag att vidta 

möjliga och lämpliga energibesparingsåtgärder. En arbetsgrupp har tillsatts, 

under ledning av kommunens säkerhetschef, som undersöker vad som kan 

göras för att dra ner på användningen av el inom alla kommunens 

verksamheter.  

Varför elsbesparande åtgärder? 

Kriget i Ukraina har fört med sig konsekvenser för elförsörjningen i Sverige. 

Det har resulterat i höga elpriser och försämrade möjligheter att importera el 

när så behövs. För att förbättra situationen behöver alla hjälpas åt att minska 

elanvändningen. Alla åtgärder som görs är viktiga och tillsammans gör det 

stor skillnad. 

Här är tre anledningar: 

* Elkostnaderna dämpas. 

* Risken minskar för elbrist i vinter. När mindre el används, eller när 

användningen flyttas till de tider på dygnet då belastningen på elnätet är 

lägre, avlastas elsystemet. 

* Solidaritet. Minskad elanvändning gynnar inte bara Sverige. Ju mer el 

Sverige kan exportera, desto mindre blir behovet av gasanvändning i 

grannländerna. 

Energimyndigheten.se och Energimarknadsinspektionen.se har mycket och 

bra information om läget.  

En arbetsgrupp bedömer insatser och rekommendationer 

Vecka 42 upprättades en arbetsgrupp som arbetar med kommunkoncernens 

(kommunen och Vårgårda Bostäder AB) energibesparande åtgärder. 

Gruppen inrättades efter ett beslut i kommunstyrelsen. Fokus ligger på att se 

över vilka möjligheter som finns att anpassa elanvändningen med tanke på 

världsläget och den kommande vintern. Vårgårda kommun ska vara ett 
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föredöme när det gäller att spara energi under den vinter som ligger framför. 

En del större frågor som exempelvis att sänka inomhustemperaturen i vissa 

verksamhetslokaler eller reglera utomhusbelysning kräver mer arbete, men 

redan nu finns det saker som alla kan bidra med på arbetsplatserna. Gruppen 

träffas regelbundet och kommer löpande föreslå åtgärder för att vidta 

energibesparande åtgärder. 

Externa åtgärder: 

- Julbelysningen längs Kungsgatan begränsas både i omfattning och tid. 

Julbelysningen är tänd mellan den 23/11 tom den 13/1-2023 

- Begränsade öppettider för bastun i simhallen 

Uppmaning till åtgärder inom förvaltningen: 

Nedan ett brev som gått ut till alla enheter med uppdrag att senast den 28 

november redovisa enhetens specifika åtgärder: 

”Detta kan alla göra: 

* Släck belysningen på ditt rum när du inte är på plats en längre stund eller 

går för dagen. Vi måste också gemensamt ta ansvar för att släcka varje 

eftermiddag i korridorer, receptioner, klassrum eller andra typer av lokaler 

som står tomma nattetid.  

* Stäng av dator och bildskärmar när du går hem istället för att ha dem i 

standby-läge. Aktivera även energisparfunktioner där det är möjligt.  

* Släck belysningen och stäng av projektorn och annan utrustning när du 

lämnar ett mötesrum, klassrum eller annan lokal.   

* Det är inte tillåtet att använda portabla el-element, fläktar på kontoret eller 

i andra rum. Dessa stör ut den centrala uppvärmningen och drar dessutom 

extra el.  

* Alla kan se över sina lokaler med belysning och annat så att ingenting står 

och drar ström i onödan. Tänk på att ha en dialog med er fastighetsskötare 

innan ni byter lampor och liknande. 

* Inför första advent är det bra om alla ser över sina adventsljusstakar och 

annan julbelysning. Försök att bara använda ljusstakar med LED-lampor. 

Uppmaningen är också att vi ska ha julbelysning i våra verksamhetslokaler 

men att man efter eget huvud gärna får reducera antalet ljusstakar. När det 

gäller kommunhuset kommer det inte att finnas några adventsljusstakar i 

kontoren, däremot i entrén. 

Utöver dessa punkter som alla medarbetare kan tänka på jobbar 

arbetsgruppen med att få ut ett informationspaket riktat mot allmänheten. 

Det innehåller exempelvis tips på hur man kan spara el som privatperson och 

hur kommunen arbetar med energibesparingar. När den plattformen är 
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publicerad kommer vi även att tipsa om den här på vårt intranät eftersom det 

där kan finnas bra saker att tänka på både som medarbetare och som 

privatperson.” 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen. 

 

I kommunstyrelsen 

Alfred Dubow och Mikael Vårhall redogör för ärendet. 
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§ 240 Dnr 2022-000462 

Utträde ur Sveriges Ekokommuner  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen begär utträde ur Sveriges Ekokommuner.  

 

Sammanfattning 

Vårgårda kommun är sedan 2016 medlem i Sveriges Ekokommuner 

(SEKOM). Beslut kring medlemskap togs i kommunstyrelsen (2016-01-27). 

Förvaltningen har värderat nyttan med medlemskapet och bedömer att det 

inte tillför något till kommunens arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor 

som inte kan fås via andra sammanhang.  

Då Vårgårda kommun 2016 blev medlem Sveriges Ekokommuner var det ett 

förståeligt beslut och också något som fanns med som förslag att genomföra 

i miljöstrategin. Ett syfte med medlemskap i SEKOM var också att det bland 

annat också gjorde det möjligt att ta del av nätverk och möjligheter till 

erfarenhetsutbyte mellan kommuner om miljö- och hållbarhetsarbete. Många 

andra kommuner var eller blev av samma syfte då också medlemmar.  

Det nätverk som medlemskapet givit tillgång till har dock inte utnyttjats mer 

än någon enstaka gång sedan kommunen blev medlem. Det beror i första 

hand på att det sedan några år finns aktiva miljöstrategiska kommunnätverk 

att verka i på både regional och delregional nivå. Dessa nätverk och 

sammanhang är mer relevanta för Vårgårda kommun att vara en del av. Dels 

eftersom de av rent praktiska skäl är lättare att vara aktiva i, dels eftersom de 

frågor som där tas upp och det erfarenhetsutbyte som där sker är lättare att 

samverka kring med kommuner i närområdet. Det gäller till exempel 

Kommunernas Klimatlöften och samverkan kring det regionala 

miljömålsarbetet.  

För medlemskap betalar varje kommun en fast avgift på 4000 kr per år samt 

30 öre per kommuninvånare. För 2022 har Vårgårda därmed betalat en avgift 

på cirka 7600 kr. Kostnaden för att vara medlem är alltså relativt låg. 

Sammanfattningsvis bedömer ändå förvaltningen att nyttan av att vara 

medlem i SEKOM är låg och att samverkan och nätverkande kring 

miljöfrågor med andra kommuner bättre nås via andra befintliga och mer 

lokala nätverk. Förvaltningen föreslår därför att kommunen ansöker om 

utträde ur Sveriges Ekokommuner.  
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Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen begär utträde ur Sveriges Ekokommuner.  

 

I kommunstyrelsen 

Fredrik Bergman redogör för ärendet. 

 

  

Paragrafen skickas till 

Fredrik Bergman, miljöstrateg 

Sveriges Ekokommuner 
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§ 241 Dnr 2022-000406 

Socialt företag - information 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen. 

 

Sammanfattning 

Långtidsarbetslösheten är historiskt hög och utgör en stor samhällsutmaning. 

Utrikesfödda kvinnor har en särskilt svag position på arbetsmarknaden, en av 

de viktigaste faktorerna för att bryta segregationen är att fler kommer i arbete 

och kan försörja sig själva.  

Genom köp av Hållbar Sömnads flergångsprodukter förväntas kommunens 

verksamheter göra årliga besparingar samt minska sitt avfall. Coompanion 

(rådgivningsorganisation för socialt företagande och kooperationer) 

rekommenderar kommunen att se över sina inköp från Hållbar Sömnad, 

snarare än att fortsatt bedriva det i kommunal regi med risk för 

inlåsningseffekter. Upphandlingsmyndigheten beskriver samverkan mellan 

den offentliga upphandlande organisationen och arbetsintegrerade sociala 

företag (ASF) som bra sätt att nå verksamhetsmål och skapa arbetstillfällen 

för personer långt ifrån arbetsmarknaden. Det medför ekonomiska 

besparingar för kommunen i form av sänkt ekonomiskt bistånd och ökade 

skatteintäkter. 

ASF ska aldrig ägas av en kommun men kan med fördel för båda parter ingå 

i ett idéburet offentligt partnerskap (IOP).  

De sociala vinster som det skulle innebära för individerna i Hållbar Sömnad 

att nå egen försörjning bör även tas med i beaktning. Det medför även att 

nästa generation får en god start i livet när föräldern går till ett arbete. Det 

bedöms vara fördelaktigt både för kommunen och individerna om Hållbar 

Sömnad knoppas av från Arbetsmarknadsenheten (Viaduct) och blir ett 

arbetsintegrerat socialt företag (ideell förening). Under första året beräknas 

två av personerna nå egen försörjning och ytterligare en person under 

nästkommande år. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen. 
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I kommunstyrelsen 

Matilda Maroti redogör för ärendet. 
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§ 242 Dnr 2022-000405 

Renhållningsföreskrifter 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Renhållningsföreskrifter för Vårgårda kommun antas. 

Samtidigt upphävs tidigare renhållningsföreskrifter, antagna av  

KF 2020-10-14 § 117. 

 

Sammanfattning 

En kommun ska enligt miljöbalken ha renhållningsföreskrifter. Vårgårda 

kommuns renhållningsföreskrifter antogs av KF 2020-10-14 § 117. De är 

utformade efter en gammal mall från Avfall Sverige. De nya föreskrifterna 

följer en mall från Avfall Sverige från 2021. Renhållningsföreskrifter gäller 

tills vidare och uppdateras vid behov.  

 

Huvudsakliga ändringar i de nya föreskrifterna är:  

* att begreppet hushållsavfall har bytts ut mot kommunalt avfall. Detta efter 

att reglerna har ändrats på EU-nivå.  

* kompostering av slam/latrin är tillagt som undantag. 

* utökad sorteringsanvisning som bilaga. 

 

Förslaget gör ingen skillnad på kvinnor och män. 

Förslaget påverkar inte budget. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Renhållningsföreskrifter för Vårgårda kommun antas. 

Samtidigt upphävs tidigare renhållningsföreskrifter, antagna av  

KF 2020-10-14 § 117. 
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I kommunstyrelsen 

Alfred Dubow redogör för ärendet. 
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§ 243 Dnr 2022-000472 

Detaljplan för Fagrabo Väst - samråd 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med plan- och bygglagen 5 kapitlet 11 

§ att uppdra åt Samhällsbyggnad/Bygg- och miljöenheten att genomföra 

samråd för detaljplan för Fagrabo väst med utgångspunkt från det redovisade 

planförslaget. 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen gav 2019-10-23 § 247 Samhällsbyggnad/Bygg- och miljö 

i uppdrag att upprätta detaljplan för Fagrabo väst. Inför framtagandet av 

samrådshandling har ett flertal utredningar tagits fram med syftet att 

säkerställa en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar exploatering av 

området. Under planarbetets gång har kommunstyrelsen vid flera tillfällen 

hållits uppdaterad om planen, det senaste 2022-05-25 § 131.  

Vid framtagandet av samrådshandlingen har förvaltningen utgått från de 

principer för bebyggelsestruktur, gestaltning, etc som utvecklats i 

planprogrammet. Planbestämmelserna har utformats så att de möjliggör en 

flexibel markanvändning avseende hustyper och placering på flertalet 

byggrätter. Undantagen utgörs av byggrätterna närmast huvudgatan, de 

byggrätter som är särskilt exponerade genom sina lägen högt upp eller mot 

parkområden, samt på vissa ställen där terrängen kräver att anpassningar 

görs. Totalt beräknas att planområdet ska kunna bebyggas med upp till ca 

300 bostäder beroende på hur fördelningen mellan flerbostadshus, radhus 

och småhus görs.  

För att tydliggöra intentionerna med föreslagna planbestämmelser har två 

alternativa illustrationer tagits fram med varierande exploateringsgrad och 

fördelning av hustyper. Den ena med fler bostäder genom ett större inslag av 

flerbostadshus, och den andra med fler friliggande småhus samt en förskola. 

Båda alternativen möjliggörs genom föreslagna planbestämmelser. 

Parallellt med detaljplanen tas ett gestaltningsprogram fram. Programmet 

redogör mer ingående för detaljplanens intentioner för utformning av den 

fysiska miljön. Syftet är att skapa en tydlig karaktär och helhet i området.  

Gestaltningsprogrammet är tänkt att fungera som underlag vid 

markanvisningar. Det är anpassat till den aktuella detaljplanen, men de 

principer som redovisas ska också kunna användas i kommande detaljplaner 

i Fagrabo. 
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Hållbarhetsanalys 

Ekonomisk hållbarhet: Plan- och exploateringskostnader regleras vid 

bygglovsprövning och/eller markförsäljning; neutral konsekvens. Genom 

planen möjliggörs nya bostäder och därigenom ökad befolkning och ökade 

skatteintäkter; positiv konsekvens. 

Social hållbarhet: De planerade bostäderna får genom sitt läge mycket goda 

förutsättningar till rekreation och friluftsliv; positiv konsekvens. Genom 

närheten till natur och huvudsakligen småskaligt vägnät med låga hastigheter 

blir området barnvänligt; positiv konsekvens. 

Ekologisk hållbarhet: Det planerade GC-nätet möjliggör snabba transporter 

till centrum, skolor och stationen; positiv konsekvens. De naturvärden som 

går förlorade genom exploateringen ska kompenseras i närområdet, helst 

med viss marginal; neutral – svagt positiv konsekvens. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med plan- och bygglagen 5 kapitlet 11 

§ att uppdra åt Samhällsbyggnad/Bygg- och miljöenheten att genomföra 

samråd för detaljplan för Fagrabo väst med utgångspunkt från det redovisade 

planförslaget. 

 

I kommunstyrelsen 

Sabina Talavanic redogör för ärendet. 

 

  

Paragrafen skickas till 

Alfred Dubow, samhällsbyggnadschef 

Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef 

Stefan Olsson, samhällsplanerare 
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§ 244 Dnr 2022-000463 

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan 
för Fagrabo Väst 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen gör bedömningen utifrån den redovisade handlingen, att 

planen inte innebär någon betydande miljöpåverkan och därmed inte ska 

miljöbedömas. 

 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnad/bygg och miljö har tagit fram ett förslag till undersökning 

av betydande miljöpåverkan. Av förslaget framgår att detaljplanen för det 

aktuella området inte bedöms ge upphov till en betydande miljöpåverkan 

vilket medför att en MKB inte kommer att upprättas.  

Hållbarhetsanalys 

Ärendet är av formell karaktär och bedöms inte få några konsekvenser ur 

hållbarhetsperspektiv. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen gör bedömningen utifrån den redovisade handlingen, att 

planen inte innebär någon betydande miljöpåverkan och därmed inte ska 

miljöbedömas. 

 

I kommunstyrelsen 

Sabina Talavanic redogör för ärendet. 

 

  

Paragrafen skickas till 

Alfred Dubow, samhällsbyggnadschef 

Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef 

Stefan Olsson, samhällsplanerare 
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§ 245 Dnr 2020-000337 

Barn och elevkullar - nuläge och utveckling framåt - 
information 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen.  

 

Sammanfattning 

Kommunen ansvarar för att erbjuda alla barn som är folkbokförda i Vårgårda 

plats i barnomsorg och/eller skola. Platsgarantin gäller från ett års ålder och 

innebär rätt till förskoleplats inom fyra månader från det datum man ställt 

barnet i kö till förskola. För skolans del ska kommunen tillse att alla barn 

som bor eller vistas i kommunen får sin skolgång tillgodosedd utan dröjsmål.  

Vårgårda kommuns invånarantal har ökat kraftigt de senaste åren. Detta 

märks tydligt på antalet barn i förskolan och skolan. För att kunna möta upp 

kommande behov av barnomsorg och platser inom skola behöver 

förvaltningen kontinuerligt följa SCB:s prognoser. Till ärendet har 

förvaltningen upprättat en skrift som sammanfattar nuläge och kommande 

behov utifrån barn- och elevantal samt lokalkapacitet.  

  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen.  

 

I kommunstyrelsen 

Malin Lindberg redogör för ärendet. 
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§ 246 Dnr 2022-000456 

Kvalitetsrapporter 2021/2022, grundskola och 
fritidshem - information  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen.  

 

Sammanfattning 

Kvalitetsrapport för grundskolan och fritidshemmet än sammanställd för hela 

kommunen från förskoleklass till och med åk 9. Dessutom sammanställs en 

rapport för grundsärskolan åk 1–9. I rapporterna sammanfattas arbetet för 

läsåret 2021/2022 med fokus på resultat, jämförande statistik och planerade 

utvecklingsområden.  

Inför delårsbokslut i augusti tas en kvalitetsrapport för varje skolenhet fram.  

Utifrån framtagna underlag görs en analys och förslag till övergripande 

åtgärder. Rapporterna bygger på uppgifter från samtliga enheter, 

resultatdialoger, enkäter och statistik från Skolverket.  

Rapporten är ett led i förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Arbetet 

utgår från Budget och verksamhetsplan för Vårgårda kommun och de årshjul 

som finns framtagna för olika nivåer i förvaltningen samt från Skolverkets 

Allmänna råd för Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet. 

Behörigheten bland Vårgårdas lärare sjunker i jämförelse med riket. 

Konkurrensen med omkringliggande kommuner, om behöriga lärare har ökat 

och det är svårigheter att rekrytera legitimerade lärare. 

Resultaten i åk 6 ligger kvar på en relativt hög nivå och 84% av eleverna har 

betyg i samtliga ämnen. Meritvärdet i åk 9 är något lägre läsåret 2021–2022 

än föregående läsår, men glädjande nog ligger behörigheten till gymnasiet på 

84,6% och högre än genomsnittet i riket, för kommunala huvudmän. 

Frånvaron bland våra elever har ökat och har tydliga kopplingar till 

pandemin. Analysen visar på behov av ett grundligare utredningsarbete av 

problematisk frånvaro. 

Från årsskiftet 2021–2022 blev Grundsärskolan en egen organisation i 

Vårgårda kommun, med en ansvarig rektor. Verksamheten finns lokaliserad i 

Fridhemskolans och Gullhögskolans lokaler. Pandemin har ställt höga krav 

på restriktioner avseende denna elevgrupp som är särskilt sårbar. 
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Under läsåret har särskilda fokusområden varit att utveckla undervisningen 

utifrån ny läroplan, Lgrsär 22, skapa en tillgänglig lärmiljö och på 

digitalisering. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen. 

 

I kommunstyrelsen 

Malin Lindberg redogör för ärendet. 
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§ 247 Dnr 2022-000401 

Svar på remiss - Promemoria följdändringar med 
anledning av nya namn på skolformerna för elever med 
intellektuell funktionsnedsättning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till remissvar. 

 

Sammanfattning 

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda 

myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen 

vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. 

Vårgårda kommun är en av 41 instanser som regeringen har remitterat 

promemorian Följdändringar med anledning av nya namn på skolformerna 

för elever med intellektuell funktionsnedsättning.  

Förslaget innebär att namnen grundsärskola, gymnasiesärskola och 

kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på grundläggande nivå 

respektive på gymnasial nivå ersätts i ett antal lagar med namnen anpassad 

grundskola, anpassad gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning som 

anpassad utbildning på grundläggande nivå respektive på gymnasial nivå. 

   

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till remissvar. 

 

I kommunstyrelsen 

Malin Lindberg redogör för ärendet. 

  

Paragrafen skickas till 

Malin Lindberg, skolchef förskola och grundskola 
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§ 248 Dnr 2022-000296 

Digitala hjälpmedel i samverkan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Samverkansavtal digitala hjälpmedel godkänns. 

 

Sammanfattning 

Digitala hjälpmedel ingår inte fullt ut i det befintliga samarbetet kring 

hjälpmedel. Enligt utredningen Välfärdsteknik i samverkan som utförts av 

Västra Götalandsregionen och Västkom påvisas att tillgången på digitala 

hjälpmedel är ojämlik och att arbetet med att tillhandhålla digitala 

hjälpmedel är resurskrävande för var och en av de 49 kommunerna och 

regionen. Utredningen visar att det finns vinster med att samverka kring 

digitala hjälpmedel utifrån en modell som bygger på de befintliga strukturer 

som finns i den gemensamma hjälpmedelsverksamheten. Med bakgrund av 

detta har förslag på samverkansavtal mellan de 49 kommunerna i Västra 

Götaland och Västra Götalandsregionen upprättats. Förslaget var ute på 

remiss under perioden 19 januari – 18 april 2022.     

Förvaltningen ställer sig positiv till samverkansavtalet och gör bedömningen 

att det skulle vara till fördel för Vårgårda kommun. Mot bakgrund av detta 

föreslår förvaltningen att kommunen undertecknar samverkansavtalet.  

Den initiala finansieringen motsvarar 10 kronor per invånare och huvudman, 

vilket motsvarar 121 800 kr för Vårgårda kommun. Nyttjandet av digitala 

hjälpmedel ska sedan följa nuvarande modell där tjänster från 

samverkansstrukturen och Hjälpmedelscentralen ingår i produkthyran. När 

samarbetet finns på plats väntas de totala kostnaderna minska till följd av 

samordningsvinster och minskat dubbelarbete. Underlaget från utredningen 

visar dessutom att invånarna, kommunerna och regionen ser flera vinster 

kopplat till högre kvalitet, mer jämlik tillgång till digitala hjälpmedel samt 

möjlighet att stödja omställningen till god och nära vård.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Samverkansavtal digitala hjälpmedel godkänns. 
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I kommunstyrelsen 

Peter Andersson redogör för ärendet. 

 

  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

43(54) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-30 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 249 Dnr 2022-000434 

Svar på remiss - Samverkansavtal familjecentraler och 
familjecentralsliknande verksamheter i Västra 
Götalandsregionen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner upprättat remissvar till Vårdsamverkan Västra 

Götaland. 

 

Sammanfattning 

En familjecentral / familjecentralsliknande verksamhet är en verksamhet där 

föräldrar och barn kan träffas, utbyta erfarenheter och där det finns 

kompetens i nära samverkan. De senaste åren har rapporter visat på behov av 

att skapa en gemensam grund för struktur, organisation och styrning av 

familjecentraler i länet. 

Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) har tagit fram ett förslag på ett 

samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralslikande 

verksamheter som nu skickats ut på remiss till region och kommuner. 

Avtalet är inte tänkt att i detalj reglera samverkan, utan fungera som ett 

övergripande stöd för att kunna erbjuda jämlika uppväxtvillkor. Utöver detta 

samverkansavtal kommer lokala överenskommelser att tecknas med detta 

som grund. 

I Boråsregionen har fyra kommuner gemensamt tagit fram ett remissvar, som 

bifogas tjänsteskrivelsen. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner upprättat remissvar till Vårdsamverkan Västra 

Götaland. 

 

I kommunstyrelsen 

Maria Olsson redogör för ärendet. 
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Paragrafen skickas till 

Maria Olsson, socialchef 

Vårdsamverkan Västra Götaland 
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§ 250 Dnr 2022-000449 

Revidering av Reglemente för Myndighetsnämnd 
Lärande och Omsorg 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Ansvarsområde Lag om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257) läggs till i 

Reglemente för Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg. 

 

Sammanfattning 

Den 21 juni 2022 beslutade riksdagen om en ny lag för tobaksfria 

nikotinprodukter. Lagen trädde i kraft den 1 augusti 2022. Försäljning av 

tobaksfria nikotinprodukter blir anmälningspliktigt och ska anmälas till 

kommunen. Ansvaret för tillsyn, handläggning och beslut bör tilldelas 

myndighetsnämnd lärande och omsorg som redan har ansvaret för 

alkohollagen och tobakslagen. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Ansvarsområde Lag om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257) läggs till i 

Reglemente för Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg. 

 

I kommunstyrelsen 

Maria Olsson redogör för ärendet. 
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§ 251 Dnr 2022-000450 

Revidering av Avgiftstaxa för ansöknings- och 
tillsynsavgifter enligt alkohollagen, tobakslagen och 
lagen om e-cigaretter 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Revidering av avgiftstaxa för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt 

alkohollagen, tobakslagen och lagen om e-cigaretter antas. Taxan börjar 

gälla 2023-01-01. 

 

Sammanfattning 

Den 1 augusti 2022 trädde en ny lag i kraft, lag om tobaksfria 

nikotinprodukter. Lagen innebär att försäljning av dessa produkter är 

anmälningspliktigt till den kommun där verksamheten har ett fysiskt 

försäljningsställe, om det saknas ska anmälan göras till den kommunen där 

verksamheten har sitt säte. Lagen syftar till att begränsa de hälsorisker och 

olägenheter som är förenade med bruk av tobaksfria nikotinprodukter och 

innehåller bestämmelser om produktanmälan, produktkrav, försäljning och 

marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter.  

Enligt reglemente är myndighetsnämnd lärande och omsorg ansvarig 

tillsynsmyndighet för denna lag. Nämndens ansvar omfattar handläggning av 

anmälningar och tillsyn i verksamheterna.  

För att nämnden ska kunna ta ut avgift måste tillägg i taxan göras så den 

omfattar nya lagen. Tidsåtgång och handläggning av ärenden gällande folköl 

och e-cigaretter motsvarar tid och handläggning för ärenden som omfattas av 

lag om tobaksfria nikotinprodukter. Förvaltningen bedömer därför att 

avgiftsnivån ska vara densamma. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Revidering av avgiftstaxa för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt 

alkohollagen, tobakslagen och lagen om e-cigaretter antas. Taxan börjar 

gälla 2023-01-01. 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

47(54) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-30 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

I kommunstyrelsen 

Maria Olsson redogör för ärendet. 

 

  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

48(54) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-30 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 252 Dnr 2022-000389 

Verksamhetsplan och budget för det gemensamma 
folkhälsoarbetet 2023 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Verksamhetsplan och budget för det gemensamma folkhälsoarbetet 2023 

antas. 

 

Sammanfattning 

I enlighet med det avtal som finns mellan Södra hälso- och 

sjukvårdsnämnden (HSNS) och Vårgårda kommunen ska det årligen 

upprättas en verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet med 

budget och planerade insatser. Förslaget till verksamhetsplan och budget för 

det gemensamma folkhälsoarbetet 2023 har tagits fram i samråd med HSNS 

på det dialogmöte som genomfördes våren 2022. Planen anger vilka 

områden och insatser som ska prioriteras under 2023. Den lokala strategiska 

gruppen som består av chefer från kultur- och fritid, grundskola, 

gymnasieskola samt socialtjänst, har haft regelbundna träffar där förslag på 

prioriterade områden och aktiviteter har tagits fram i samverkan med 

referensgruppen på verksamhetsnivå. 

 

Jämställdhetsanalys 

Det nationella folkhälsomålet är "skapa samhälleliga förutsättningar för en 

god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara 

hälsoklyftorna inom en generation." vilket innebär att jämställdhet och 

jämlikhet är två viktiga och prioriterade frågor. Ett framgångsrikt 

folkhälsoarbete förutsätter att det finns statistik som redovisar skillnader i 

jämställdhet och i jämlikhet för att kunna göra insatser så att det skapa 

förutsättningar för en hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Tyvärr är 

det ibland svårt att få fram könsuppdelad statistik, detta bland annat på grund 

av kommunens storlek. 

Synliggör ärendet kvinnor, män, flickor och pojkar? Ja, genom att bland 

annat redovisa (där det är möjligt) könsuppdelad statistik. 

Kan ärendet få olika effekter för kvinnor och män, flickor och pojkar? Ja och 

det är också många gånger målet med arbetet. För att nå kommunens och det 
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nationella målet för folkhälsan, så måste insatser göras som vänder sig till 

ex. unga pojkar eller äldre kvinnor. 

 

Ekonomiska effekter 

Hälso- och sjukvårdsnämnden ersätter kommunen för perioden 2021–2023 

med 14 kronor per invånare och år för folkhälsoinsatser. Kommunen avsätter 

motsvarande 14 kronor per invånare och år för folkhälsoinsatser. Eventuellt 

överskott ska betalas tillbaka. Det finns möjlighet att föra över medel till 

nästkommande år och överskottet är mindre än 10 % (max 50 tkr) beloppet 

från HSNS. En förutsättning är att det finns en tydlig plan för medlens 

användning samt att kommunen avsätter samma belopp. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Verksamhetsplan och budget för det gemensamma folkhälsoarbetet 2023 

antas. 

 

I kommunstyrelsen 

Charlott Klug och Robert Almqvist redogör för ärendet. 
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§ 253 Dnr 2022-000005 

Rapporter kommunstyrelsen 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar emot redovisningen av de rapporter som förtecknats i 

protokoll den 30 november 2022. 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ledamöter rapporterar från externa uppdrag. 

Även förvaltningen rapporterar om vissa frågor.  

  

Kenneth Max (M): 

* Remmene Skjutfältsråd, 2022-11-22 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tar emot redovisningen av de rapporter som förtecknats i 

protokoll den 30 november 2022. 

 

I kommunstyrelsen 

Bengt Hilmersson (C) rapporterar om följande ärende: 

• Trädfällning Kullingshof 
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§ 254 Dnr 2022-000465 

Rapport flytt av korttidsverksamheten 2022 - 
information 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen. 

 

Sammanfattning 

Socialtjänstlagen 5 kap 4 §   Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på 

att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande 

(värdegrund). 

Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och 

bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull 

tillvaro i gemenskap med andra. 

Lag (2010:427). 

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Inom hälso- och sjukvården ska det 

finnas en verksamhetschef som ansvarar för verksamheten. I hälso- och 

sjukvårdsförordningen (2017:80) anges att det innebär bland annat att han 

eller hon ska säkerställa patientens behov av trygghet, kontinuitet, 

samordning och säkerhet i vården tillgodoses. 

Flera klagomål och synpunkter om brister i vård och omsorg på 

korttidsverksamheten Almen har framkommit till chefer inom äldreomsorg, 

till socialt ansvarig samordnare, SAS, och medicinskt ansvarig 

sjuksköterska, MAS. SAS och MAS har tidigare fått antydningar om brister, 

men inte konkreta händelser, därav uppmanat personerna som upplevt brister 

i vård och omsorg förmedla dessa genom kommunens klagomål- och 

synpunktshantering. 

Verksamhetschef för vård och omsorg ger ett uppdrag till SAS och MAS att 

göra en genomlysning gällande flyttprocessen från Vårgården till Almen på 

Kullingshemmet.                                                                                                             

Det framkommer under utredningen att flytten från Vårgårdens 

korttidsboende till korttidsboende på Almen har utförts utan riskanalys vid 

organisationsförändring enligt SOSFS 2011:9 5 kap 1§.  

Den handlingsplan gällande flytten som har delgivits utredarna är upprättad 

fem dagar innan datum för den organisatoriska flytten som var 22-09-12. I 

planen finns inte status på utförda åtgärder. Vid observationer i den 

nystartade korttidsverksamheten har framkommit brister i omvårdnad, 
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kunskapsbrist, brister i dokumentation, brister i svenska språket, brister i 

bemötande, brister i utförande av hälso- och sjukvårdsinsatser, brist på 

information med mera. Vid SAS och MAS samtal med brukare, närstående, 

rehab- och sjuksköterskeassistenter samt legitimerad personal har de brister 

som påtalats stämt överens med de observationer som gjorts. 

SAS och MAS rekommenderar verksamheten att ta fram en tydlig 

handlingsplan med olika aktiviteter för att säkerställa att personal har den 

kompetens och arbetar utifrån den kvalitet som krävs för en god vård och 

omsorg på korttidsenheten Almen. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen. 

 

I kommunstyrelsen 

Ann-Christine Andersson och Maria Andersson redogör för ärendet. 
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§ 255 Dnr 2022-000488 

Åtgärder med anledning av flytt av 
korttidsverksamheten - information 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen.  

Förvaltningen återkommer med rapport i december. 

 

Sammanfattning 

Verksamhetschef för vård och omsorg har gett i uppdrag till socialt ansvarig 

samordnare och medicinskt ansvarig sjuksköterska att göra en genomlysning 

gällande flyttprocessen från Vårgården till Almen på Kullingshemmet.  

 

Rapporten visar en rad utmaningar på enheten Almen och verksamheten har 

tagit fram en handlingsplan för respektive område. Det är dels akuta åtgärder 

som genomförs löpande för att komma till rätta med brister i patientsäkerhet 

och kvalitetsbrister. Andra åtgärder är mer långsiktiga för att bygga upp 

kompetensen hos medarbetarna samt för att skapa nya arbetssätt kring 

målgruppen för korttidsverksamheten.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen.  

 

I kommunstyrelsen 

Peter Andersson redogör för ärendet. 

 

Yrkande 

Mikaela Engström (M) yrkar att förvaltningen återkommer med rapport i 

december. 

 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och 

kommer fram till att det antas. 
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Ordföranden ställer proposition på Mikaela Engströms (M) tilläggsförslag 

och kommer fram till att det antas. 

 

  

 

 


