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§ 278 
Lena Asthré, utvecklingsledare § 278 
Maria Ekström, barn- och elevhälsochef § 278 
Maria Andersson, MAS § 281 
Ann-Christine Andersson, SAS § 281 
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Utses att Justera Thomas Högberg (S) 

Plats och tid för 
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 Underskrifter  Bestyrkande av anslag 

Sekreterare   Från och med Till och med 
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 Bengt Hilmersson (C)  Bestyrkande av protokollsutdrag 
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 Thomas Högberg (S)  Sara Gårdeson 
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§ 256 Dnr 2022-000001 

Upprop, val av justeringsperson samt godkännande av 
dagordningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Thomas Högberg (S) väljs att justera dagens protokoll.   

Dagordningen godkänns med följande ändringar: 

- Ärendena Utvecklingsarbete personalomsättning – information (dnr 2021-

000459) samt Åtgärdsplaner - Vad de äldre tycker om äldreomsorgen 2022 – 

information (dnr 2022-000371), utgår. 

- Ärendet Kommunalt VA Horla (dnr 2019-000315) läggs till. 

 

I kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen förrättar upprop. 
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§ 257 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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§ 258 Dnr 2022-000003 

Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som 

förtecknats i protokoll den 21 december 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.  

 

Bengt Hilmersson, kommunstyrelsens ordförande, anmäler följande ärende: 

• Hjälp till Ukraina, 2022-12-07 

 

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

• Investeringsbidrag för inköp av hockeyutrustning, Vårgårda HC, 

2022-12-05 

• Investeringsbidrag för inköp av nya 7-manna mål, Sävens BK,  

2022-12-02 

• Föreningsbidrag till inkluderings och integrationsprojekt för unga 

killar i Vårgårda IK P09, 2022-12-12 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som 

förtecknats i protokoll den 21 december 2022. 
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§ 259 Dnr 2022-000004 

Meddelanden kommunstyrelsen 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar emot redovisningen av de meddelanden som 

förtecknats i protokoll den 21 december 2022. 

 

Sammanfattning 

• Protokollsutdrag från Södra Patientnämndens sammanträde den 24 

november 2022 - Äldre röster om vården, 2022-11-24 

• Äldre röster om vården – rapport, 2022-11-02 

• Protokollsutdrag § 31 Sammanträdestider 2023, AVRF, 2022-12-16  

• Avtal Naturbruksutbildningen, 2022-12-19 

• Boråsregionen Direktionsprotokoll, 2022-12-09 

• Protokoll skjutfältsråd Remmene, 2022-11-10 

• Protokoll AVRF, 2022-12-16 

• Expediering - § 31 AVRF 2022-12-16 - Sammanträdesdagar 2023 

 

Följande handlingar skickas ut/publiceras senare:  

• Mötesanteckningar Utskottet för lärande och omsorg den  

13 december 2022 

• Samhällsbyggnadsutskottet 14 december 2022 

• Mötesanteckningar Allmänna utskottet den 14 december 2022 

• Protokoll CSG, (facklig samverkan) den 15 december 2022 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tar emot redovisningen av de meddelanden som 

förtecknats i protokoll den 21 december 2022. 
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§ 260 Dnr 2022-000490 

LOV-ersättning 2023  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa följande ersättningsnivåer för 2023: 

 

 Ersättning 2022 Ökning 
kr 

Ökning 
% 

Ersättning 2023 

Tätort, 
omvårdnad 

429 kr/beviljad 
timme 

13 kr 3,0 % 442 kr/beviljad 
timme 

Tätort, service 404 kr/beviljad 
timme 

13 kr 3,2 % 417 kr/beviljad 
timme 

Landsbygd, 
omvårdnad 

476 kr/beviljad 
timme 

15 kr 3,2 % 491 kr/beviljad 
timme 

Landsbygd, 
service 

451 kr/beviljad 
timme 

14 kr 3,1 % 465 kr/beviljad 
timme 

 

För LOV-företag som inte utför åtgärdande av trygghetslarm reduceras 

ovanstående belopp med 10 kronor per timme. Ersättningen baseras på den 

beviljade insatsen. 

 

Sammanfattning 

Ökad LOV-ersättning påverkar inte brukarens avgift till kommunen. LOV-

ersättningsnivån är densamma oavsett brukarens kön, ålder eller annan 

kategorisering.  

Ökningen kompenserar ökade lönekostnader och ryms inom 2023 års 

budget. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa följande ersättningsnivåer för 2023: 

 

 Ersättning 2022 Ökning 
kr 

Ökning 
% 

Ersättning 2023 

Tätort, 
omvårdnad 

429 kr/beviljad 
timme 

13 kr 3,0 % 442 kr/beviljad 
timme 
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Tätort, service 404 kr/beviljad 
timme 

13 kr 3,2 % 417 kr/beviljad 
timme 

Landsbygd, 
omvårdnad 

476 kr/beviljad 
timme 

15 kr 3,2 % 491 kr/beviljad 
timme 

Landsbygd, 
service 

451 kr/beviljad 
timme 

14 kr 3,1 % 465 kr/beviljad 
timme 

 

För LOV-företag som inte utför åtgärdande av trygghetslarm reduceras 

ovanstående belopp med 10 kronor per timme. Ersättningen baseras på den 

beviljade insatsen. 

 

I kommunstyrelsen 

Jenny Nyberg redogör för ärendet. 

 

  

Paragrafen skickas till 

Maria Olsson, socialchef 

Jenny Nyberg, controller 

Ann-Christine Andersson, SAS 
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§ 261 Dnr 2022-000501 

Interkommunal prislista 2023 kommunal huvudman, 
förskola fritidshem  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar fastställa följande grundbelopp för år 2023: 

Barn 1 – 2 år, upp till 15 tim/v 119 613 kr/barn 

Barn 1 – 2 år, från 15 -38 tim/v 178 986 kr/barn 

Barn 1 – 2 år, mer än 38 tim/v  198 777 kr/barn 

Barn 3 – 5 år, upp till 15 tim/v   99 821 kr/barn 

Barn 3 – 5 år, från 15 – 38 tim/v 134 456 kr/barn 

Barn 3 – 5 år, mer än 38 tim/v 154 247 kr/barn    

Fritidshem, 6-9 år    46 137 kr/barn 

Fritidshem, 10-12 år    38 243 kr/barn 

Ersättningen till fritidshem förutsätter att hemkommunen administrerar och 

tar ut barnomsorgsavgiften. Om det fristående fritidshemmet tar ut avgiften 

skall den reduceras från ovanstående belopp. 

 

Sammanfattning 

I Skollagen regleras bestämmelserna om kommunernas bidrag till fristående 

förskolor, fritidshem, grundskolor och gymnasieskolor. Detta innebär bl a att 

kommunerna ska fatta beslut om bidragsbelopp för nytt budgetår och att 

huvudmannen får överklaga en kommuns bidragsbeslut hos allmän 

förvaltningsdomstol. 

Bidraget ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid 

fördelningen av budget till den egna verksamheten. Bidraget består dels av 

ett grundbelopp och dels av ett tilläggsbelopp. Det senare beloppet söks i 

varje enskilt fall och avser särskild ersättning till barn och elever med 

omfattande behov av särskilt stöd. 

Kommunens skyldighet att lämna bidrag regleras i skollagen 2010:800, 9 

kap 19-21 §§, 10 kap 37-39 §§, 11 kap 36-38 §§ samt 14 kap 15-17 §§. 

Kommunfullmäktige har den 11 november 2022 fastställt budget för 2023-

2025. Verksamhetens internbudget har utarbetats utifrån dessa 

förutsättningar. 
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För ersättning till kommunala huvudmän tillämpas samma belopp som till 

fristående exklusive momskompensation. 

Hållbarhetsanalysen bedömer att det både på kort och lång sikt är både 

socialt, ekonomiskt och miljömässigt positivt att budgetera medel för barn 

och elever i förskola och fritidshem. Barnen är samhällets framtid. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar fastställa följande grundbelopp för år 2023: 

Barn 1 – 2 år, upp till 15 tim/v 119 613 kr/barn 

Barn 1 – 2 år, från 15 -38 tim/v 178 986 kr/barn 

Barn 1 – 2 år, mer än 38 tim/v  198 777 kr/barn 

Barn 3 – 5 år, upp till 15 tim/v   99 821 kr/barn 

Barn 3 – 5 år, från 15 – 38 tim/v 134 456 kr/barn 

Barn 3 – 5 år, mer än 38 tim/v 154 247 kr/barn    

Fritidshem, 6-9 år    46 137 kr/barn 

Fritidshem, 10-12 år    38 243 kr/barn 

Ersättningen till fritidshem förutsätter att hemkommunen administrerar och 

tar ut barnomsorgsavgiften. Om det fristående fritidshemmet tar ut avgiften 

skall den reduceras från ovanstående belopp. 

 

I kommunstyrelsen 

Kristina Kraft redogör för ärendet. 

 

  

Paragrafen skickas till 

Malin Lindberg, skolchef förskola och grundskola 

Kristina Kraft, controller 
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§ 262 Dnr 2022-000491 

Bidrag till fristående förskolor 2023  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar fastställa följande grundbelopp för 2023: 

Barn 1 – 2 år, upp till 15 tim/v 130 593 kr/barn 

Barn 1 – 2 år, från 15 -38 tim/v 195 417 kr/barn 

Barn 1 – 2 år, mer än 38 tim/v  217 025 kr/barn 

Barn 3 – 5 år, upp till 15 tim/v 108 985 kr/barn 

Barn 3 – 5 år, från 15 – 38 tim/v 146 799 kr/barn 

Barn 3 – 5 år, mer än 38 tim/v 168 407 kr/barn    

Ersättningen förutsätter att hemkommunen administrerar och tar ut 

barnomsorgsavgiften. Om den fristående förskolan tar ut barnomsorgsavgift 

ska detta belopp reduceras från ovanstående. 

 

Sammanfattning 

I skollagen regleras kommunernas bidrag till fristående förskolor, fritidshem, 

grundskolor och gymnasieskolor. Detta innebär bl a att kommunerna ska 

fatta beslut om bidragsbelopp för nytt budgetår och att huvudmannen får 

överklaga en kommuns bidragsbeslut hos allmän förvaltningsdomstol. 

Bidraget ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid 

fördelningen av budget till den egna verksamheten. Bidraget består dels av 

ett grundbelopp och dels ett tilläggsbelopp. Det senare beloppet söks i varje 

enskilt fall och avser särskild ersättning till barn som har omfattande behov 

av särskilt stöd. 

Kommunernas skyldighet att lämna bidrag till fristående förskolor regleras i 

skollagen 2010:800, 8 kap 21 -24 §§. 

Kommunfullmäktige har den 9 november 2022 fastställt budget för 2023-

2025. Verksamheternas internbudget har utarbetats utifrån dessa 

förutsättningar. 

För ersättning till kommunala huvudmän tillämpas samma belopp som i 

beredningsförslaget exklusive momskompensation.  

Hållbarhetsanalysen bedömer att det både på kort och lång sikt är socialt 

positivt för barn och elever att ha möjlighet att välja det skolalternativ som 

familjen bedömer passar dem bäst.  Miljön kan påverkas av att det totalt kan 
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bli större lokalytor som ska värmas upp och underhållas då vi har både 

kommunala och fristående enheter. Ekonomiskt gynnas den kommunala 

verksamheten på kort sikt av att färre barn och elever väljer den kommunala 

verksamheten eftersom resurserna då stannar inom kommunen. På lång sikt 

skulle kommunen ha behov av fler anställda och större lokalytor om alla 

barn och elever valde den kommunala verksamheten. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar fastställa följande grundbelopp för 2023: 

Barn 1 – 2 år, upp till 15 tim/v 130 593 kr/barn 

Barn 1 – 2 år, från 15 -38 tim/v 195 417 kr/barn 

Barn 1 – 2 år, mer än 38 tim/v  217 025 kr/barn 

Barn 3 – 5 år, upp till 15 tim/v 108 985 kr/barn 

Barn 3 – 5 år, från 15 – 38 tim/v 146 799 kr/barn 

Barn 3 – 5 år, mer än 38 tim/v 168 407 kr/barn    

Ersättningen förutsätter att hemkommunen administrerar och tar ut 

barnomsorgsavgiften. Om den fristående förskolan tar ut barnomsorgsavgift 

ska detta belopp reduceras från ovanstående. 

 

I kommunstyrelsen 

Kristina Kraft redogör för ärendet. 

 

  

Paragrafen skickas till 

Malin Lindberg, skolchef förskola och grundskola 

Kristina Kraft, controller 
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§ 263 Dnr 2022-000455 

Bidrag till fristående fritidshem 2023  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar fastställa följande grundbelopp för år 2023: 

Fritidshem, 6-9 år 50 372 kr/barn 

Fritidshem, 10-12 år 41 754 kr/barn 

Ersättningen till fritidshem förutsätter att hemkommunen administrerar och 

tar ut barnomsorgsavgiften. Om det fristående fritidshemmet tar ut avgiften 

skall den reduceras från ovanstående belopp. 

 

Sammanfattning 

I Skollagen regleras bestämmelserna om kommunernas bidrag till fristående 

förskolor, fritidshem, grundskolor och gymnasieskolor. Detta innebär bl a att 

kommunerna ska fatta beslut om bidragsbelopp för nytt budgetår och att 

huvudmannen får överklaga en kommuns bidragsbeslut hos allmän 

förvaltningsdomstol. 

Bidraget ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid 

fördelningen av budget till den egna verksamheten. Bidraget består dels av 

ett grundbelopp och dels av ett tilläggsbelopp. Det senare beloppet söks i 

varje enskilt fall och avser särskild ersättning till barn och elever med 

omfattande behov av särskilt stöd. 

Kommunens skyldighet att lämna bidrag regleras i skollagen 2010:800, 9 

kap 19-21 §§, 10 kap 37-39 §§, 11 kap 36-38 §§ samt 14 kap 15-17 §§. 

Kommunfullmäktige har den 9 november 2022 fastställt budget för 2023-

2025. Verksamhetens internbudget har utarbetats utifrån dessa 

förutsättningar. 

För ersättning till kommunala huvudmän tillämpas samma belopp som till 

fristående exklusive momskompensation. 

Hållbarhetsanalysen bedömer att det både på kort och lång sikt är socialt 

positivt för barn och elever att ha möjlighet att välja det skolalternativ som 

familjen bedömer passar dem bäst.  Miljön kan påverkas av att det totalt kan 

bli större lokalytor som ska värmas upp och underhållas då vi har både 

kommunala och fristående enheter. Ekonomiskt gynnas den kommunala 

verksamheten på kort sikt av att färre barn och elever väljer den kommunala 

verksamheten eftersom resurserna då stannar inom kommunen. På lång sikt 
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skulle kommunen ha behov av fler anställda och större lokalytor om alla 

barn och elever valde den kommunala verksamheten. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar fastställa följande grundbelopp för år 2023: 

Fritidshem, 6-9 år 50 372 kr/barn 

Fritidshem, 10-12 år 41 754 kr/barn 

Ersättningen till fritidshem förutsätter att hemkommunen administrerar och 

tar ut barnomsorgsavgiften. Om det fristående fritidshemmet tar ut avgiften 

skall den reduceras från ovanstående belopp. 

 

I kommunstyrelsen 

Kristina Kraft redogör för ärendet. 

 

  

Paragrafen skickas till 

Malin Lindberg, skolchef förskola och grundskola 

Kristina Kraft, controller 
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§ 264 Dnr 2022-000289 

Bidrag till fristående gymnasieskolor 2023  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar fastställa följande grundbelopp per 

gymnasieprogram för år 2023:  

Barn- och Fritid  113 018 kr/elev 

Handels- och Administration                   134 801 kr/elev 

Industritekniskt  149 027 kr/elev 

Naturvetenskap  106 231kr/elev 

Vård- och omsorg  114 339 kr/elev 

Samhällsvetenskap  103 482 kr/elev 

Ekonomi     98 008 kr/elev 

Teknik     99 917 kr/elev 

Fordon/Transport  199 858 kr/elev 

Fordon exkl Transport  147 883 kr/elev 

Introduktion   127 139 kr/elev 

 

Sammanfattning 

I skollagen regleras kommunernas bidrag till fristående förskolor, fritidshem, 

grundskolor och gymnasieskolor. Detta innebär bl a att kommunerna ska 

fatta beslut om bidragsbelopp för nytt budgetår och att huvudmannen får 

överklaga en kommuns bidragsbeslut hos allmän förvaltningsdomstol. 

Bidraget ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid 

fördelningen av budget till den egna verksamheten. Bidraget består dels av 

ett grundbelopp och dels ett tilläggsbelopp. Det senare beloppet söks i varje 

enskilt fall och avser särskild ersättning till elever som har omfattande behov 

av särskilt stöd. 

Kommunernas skyldighet att lämna bidrag till fristående gymnasieskolor 

regleras i skollagen 2010:800, 16 kap 52-55 §§.  

Kommunfullmäktige har den 9 november 2022 fastställt budget för 2023-

2025.  Verksamheternas internbudget har utarbetats utifrån dessa 

förutsättningar. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(50) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-21 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

 För ersättning till kommunala huvudmän tillämpas samma belopp som i 

beredningsförslaget exklusive momskompensation.           

Hållbarhetsanalysen bedömer att det både på kort och lång sikt är socialt 

positivt för elever att ha möjlighet att välja det skolalternativ som familjen 

bedömer   passar dem bäst.  Miljön kan påverkas av att det totalt kan bli 

större lokalytor som ska värmas upp och underhållas då vi har både 

kommunala och fristående enheter. Ekonomiskt gynnas den kommunala 

verksamheten på kort sikt av att färre elever väljer den kommunala 

verksamheten eftersom resurserna då stannar inom kommunen. På lång sikt 

skulle kommunen ha behov av fler anställda och större lokalytor om alla 

elever valde den kommunala verksamheten. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar fastställa följande grundbelopp per 

gymnasieprogram för år 2023:  

Barn- och Fritid  113 018 kr/elev 

Handels- och Administration                   134 801 kr/elev 

Industritekniskt  149 027 kr/elev 

Naturvetenskap  106 231kr/elev 

Vård- och omsorg  114 339 kr/elev 

Samhällsvetenskap  103 482 kr/elev 

Ekonomi     98 008 kr/elev 

Teknik     99 917 kr/elev 

Fordon/Transport  199 858 kr/elev 

Fordon exkl Transport  147 883 kr/elev 

Introduktion   127 139 kr/elev 

 

I kommunstyrelsen 

Kristina Kraft redogör för ärendet. 

 

  

Paragrafen skickas till 

Malin Lindberg, skolchef förskola och grundskola 

Kristina Kraft, controller 
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§ 265 Dnr 2022-000220 

Bidrag till fristående förskola 2023 - Flora Dekor 
Alingsås HB - Lenagården  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar fastställa följande grundbelopp till 

huvudmannens verksamhet på Lenagården för år 2023: 

Barn 1 – 2 år, upp till 15 tim/v 122 277 kr/barn       

Barn 1 – 2 år, från 15 -38 tim/v 186 489 kr/barn 

Barn 1 – 2 år, mer än 38 tim/v  207 893 kr/barn 

Barn 3 – 5 år, upp till 15 tim/v  100 872 kr/barn 

Barn 3 – 5 år, från 15 – 38 tim/v 138 330 kr/barn 

Barn 3 – 5 år, mer än 38 tim/v 159 734kr/barn   

 

I summorna per barn och år ingår lokalbidrag. Lokalbidraget till Lena 

gårdens två avdelningar är totalt 689 894 kr/år 

På lokalbidraget tillkommer 3 % administration och 18 % moms vilket åter 

söks av kommunen i form av bidrag. På delar avseende vaktmästeri är 

momsen 5% 

Ersättningen förutsätter att hemkommunen administrerar och tar ut 

barnomsorgsavgiften. Om den fristående förskolan tar ut barnomsorgsavgift 

ska detta belopp reduceras från ovanstående. 

 

Sammanfattning 

I skollagen regleras kommunernas bidrag till fristående förskolor, fritidshem, 

grundskolor och gymnasieskolor. Detta innebär bl a att kommunerna ska 

fatta beslut om bidragsbelopp för nytt budgetår och att huvudmannen får 

överklaga en kommuns bidragsbeslut hos allmän förvaltningsdomstol. 

Bidraget ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid 

fördelningen av budget till den egna verksamheten. Bidraget består dels av 

ett grundbelopp och dels ett tilläggsbelopp. Det senare beloppet söks i varje 

enskilt fall och avser särskild ersättning till elever som har omfattande behov 

av särskilt stöd. 

Kommunernas skyldighet att lämna bidrag till fristående förskolor regleras i 

skollagen 2010:800, 8 kap 21 -24 §§. 
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För 2019 införs ytterligare två bidragsnivåer för barn som är placerade i 

förskolan mer än 38 tim/vecka. Denna fördelas på barn 1- 2 år respektive 3-5 

år i likhet med övriga bidragsnivåer.                                  

Hållbarhetsanalysen bedömer att det både på kort och lång sikt är socialt 

positivt för barn att ha möjlighet att välja det skolalternativ som familjen 

bedömer passar dem bäst.  Miljön kan påverkas av att det totalt kan bli större 

lokalytor som ska värmas upp och underhållas då vi har både kommunala 

och fristående enheter. Ekonomiskt gynnas den kommunala verksamheten på 

kort sikt av att färre barn väljer den kommunala verksamheten eftersom 

resurserna då stannar inom kommunen. På lång sikt skulle kommunen ha 

behov av fler anställda och större lokalytor om alla barn valde den 

kommunala verksamheten. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar fastställa följande grundbelopp till 

huvudmannens verksamhet på Lenagården för år 2023: 

Barn 1 – 2 år, upp till 15 tim/v 122 277 kr/barn       

Barn 1 – 2 år, från 15 -38 tim/v 186 489 kr/barn 

Barn 1 – 2 år, mer än 38 tim/v  207 893 kr/barn 

Barn 3 – 5 år, upp till 15 tim/v  100 872 kr/barn 

Barn 3 – 5 år, från 15 – 38 tim/v 138 330 kr/barn 

Barn 3 – 5 år, mer än 38 tim/v 159 734kr/barn   

 

I summorna per barn och år ingår lokalbidrag. Lokalbidraget till Lena 

gårdens två avdelningar är totalt 689 894 kr/år 

På lokalbidraget tillkommer 3 % administration och 18 % moms vilket åter 

söks av kommunen i form av bidrag. På delar avseende vaktmästeri är 

momsen 5% 

Ersättningen förutsätter att hemkommunen administrerar och tar ut 

barnomsorgsavgiften. Om den fristående förskolan tar ut barnomsorgsavgift 

ska detta belopp reduceras från ovanstående. 

 

I kommunstyrelsen 

Kristina Kraft redogör för ärendet. 

 

  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(50) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-21 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Paragrafen skickas till 

Malin Lindberg, skolchef förskola och grundskola 

Kristina Kraft, controller 

Flora Dekor Alingsås HB - Lenagården 
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§ 266 Dnr 2022-000217 

Bidrag till fristående förskola 2023 - Flora Dekor 
Alingsås HB - Solrosen Hol  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar fastställa följande grundbelopp för 2023: 

Barn 1 – 2 år, upp till 15 tim/v   130 593 kr/barn 

Barn 1 – 2 år, från 15 -38 tim/v  195 417 kr/barn 

Barn 1 – 2 år, mer än 38 tim/v    217 026 kr/barn 

Barn 3 – 5 år, upp till 15 tim/v    108 985 kr/barn 

Barn 3 – 5 år, från 15 – 38 tim/v 146 799 kr/barn 

Barn 3 – 5 år, mer än 38 tim/v     168 407 kr/barn  

Ersättningen förutsätter att hemkommunen administrerar och tar ut 

barnomsorgsavgiften. Om den fristående förskolan tar ut barnomsorgsavgift 

ska detta belopp reduceras från ovanstående. 

 

Sammanfattning 

I skollagen regleras kommunernas bidrag till fristående förskolor, fritidshem, 

grundskolor och gymnasieskolor. Detta innebär bl a att kommunerna ska 

fatta beslut om bidragsbelopp för nytt budgetår och att huvudmannen får 

överklaga en kommuns bidragsbeslut hos allmän förvaltningsdomstol. 

Bidraget ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid 

fördelningen av budget till den egna verksamheten. Bidraget består dels av 

ett grundbelopp och dels ett tilläggsbelopp. Det senare beloppet söks i varje 

enskilt fall och avser särskild ersättning till elever som har omfattande behov 

av särskilt stöd. 

Kommunernas skyldighet att lämna bidrag till fristående förskolor regleras i 

skollagen 2010:800, 8 kap 21 -24 §§. 

Kommunfullmäktige har den 9 november 2022 fastställt budget för 2023-

2025. Verksamheternas internbudget har utarbetats utifrån dessa 

förutsättningar. 

Hållbarhetsanalysen bedömer att det både på kort och lång sikt är socialt 

positivt för barn att ha möjlighet att välja det skolalternativ som familjen 

bedömer passar dem bäst.  Miljön kan påverkas av att det totalt kan bli större 

lokalytor som ska värmas upp och underhållas då vi har både kommunala 
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och fristående enheter. Ekonomiskt gynnas den kommunala verksamheten på 

kort sikt av att färre barn väljer den kommunala verksamheten eftersom 

resurserna då stannar inom kommunen. På lång sikt skulle kommunen ha 

behov av fler anställda och större lokalytor om alla barn valde den 

kommunala verksamheten. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar fastställa följande grundbelopp för 2023: 

Barn 1 – 2 år, upp till 15 tim/v   130 593 kr/barn 

Barn 1 – 2 år, från 15 -38 tim/v  195 417 kr/barn 

Barn 1 – 2 år, mer än 38 tim/v    217 026 kr/barn 

Barn 3 – 5 år, upp till 15 tim/v    108 985 kr/barn 

Barn 3 – 5 år, från 15 – 38 tim/v 146 799 kr/barn 

Barn 3 – 5 år, mer än 38 tim/v     168 407 kr/barn  

Ersättningen förutsätter att hemkommunen administrerar och tar ut 

barnomsorgsavgiften. Om den fristående förskolan tar ut barnomsorgsavgift 

ska detta belopp reduceras från ovanstående. 

 

I kommunstyrelsen 

Kristina Kraft redogör för ärendet. 

 

  

Paragrafen skickas till 

Malin Lindberg, skolchef förskola och grundskola 

Kristina Kraft, controller 

Flora Dekor Alingsås HB – Solrosen Hol 
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§ 267 Dnr 2022-000200 

Bidrag till fristående förskola 2023 - Förskolor 
Hallaberget AB  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar fastställa följande grundbelopp för 2023: 

Barn 1 – 2 år, upp till 15 tim/v    140 092 kr/barn 

Barn 1 – 2 år, från 15 -38 tim/v   204 305 kr/barn 

Barn 1 – 2 år, mer än 38 tim/v     225 709 kr/barn 

Barn 3 – 5 år, upp till 15 tim/v    118 688 kr/barn 

Barn 3 – 5 år, från 15 – 38 tim/v 156 145 kr/barn 

Barn 3 – 5 år, mer än 38 tim/v     177 549 kr/barn  

Ersättningen förutsätter att hemkommunen administrerar och tar ut 

barnomsorgsavgiften. Om den fristående förskolan tar ut barnomsorgsavgift 

ska detta belopp reduceras från ovanstående. 

Lokalkostnader är beräknade utifrån huvudmannens faktiska kostnader enligt 

beslut i kommunstyrelsen 2018-08-30. 

 

Sammanfattning 

Valnämnden har för budgetåret 2022 en budget på 34 tkr som är avsedd för 

arvode till den politiska verksamheten. Under 2022 är det val i Sverige och 

de prognostiserade kostnaderna för det allmänna valet är högre än vad som 

är budgeterat och det riktade statsbidraget för allmänna val.  

 

Vårgårda kommun har för valåret 2022 fått ett statsbidrag från 

Valmyndigheten för kommunernas medverkan vid 2022 års val till 

riksdagen, region- och kommunfullmäktige vilket uppgår till 356 tkr. 

Statsbidraget täcker en del av de förväntade kostnaderna för röstmottagare 

och inköp av valmaterial men inte alla förväntade kostnader beräknas täckas 

av statsbidraget och det budgeterade beloppet.  Valmänden prognostiserar ett 

underskott på 135 tkr för det allmänna valet 2022.   

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar fastställa följande grundbelopp för 2023: 
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Barn 1 – 2 år, upp till 15 tim/v    140 092 kr/barn 

Barn 1 – 2 år, från 15 -38 tim/v   204 305 kr/barn 

Barn 1 – 2 år, mer än 38 tim/v     225 709 kr/barn 

Barn 3 – 5 år, upp till 15 tim/v    118 688 kr/barn 

Barn 3 – 5 år, från 15 – 38 tim/v 156 145 kr/barn 

Barn 3 – 5 år, mer än 38 tim/v     177 549 kr/barn  

Ersättningen förutsätter att hemkommunen administrerar och tar ut 

barnomsorgsavgiften. Om den fristående förskolan tar ut barnomsorgsavgift 

ska detta belopp reduceras från ovanstående. 

Lokalkostnader är beräknade utifrån huvudmannens faktiska kostnader enligt 

beslut i kommunstyrelsen 2018-08-30. 

 

I kommunstyrelsen 

Kristina Kraft redogör för ärendet. 

 

  

Paragrafen skickas till 

Malin Lindberg, skolchef förskola och grundskola 

Kristina Kraft, controller 

Förskolor Hallaberget 
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§ 268 Dnr 2022-000452 

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden beslutas av 

kommunfullmäktiges presidium. 

Kommunfullmäktiges tidigare beslut, 2014-12-03 § 250, upphävs. 

 

Sammanfattning 

I den gamla kommunallagen (1991:900, 5 kap. 10 §) fanns krav på att 

kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden skulle införas i den eller 

de ortstidningar som fullmäktige beslutat. År 2014 fattade fullmäktige beslut 

om att annonsering skulle ske i Alingsås tidning. 

I samband med att den nya kommunallagen (2017:725) antogs, försvann 

kravet på annonsering i ortstidning. I fullmäktiges nuvarande arbetsordning 

finns heller inget sådant krav. Förvaltningen föreslår därför att beslutet om 

annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden bör ske i dialog med 

kommunfullmäktiges presidium. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden beslutas av 

kommunfullmäktiges presidium. 

Kommunfullmäktiges tidigare beslut, 2014-12-03 § 250, upphävs. 

 

I kommunstyrelsen 

Ordföranden redogör för ärendet. 
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§ 269 Dnr 2022-000406 

Socialt företag  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Hållbar Sömnad knoppas av från Arbetsmarknadsenheten (Viaduct) och blir 

ett arbetsintegrerande socialt företag (ideell förening med 

näringsverksamhet) samt att kommunen ingår i ett IOP när föreningen 

startas.  

Kostnaden tas från kommunstyrelsens utvecklingsmedel och beräknas enligt 

följande:  

Beräknad investering år 2023:        600 000 kr 

Beräknad investering år 2024:        400 000 kr 

Beräknad investering år 2025:       200 000 kr 

 

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 

(rådgivningsorganisationen för kooperativt företagande) 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 och är en fristående organisation 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 
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Sömnad knoppas av från Arbetsmarknadsenheten (Viaduct) och blir ett 

arbetsintegrerade socialt företag (ASF). Under första året beräknas två av 

personerna nå egen försörjning och ytterligare en person under 

nästkommande år.  

Individerna i Hållbar Sömnad har i dagsläget ej förutsättningar att starta ett 

ASF. Det innebär även en risk för rätten till deras ekonomiska bistånd samt 

att de kan bli av med rätten till eventuella lönestöd. Det framgår i 

utredningen att ASF ofta startas av andra individer, så kallade sociala 

entreprenörer, som vill möjliggöra anställningar för personer långt ifrån 

arbetsmarknaden och erbjuda delaktighet genom avtal samt möjlighet till 

delägarskap på sikt.  Bedömning görs att det kommer att krävas en operativ 

styrelse samt en verksamhetsledare på 80% i föreningen för uppstart, 

utveckling och stabilisering. År fyra bedöms föreningen bära sina egna 

kostnader. All eventuell vinst återinvesteras, i första hand i fler anställningar 

för personer långt ifrån arbetsmarknaden. På så sätt bidrar det 

arbetsintegrerade sociala företaget till vinster för samhället, individen och 

kommunen.  

 

Förvaltningen föreslår att kommunen ingår ett IOP när föreningen startas, 

likt Nyköpings kommun (Bilaga 1).  

Beräknad investering år 2023:        600 000 kr 

Beräknad investering år 2024:        400 000 kr 

Beräknad investering år 2025:       200 000 kr 

Kommunens minskade kostnader i form av ökade skatteintäkter samt 

minskat försörjningsstöd beräknas år tre uppstiga till ca 1 300 000 kr. Därav 

anses den ekonomiska risken med IOP överkomlig.  

Förvaltningen avser att genomföra en dialog med näringslivet under 

december månad. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Hållbar Sömnad knoppas av från Arbetsmarknadsenheten (Viaduct) och blir 

ett arbetsintegrerande socialt företag (ideell förening med 

näringsverksamhet) samt att kommunen ingår i ett IOP när föreningen 

startas.  

Kostnaden tas från kommunstyrelsens utvecklingsmedel och beräknas enligt 

följande:  

Beräknad investering år 2023:        600 000 kr 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

28(50) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-21 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Beräknad investering år 2024:        400 000 kr 

Beräknad investering år 2025:       200 000 kr 

 

I kommunstyrelsen 

Lars Björkqvist och Fredrik Bergman redogör för ärendet. 
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§ 270 Dnr 2022-000172 

Plan för intern kontroll 2023  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer Plan för intern kontroll 2023. 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska varje verksamhetsår besluta om granskningsområden 

för den interna kontrollen. Olika kontrollområden har valts ut med 

utgångspunkt från en risk- och väsentlighetsanalys.  

Förvaltningen har utifrån detta arbetat fram ett förslag på Plan för intern 

kontroll 2023.  

Hållbarhetsanalys 

Kontrollplanen påverkar inte jämställdheten mellan kvinnor och män. Dock 

är det viktigt att under enskilda kontrollmoment beakta jämställdheten 

mellan kvinnor och män. Under respektive kontrollmoment är målsättningen 

att statistik som relaterar till individer ska vara insamlad, analyserad och 

presenterad efter kön. Könsuppdelad statistik syftar till att synliggöra 

kvinnor och mäns förutsättningar, livsvillkor och behov. På det sätt kan 

eventuella skillnader mellan män och kvinnor belysas. Det är viktigt att både 

uppmärksamma likheter och skillnader mellan könen. Om ojämställdhet 

upptäcks ska åtgärder föreslås som bidrar till jämställdhet.  

 

En väl genomarbetad intern kontroll bidrar till en effektiv och säker 

verksamhet med god ekonomisk hushållning, vilket är en viktig del i en väl 

fungerande styrning och uppföljning. Det är viktigt att de brister som 

upptäcks vid uppföljningarna leder till att förbättringsåtgärder genomförs för 

att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett med medborgarnas bästa för 

ögonen. Förbättringarna som genomförs utifrån granskningarna ska bidra till 

att verksamheten uppnår sina mål så kostnadseffektivt som möjligt, att 

tillgångar skyddas och oönskade händelser och effekter undviks. En god 

intern kontroll minskar kvalitetsbristkostnader i verksamheten. 

Att barns bästa ska sättas i främsta rummet samt att särskild hänsyn ska tas 

till barn i behov av särskilts stöd behöver särskilt beaktas då denna plan följs 

upp så att de brister som kan konstateras vid uppföljningarna av momenten 

4.1–4.3 under Utbildning åtgärdas. Detta gäller barn och elevers närvaro, 

diskriminering samt rätt till stöd. Trots att dessa kontrollmoment har funnits 
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med sen 2015 har inte resultaten vid granskningarna visat på några större 

förbättringar.   

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen fastställer Plan för intern kontroll 2023. 

 

I kommunstyrelsen 

Åsa Nyström Andersson redogör för ärendet. 

 

  

Paragrafen skickas till 

Förvaltningsledningsgruppen 

Åsa Nyström Andersson, kvalitetsstrateg 
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§ 271 Dnr 2022-000267 

Svar på motion Minskning av främmande kemikalier i 
naturen: Medicinrester och andra kemikalier förorenar 
vår natur (PFAS) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

- förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förutsättningar för rening av 

läkemedelsrester och andra kemikalier vid Hjultorps avloppsreningsverk, 

- motionen ses i övrigt som besvarad. 

 

Sammanfattning 

Miljöpartiet har lämnat in en motion om att minska mängden främmande 

kemikalier i naturen. Förvaltningen lämnar information om kända halter av 

Poly- och perfluorerade alkylsubstanser (PFAS) i dricksvatten, vilka är låga, 

samt att det för övrigt saknas misstankar om att verksamheter i kommunen 

skulle ha släppt ut sådana förorenande ämnen. Rening av läkemedelsrester i 

avloppsvatten är en fråga som bör utredas i samband med planering för 

utökning av Hjultorps avloppsreningsverk. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

- förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förutsättningar för rening av 

läkemedelsrester och andra kemikalier vid Hjultorps avloppsreningsverk, 

- motionen ses i övrigt som besvarad. 

 

I kommunstyrelsen 

Teresa Kalisky och Fredrik Bergman redogör för ärendet. 
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§ 272 Dnr 2021-000138 

Utvecklingsprogram för Kyllingsån - antagande  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Utvecklingsprogram för Kyllingsån antas. 

Förvaltningen får i uppdrag att komma tillbaka med förslag på 

prioriteringsordning för de olika utvecklingsprojekten samt förslag till 

finansiering. 

 

Sammanfattning 

Mareld landskapsarkitekter har på uppdrag av Bygg och miljö tagit fram ett 

utvecklingsprogram för Kyllingsån, som även inkluderar förslagshandling 

för bro över Kyllings maders naturpark. Arbetet påbörjades 2014 och vintern 

2018-2019 var programmet utsänt på samråd. Under år 2021-2022 har 

programmet uppdaterats utifrån inkomna synpunkter samt ett identifierat 

behov av att utreda och beskriva klimatanpassningsåtgärder med fokus på 

höga vattenflöden i Kyllingsån.  

Utvecklingsprogrammet summerar och synliggör värden och 

utvecklingspotential kring Kyllingsån. Miljöerna beskrivs och hanteras i fyra 

delområden som var och ett har tydliga egna karaktärer och 

utvecklingspotential: Algutstorp/Ekhagen, Fridhemsskolan, Åparken och 

Bro över Kyllings maders naturpark. Förutom skisser och förslag innehåller 

programmet även ett upplägg för etappvis genomförande samt kalkyl för de 

olika delområdena på översiktlig nivå.  

Hållbarhetsanalys 

Framtagandet av programmet har finansierats av Samhällsbyggnad. Ett 

genomförande av förslagen i programmet bedöms få positiv påverkan på 

sociala och ekologiska värden, genom att naturvärden stärks och invånare får 

bättre tillgång till rekreativa miljöer i tätorten. Ur ekonomisk synpunkt 

bedöms effekterna vara ökade investerings- och driftskostnader för i 

huvudsak Samhällsbyggnad, men långsiktigt finns potential för positiv 

påverkan på ekonomisk hållbarhet genom att öka attraktiviteten hos 

Vårgårda som boende- och besöksort.  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

33(50) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-21 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Utvecklingsprogram för Kyllingsån antas. 

 

I kommunstyrelsen 

Sabina Talavanic redogör för ärendet. 

 

Yrkande 

Helen Persgren (MP) yrkar på följande tilläggsförslag: 

Förvaltningen får i uppdrag att komma tillbaka med förslag på 

prioriteringsordning för de olika utvecklingsprojekten samt förslag till 

finansiering. 

 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och 

kommer fram till att det antas. 

 

Ordföranden ställer proposition på Helen Persgrens (MP) tilläggsförslag och 

kommer fram till att det avslås. 

 

Votering begärs. 

 

Den som är för Helen Persgrens (MP) tilläggsförslag röstar ja, den som är 

emot röstar nej. 

 

Omröstningsresultat 

Med 13 ja-röster mot 2 nej-röster antar kommunstyrelsen  

Helen Persgrens (MP) tilläggsförslag. 
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Votering § 272    

Ledamot Ja Nej Avstår 

Bengt Hilmersson (C) X   

Urban Arvidsson (C) X   

Stig-Olov Tingbratt (C) X   

Kenneth Max (M)  X  

Ingamaj W. Olsson (M)  X  

Daniel Dalén (KD) X   

Åsa Hallberg (KD) X   

Christer Björnsson (L) X   

Thomas Högberg (S) X   

Sonor Anvarizyaei (S) X   

Johan Larsson (S)   X   

Tony Willner (S) X   

Gunnar Göransson (POL) X   

Pelle Eriksson (SD) X   

Helen Persgren (MP) X   

Summa 13 2  
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§ 273 Dnr 2022-000498 

Fördjupning av översiktsplanen Småstaden Vårgårda 
2040 - antagande 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Fördjupning av översiktsplanen – Småstaden Vårgårda 2040 antas. 

Den politiska styrgruppen för Fördjupning av översiktsplanen – Småstaden 

Vårgårda 2040 upplöses när beslutet att anta planen vunnit laga kraft. 

 

Reservation 

Miljöpartiet anser att FÖP föreslår för mycket exploatering av 

jordbruksmark. Livsmedelsförsörjning och då inkluderas även vårt viktigaste 

livsmedel, vatten, måste prioriteras i en långsiktig plan som ska vara hållbar. 

Jordbruk och livsmedelsproduktion är viktiga framtidsbranscher och måste 

inkluderas när kommunen ska utveckla näringslivet. 

Vattenkvalitetens vikt påtalas också av länsstyrelsen. 

Utveckla resonemangen kring hur icke försämringskravet kommer att följas 

vid den fortsatta utvecklingen av kommunen. 

Viktigt att ha en dagvattenplan och förbättra kapaciteten i befintligt VA-nät. 

 

Sammanfattning 

Enligt Plan och bygglagen (PBL) ska alla kommuner ha en aktuell 

översiktsplan som omfattar hela kommunen. I översiktsplanen ska 

kommunen ange viljeinriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den 

fysiska miljön samt ge vägledning för beslut om hur mark- och 

vattenområden och byggd miljö ska användas, utvecklas och bevaras. 

Den fördjupade översiktsplanen för Småstaden Vårgårda 2040 pekar ut en 

långsiktig och övergripande utvecklingsinriktning för den gröna småstaden 

Vårgårda, samt grunddragen i den avsedda användningen av mark- och 

vattenområden. Den redovisar även hur riksintressen och andra allmänna 

intressen ska tillgodoses. Planen har som övergripande mål att Vårgårda ska 

utvecklas till en grön och hållbar småstad till år 2040. 

I samband med aktualitetsprövning av Vårgårda kommuns översiktsplan, 

mandatperiod 2014–2018, förklarades översiktsplanen aktuell utom 
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avseende delen som berör Vårgårda tätort och förvaltningen uppdrogs att 

revidera denna. Revideringen görs genom en fördjupning av översiktsplanen 

(FÖP). Fördjupningen av översiktsplanen ersätter de delar av 

översiktsplanen som berör Vårgårda tätort, samt Fördjupad del av 

översiktsplan för Vårgårda kommun – Vårgårda tätort, antagen 1998.  

Efter beslut i kommunstyrelsen har planförslaget varit utställt för samråd 

under perioden 2021-02-01 till 2021-05-03 respektive granskning under 

perioden 2022-07-06 till 2022-09-07. 

Hållbarhetsanalys  

Den fördjupade översiktsplanen bedöms på lång sikt kunna ha positiv 

påverkan på ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, bl. a. genom att 

möjliggöra bostadsbyggnation i blandade former, stärka förutsättningarna för 

hållbart resande, utveckla grön- och blåstrukturer och stärka tätortens 

attraktionskraft i flera olika avseenden. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Fördjupning av översiktsplanen – Småstaden Vårgårda 2040 antas. 

Den politiska styrgruppen för Fördjupning av översiktsplanen – Småstaden 

Vårgårda 2040 upplöses när beslutet att anta planen vunnit laga kraft. 

 

I kommunstyrelsen 

Sabina Talavanic redogör för ärendet. 

 

Yrkande 

Helen Persgren (MP) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut. 

 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och 

Helen Persgrens (MP) avslagsyrkande och kommer fram till att 

kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till beslut. 
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§ 274 Dnr 2021-000164 

Svar på medborgarförslag Anlägga en gång- och 
cykeltunnel under väg 42 från Algutstorp kyrka till 
"badplatsen" 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  

Medborgarförslaget anses besvarat. 

Projektet kommer att genomföras när det finns budgetmedel anvisade. 

 

Sammanfattning 

Från Jennie Merstrand har det inkommit ett medborgarförslag om att anlägga 

en gång- och cykeltunnel under väg 42 från Algutstorps kyrka till 

”badplatsen”.  

Förslagsställaren skriver att det är flertalet människor som tar sig över väg 

42 för att bada eller fika intill Säveån. Trafiken beskrivs som stundtals 

mycket tät och håller en hög hastighet Tillåten hastighet är 80 km/h och 

förslagsställaren tror inte att en hastighetssänkning löser problemet utan tror 

på att öka säkerheten genom att bygga en tunnel.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  

Medborgarförslaget anses besvarat. 

 

I kommunstyrelsen 

Alfred Dubow redogör för ärendet. 

 

Yrkande 

Bengt Hilmersson (C) yrkar på följande tilläggsförslag: 

Projektet kommer att genomföras när det finns budgetmedel anvisade. 
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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 kommunstyrelsen antar Bengt Hilmerssons (C) tilläggsyrkande. 
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§ 275 Dnr 2022-000499 

Skrivelse med anledning av Försvarsmaktens förslag 
om utökning av påverkansområde för Remmene 
skjutfält 

Kommunstyrelsens beslut 

Förslag till skrivelse från Vårgårda och Herrljunga kommuner godkänns och 

sänds till Länsstyrelsen, för vidare förmedling till Försvarsmakten. 

Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att ta ställning till eventuella 

justeringar i skrivelsen som föranleds av beslut i kommunstyrelsen i 

Herrljunga kommun. 

Kommunerna ställer sig helt emot ett utökande av Försvarsmaktens 

påverkansområde av Remmene skjutfält. 

 

Sammanfattning 

Vårgårda kommun inbjöds i oktober 2022 till ett möte med Försvarsmakten 

och Länsstyrelsen. Vid mötet gav Försvarsmakten förhandsinformation om 

att de arbetar med att utreda en utökning av påverkansområdet avseende 

buller eller annan risk för Remmene skjutfält. Skjutfältet är Riksintresse för 

totalförsvarets militära del, och placerat i Vårgårda och Herrljunga 

kommuner. Försvaret ser att bland annat utökad bostadsbebyggelse i 

skjutfältets närhet kan riskera att skada riksintressets värde, och vill därför 

förbättra sina möjligheter att påverka utvecklingen i området. Utredningen 

omfattar inte utökning av miljötillståndet eller planer på övrig utökning.  

Det slutgiltiga förslaget på utökat påverkansområde kommer att lämnas till 

Vårgårda och Herrljunga kommuner på remiss, men Försvaret öppnade 

också för att det är möjligt för kommunerna att redan nu inkomma med 

synpunkter på faktorer kommunerna anser bör tas i beaktande under 

utredningen. Samhällsutvecklaren i Herrljunga kommun och 

samhällsplaneraren i Vårgårda kommun har, i samråd med politiker i KS och 

andra berörda tjänstepersoner i respektive kommun, utarbetat ett förslag till 

gemensam skrivelse där sådana faktorer lyfts, och där kommunernas initiala 

ståndpunkt tydliggörs. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förslag till skrivelse från Vårgårda och Herrljunga kommuner godkänns och 

sänds till Länsstyrelsen, för vidare förmedling till Försvarsmakten. 
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Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att ta ställning till eventuella 

justeringar i skrivelsen som föranleds av beslut i kommunstyrelsen i 

Herrljunga kommun. 

 

I kommunstyrelsen 

Sabina Talavanic redogör för ärendet. 

 

Yrkande 

Kenneth Max (M) yrkar på följande tilläggsförslag: 

Kommunerna ställer sig helt emot ett utökande av Försvarsmaktens 

påverkansområde av Remmene skjutfält. 

 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och 

kommer fram till att det antas. 

 

Ordföranden ställer proposition på Kenneth Max (M) tilläggsförslag och 

kommer fram till att det antas. 

 

  

Paragrafen skickas till 

Alfred Dubow, samhällsbyggnadschef 

Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef 

Länsstyrelsen 
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§ 276 Dnr 2022-000471 

Revidering av musikskolans taxor 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Reviderade taxor för musikskolan antas. Taxan ska gälla från andra halvåret 

2023. 

 

Sammanfattning 

Musikskolans taxor föreslås förändras från att idag baseras på elevernas 

ålder till ett system som endast baseras på om eleverna deltar i enskild 

undervisning eller gruppundervisning, där det första alternativet har en högre 

taxa. Nuvarande system gynnar flickor då de i högre utsträckning deltar i 

musikskolans aktiviteter i ung ålder. Följande taxor föreslås: 

Förslag till nya taxor per termin 

Enskild undervisning 800:- 

Gruppundervisning 500:- 

Instrumenthyra 300:- 

Fördjupning  400:- 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Reviderade taxor för musikskolan antas. Taxan ska gälla från andra halvåret 

2023. 

 

I kommunstyrelsen 

Thomas Johansson redogör för ärendet. 

 

Yrkande 

Helen Persgren (MP) yrkar att kulturskola ska vara avgiftsfri för att 

möjliggöra för fler barn och ungdomar att delta. 
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Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och 

Helen Persgrens (MP) yrkande och kommer fram till att kommunstyrelsen 

antar förvaltningens förslag till beslut. 
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§ 277 Dnr 2022-000494 

Kvalitetsrapport gymnasiet 2021 - information 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen. 

 

Sammanfattning 

Årligen upprättar varje skola en kvalitetsrapport som en del av det 

systematiska kvalitetsarbete, vilket staten förelägger skolan att utföra. På 

förvaltningsnivå sammanställs dessa till kvalitetsrapporter för förskola, 

grundskola och fritidshem. En motsvarande sammanställning görs inte för 

gymnasieskolan då kommunen endast har en gymnasieskola. Därför 

presenteras Sundlergymnasiets kvalitetsrapport för utskottet för lärande och 

omsorg.  

Att kvalitetsrapporterna presenteras utskottet för lärande och omsorg är en 

del i att huvudman för utbildningsverksamheten i kommunen ska ha 

kännedom om hur kvaliteten utvecklas i verksamheten. 

Rektor Maria Eriksson Svanberg medverkar vid utskottet för lärande och 

omsorgs möten för att presentera kvalitetsrapporten. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen. 

 

I kommunstyrelsen 

Maria Eriksson Svanberg och Thomas Johansson redogör för ärendet. 
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§ 278 Dnr 2022-000493 

Kvalitetsrapport förskola 2021/22 - information 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen. 

 

Sammanfattning 

Kvalitetsrapporten för förskolan är sammanställd för hela 

förskoleverksamheten. I rapporten sammanfattas det arbete som pågått under 

läsåret 2021–22. Resultat, jämförande statistik och utvecklingsområden 

presenteras i rapporten. 

Åtgärderna och utvecklingsområden ska syfta till utveckling av 

verksamheten och högre måluppfyllelse.  

Rapporten är ett led i förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Arbetet 

utgår från Budget och verksamhetsplan 2021 – 2023 för Vårgårda kommun 

och de årshjul som finns framtagna för olika nivåer i förvaltningen samt från 

Skolverkets Allmänna råd för Systematiskt kvalitetsarbete – för 

skolväsendet. Förskolan har under läsåret arbetat med att utveckla det 

systematiska kvalitetsarbetet. Representanter från samtliga förskolor har 

arbetat i fem olika målgrupper: Hållbar utveckling, hälsa och välbefinnande, 

Digitalisering, Värdegrund, Matematik-naturvetenskap och teknik och 

Språk. Arbetet har skett i samarbete med forskare från bland annat 

Göteborgs universitet. 

I maj 2022 stod Fagrabo förskola klar. Paviljongens förskola och Tånga 

Heds förskola fick flytta in i nya lokaler. Därefter påbörjades evakuering av 

Björkhyddans förskola och Äventyrsförskolan Kesberg till Paviljongen och 

Tånga Hed. Planering inför byggandet av en ny förskola på Björkhyddans 

tomt tog fart under våren 2022. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen. 

 

I kommunstyrelsen 

Malin Lindberg, Lena Asthré och Maria Ekström redogör för ärendet. 
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§ 279 Dnr 2021-000459 

Utvecklingsarbete personalomsättning - information 

Ärendet utgår. 
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§ 280 Dnr 2022-000371 

Åtgärdsplaner - Vad de äldre tycker om äldreomsorgen 
2022 - information 

Ärendet utgår. 
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§ 281 Dnr 2022-000488 

Återrapportering - Åtgärder med anledning av flytt av 
korttidsverksamheten - information 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen. 

 

Sammanfattning 

Tjänsteskrivelse saknas. 

 

I kommunstyrelsen 

Ann-Christine Andersson och Maria Andersson ger en muntlig 

återrapportering kring nuläget på korttidsverksamheten. 
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§ 282 Dnr 2022-000005 

Rapporter kommunstyrelsen 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar emot redovisningen av de rapporter som förtecknats i 

protokoll den 21 december 2022. 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ledamöter rapporterar från externa uppdrag. 

Även förvaltningen rapporterar om vissa frågor.  

  

Bengt Hilmersson (C): 

• Möte Småkom, 2022-11-17/18 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tar emot redovisningen av de rapporter som förtecknats i 

protokoll den 21 december 2022. 

 

I kommunstyrelsen 

Bengt Hilmersson (C) rapporterar om följande ärende: 

• Möte Västra Stambanegruppen, 2022-11-02 

 

Sara Gårdeson rapporterar om följande ärende: 

• Valmyndighetens besked - lagakraftvunnet val Vårgårda kommun, 

2022-12-21 

 

Sabina Talavanic rapporterar om följande ärende: 

• Södra Härene IF:s planer 
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§ 283 Dnr 2019-000315 

Kommunalt VA Horla 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet med anledning av behov av 

ytterligare förtydligande av ledningsdragning och 

verksamhetsområdesgränser samt finansiering. 

 

Sammanfattning 

Gata/VA-enheten har tagit fram ett justerat förslag på avgränsning av 

blivande verksamhetsområde för VA i Horla. Verksamhetsområdet kan 

beslutas skarpt av kommunfullmäktige först när VA-anläggningen är 

utbyggd och kan tas i bruk.  

Förvaltningen föreslår även en ekonomisk princip om fördelning av framtida 

kapitalkostnader för VA-verksamhetsområde i Horla, där skattekollektivet 

står för kapitalkostnader som ej täcks av VA-anläggningsavgifter. Detta 

kommer minska pressen på fastigheter inom verksamhetsområde att ansluta 

sig direkt och möjliggöra större tolkningsutrymme för att tillåta fungerande 

enskilda VA-anläggningar att användas ett tag till. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

- godkänna den föreslagna avgränsningen av verksamhetsområde för Horla, 

- godkänna principen om fördelning av framtida kapitalkostnader för VA-

verksamhetsområde i Horla, så att skattekollektivet står för kapitalkostnader 

som ej täcks av VA-anläggningsavgifter. 

 

I kommunstyrelsen 

Teresa Kalisky redogör för ärendet. 

 

Yrkande 

Tony Willner (S) yrkar på återremiss med anledning av behov av ytterligare 

förtydligande av ledningsdragning och verksamhetsområdesgränser samt 

finansiering. 
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Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 

återremitteras och kommer fram till att ärendet ska återremitteras.  

 

  

Paragrafen skickas till 

Alfred Dubow, samhällsbyggnadschef 

Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef 

Sara Gårdeson, kanslichef 

 


