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Sammanträdesdatum 

2023-01-25 
 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Stora Ljungås, onsdagen den 25 januari 2023 kl 08:00 – 16:20, ajourneringar kl. 09:45 – 10:10, 
kl. 11:57 – 12:05, kl. 12:35 – 13:30, kl. 14:55 – 16:07 

Beslutande Ledamöter 

Bengt Hilmersson (C), Ordförande 
Kenneth Max (M), 1:e vice ordförande 
Tony Willner (S), 2:e vice ordförande 
Roy Sjöberg (SD) 
Peter Larsson (SD) 
Daniel Andersson (S) 
Johan Larsson (S) 
Annette West (S) 

Forts. ledamöter 
Therése Lehtimäki (V) 
Anneli Hermansson (C) 
Veronica Nilsson (C) 
Arne Olsson (KD) 
Daniel Dalén (KD) 
Mikaela Engström (M) 
Annelie Hastig (M) 

 Ersättare 

Pelle Eriksson (SD) 
Sonor Anvarizyaei (S) 
Christer Forsmark (S) §§ 1-4 
Thomas Högberg (S) §§ 1-4 
Helen Persgren (MP) §§ 6-31 
Inga Olausson (C) §§ 1-4 

Forts. ersättare 
Christer Björnsson (L) §§ 5-31 
Inga-Maj Dalén (L) 
Anders Fritzon (KD) §§ 1-4 
Rikard Martinsson (KD) 
Solveig Eldenholm (M) 

Övriga 
närvarande 

Personalföreträdare 
Martina Andersson, Sveriges Lärare §§ 1-5 
 
Tjänstemän 
Sara Gårdeson, kanslichef  
Alfred Dubow, samhällsbyggnadschef §§ 5, 11-16 
Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef §§ 11-15, 
närvarande digitalt 
Kaisa Lundqvist, ekonomichef § 5 
Hanna Larsson, controller § 5 
Ann-Christine Andersson, SAS/utv.ledare § 15 
Susanna Andersson, fastighetschef § 15 

Forts. tjänstemän 
Malin Lindberg, skolchef förskola och grundskola  
§ 17-18 
Malin Norlander, utvecklingsledare § 18 
Linn Marinder, näringslivsutvecklare § 16 
Mikael Vårhall, säkerhetschef § 10 
Fredrik Bergman, miljöstrateg §§ 16-17 
Maria Olsson, socialchef §§ 15, 19 
Mikael Johnsson, renhållningschef § 5 
Anton Borg, projektledare fastighet § 15 

 

Utses att Justera Daniel Andersson (S) 

Plats och tid för 
Justering 

Kommunhuset, måndagen den 30 januari kl. 16:00.  

Paragrafer §§ 1-31 

 Underskrifter  Bestyrkande av anslag 

Sekreterare   Från och med Till och med 

2023-01-31 2023-02-21 
 Sara Gårdeson  Tid för anslag av protokollet 
Ordförande    

 Bengt Hilmersson (C)  Bestyrkande av protokollsutdrag 

Justerare    

 Daniel Andersson (S)  Sara Gårdeson 
    

    

Protokollet förvaras på kommunhuset i Vårgårda 
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31 .................................................................................................40 
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perioden 2023-01-01 till och med 2026-12-31 ...........................43 
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12-31 ............................................................................................44 

§ 30 Dnr 2022-000464 
Val av representanter till Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 
för perioden 2023-01-01- till och med 2026-12-31 ....................45 

§ 31 Dnr 2023-000005 
Rapporter kommunstyrelsen 2023 ...........................................46 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(46) 

Sammanträdesdatum 

2023-01-25 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 1 Dnr 2023-000001 

Upprop, val av justeringsperson samt godkännande av 
dagordningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Daniel Andersson (S) väljs att justera dagens protokoll.   

Dagordningen godkänns. 

 

I kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen förrättar upprop. 
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§ 2 Dnr 2023-000002 

Personalföreträdare i kommunstyrelsen 2023 

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.  

 

Personalföreträdarna har att själva tillse att jämställdhet råder bland dem som 

är personalföreträdare. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att personalföreträdare får delta på dagens 

sammanträde med kommunstyrelsen, dock ej vid beslut.  
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§ 3 Dnr 2023-000003 

Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2023 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som 

förtecknats i protokoll den 25 januari 2023. 

 

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. 

Redovisade delegationsbeslut månadsvis ger inte en rättvisande bild av 

jämställdheten bland delegaterna. 

 

Thomas Johansson, skolchef gymnasiet och musikskolan, anmäler följande 

ärende:  

• Bidrag till fristående gymnasieskola 2023, 2022-12-29 

 

Maria Olsson, socialchef, anmäler följande ärende: 

• Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud, 

2022-12-13 

• Beslut att avsluta användandet av tjänsten Svevac, 2022-12-06 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som 

förtecknats i protokoll den 25 januari 2023. 

 

  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(46) 

Sammanträdesdatum 

2023-01-25 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 4 Dnr 2023-000004 

Meddelanden kommunstyrelsen 2023 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar emot redovisningen av de meddelanden som 

förtecknats i protokoll den 25 januari 2023. 

 

Sammanfattning 

Protokoll Styrelsemöte nr 6 Vårgårda Bostäder AB, 2022-12-12  

Protokoll Sjuhärads Samordningsförbund, 2022-12-16 

Boråsregionens delårsbokslut 2022 samt revisionsrapport, 2023-01-10 

Beslut från IVO Lex Maria, 2023-01-13 

 

Följande handlingar skickas ut/publiceras senare: 

* Protokoll Utbildningsutskottet, 17 januari 2023 

* Protokoll Omsorgsutskottet, 17 januari 2023 

* Protokoll Samhällsbyggnadsutskottet 18 januari 2023 

* Protokoll Allmänna utskottet, 18 januari 2023 

* Protokoll CSG, (facklig samverkan) den 19 januari 2023 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tar emot redovisningen av de meddelanden som 

förtecknats i protokoll den 25 januari 2023. 
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§ 5 Dnr 2023-000017 

Aktuellt från kommunens verksamheter - information 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen. 

 

Reservation 

Alla närvarande ledamöter från Socialdemokraterna reserverar sig mot 

beslutet till förmån för eget förslag. 

 

Sammanfattning 

Vårgårda kommun är en enda förvaltning utan facknämnder. 

Kommunstyrelsen är således ensam ansvarig verksamhetsnämnd. För att ge 

kommunstyrelseledamöterna en fördjupad förståelse av det arbete som utförs 

i förvaltningen kommer förvaltningen månadsvis att presentera sina 

verksamheter. På kommunstyrelsens sammanträde den 25 januari 2023 får 

kommunstyrelsen information kring ekonomi och kvalitet inom utbildnings 

och samhällsbyggnads verksamheter. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen. 

 

I kommunstyrelsen 

Kaisa Lundqvist, Alfred Dubow, Hanna Larsson och Mikael Johnsson 

redogör för ärendet. 

 

Yrkande 

Tony Willner (S) yrkar på följande beslutsformulering: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Tilläggsanslag på 6 miljoner kronor äskas för att täcka verksamhetens 

kostnader. Detta då det idag har kommit upp att det finns ett betydande fel i 

budgetunderlagen vi arbetat med vilket har gjort att våra politiska 

prioriteringar och verksamhetens kostnader inte täcks av den nuvarande 

budgeten. Vi vill inte att verksamheten ska drabbas av onödiga besparingar. 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och 

kommer fram till att det antas. 

 

Ordföranden ställer proposition på Tony Willners (S) yrkande och kommer 

fram till att det avslås. 
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§ 6 Dnr 2022-000500 

Bidrag till fristående och kommunala huvudmän 
gällande förskoleklass, grundskolor och grundsärskola 
2023. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar fastställa följande grundbelopp till fristående år 

2023: 

Förskoleklass                               84 173 kr/elev 

Grundskola, år 1-6                       93 132 kr/elev 

Grundskola, år 7-9         106 967 kr/elev 

Anpassad grundskola år 1-9        524 791 kr/elev med ämnesområde 

Anpassad grundskola år 1-9        393 593 kr/elev med ämnesundervisning 

Fritids på anpassad grundskola   238 079 kr/elev med ämnesområde 

Fritids på anpassad grundskola   178 559 kr/elev med ämnesundervisning 

 

Kommunstyrelsen beslutar fastställa följande grundbelopp till kommunala 

huvudmän år 2023: 

Förskoleklass              79 408 kr/elev 

Grundskola, år 1-6              87 861 kr/elev 

Grundskola, år 7-9             100 912 kr/elev 

Anpassad grundskola år 1-9           495 086 kr/elev med ämnesområde 

Anpassad grundskola år 1-9           371 314 kr/elev med ämnesundervisning 

Fritids inom anpassad grundskola  224 603 kr per elev ämnesområde 

Fritids inom anpassad grundskola  168 452 kr per elev ämnes undervisning 

 

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. 
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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 det finns både 

kommunala och fristående enheter. Ekonomiskt kan kommunen gynnas eller 

missgynnas beroende på hur delningstalen slår. 

 

Utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar fastställa följande grundbelopp till fristående år 

2023: 

Förskoleklass                               84 173 kr/elev 

Grundskola, år 1-6                       93 132 kr/elev 

Grundskola, år 7-9         106 967 kr/elev 

Anpassad grundskola år 1-9        524 791 kr/elev med ämnesområde 

Anpassad grundskola år 1-9        393 593 kr/elev med ämnesundervisning 

Fritids på anpassad grundskola   238 079 kr/elev med ämnesområde 

Fritids på anpassad grundskola   178 559 kr/elev med ämnesundervisning 

 

Kommunstyrelsen beslutar fastställa följande grundbelopp till kommunala 

huvudmän år 2023: 

Förskoleklass              79 408 kr/elev 

Grundskola, år 1-6              87 861 kr/elev 
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Grundskola, år 7-9             100 912 kr/elev 

Anpassad grundskola år 1-9           495 086 kr/elev med ämnesområde 

Anpassad grundskola år 1-9           371 314 kr/elev med ämnesundervisning 

Fritids inom anpassad grundskola  224 603 kr per elev ämnesområde 

Fritids inom anpassad grundskola  168 452 kr per elev ämnes undervisning 

 

I kommunstyrelsen 

Ordföranden redogör för ärendet. 

 

  

Paragrafen skickas till 

Malin Lindberg, skolchef 

Kristina Kraft, controller 
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§ 7 Dnr 2022-000576 

Godkännande av Boråsregionens verksamhetsplan och 
budget 2023 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  

Budget- och verksamhetsplan 2023 för Boråsregionen, Sjuhärads 

kommunalförbund, antas. 

 

Sammanfattning 

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade den 9 

december 2022 att för egen del anta Budget och verksamhetsplan för 2023 

samt att översända densamma till medlemskommunerna för godkännande. 

Medlemsavgiften för år 2023 är beslutad till 78 kr/invånare (ca 943 tkr/år), 

varav 41 kronor för finansiering av basverksamhet och 37 kronor är för 

finansiering av utvecklingsmedel. Denna medlemsavgift är oförändrat mot 

föregående år.  

Ytterligare finansieras gemensamma verksamheter med följande: - Business 

Region med 6 kr/invånare (ca 73 tkr/år) - Gemensamma dataskyddsombud 

med en fast summa om 132 tkr/kommun samt en rörlig del per invånare (ca 

232 tkr/år) Närvårdssamverkan genom medlemskommunerna som står för 50 

% av kostnaderna, vilka fördelas ut per invånare (dryga 61 tkr/år). 

 

Utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  

Budget- och verksamhetsplan 2023 för Boråsregionen, Sjuhärads 

kommunalförbund, antas. 

 

I kommunstyrelsen 

Kaisa Lundqvist redogör för ärendet. 
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§ 8 Dnr 2022-000569 

Sammanställning synpunkter juli-december 2022 - 
information  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen. 

 

Sammanfattning 

På kommunstyrelsens sammanträde den 26 februari 2020, § 39, beslutade 

kommunstyrelsen att en tydligare sammanställning av inkomna synpunkter 

ska göras samt att en sådan sammanställning ska presenteras för 

kommunstyrelsen två gånger per år. 

 

Förvaltningen redovisar nu, via kommunens brevlåda och webbplats, 

inkomna synpunkter och svar under andra halvåret 2022. I 

sammanställningen finns synpunkten och svaret samlade så att det ska bli 

tydligare för läsaren. Under andra halvåret har 35 synpunkter registrerats i 

ärendet. Av dessa synpunkter har samtliga besvarats. Nio synpunktslämnare 

önskade ingen återkoppling. 

 

Utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen. 

 

I kommunstyrelsen 

Ordföranden redogör för ärendet. 
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§ 9 Dnr 2022-000570 

Förskottsutbetalning av partistöd för 2023  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige utbetalar förskott av partistöd för 2023: 

Socialdemokraterna 95 000 kronor 

Centerpartiet 71 000 kronor 

Moderaterna 71 000 kronor 

Sverigedemokraterna 63 000 kronor 

Kristdemokraterna 55 000 kronor 

Vänsterpartiet 31 000 kronor 

Miljöpartiet 31 000 kronor 

Liberalerna 31 000 kronor 

 

Sammanfattning 

Fullmäktige antog hösten 2022 regler för partistöd för mandatperioden  

2023-2026, se bifogade regler. Samtliga partiers redovisningar godkändes av 

kommunfullmäktige hösten 2022 vilket innebär att samtliga partier 

kvalificerat sig för ett förskott av partistöd för kalenderåret 2023. 

 

Socialdemokraterna 10 mandat:  

Grundstöd 15 000 kr + Mandatstöd 80 000 kr = 95 000 kr 

Centerpartiet 7 mandat: 

Grundstöd 15 000 kr + Mandatstöd 56 000 kr = 71 000 kr 

Moderaterna 7 mandat: 

Grundstöd 15 000 kr + Mandatstöd 56 000 kr = 71 000 kr 

Sverigedemokraterna 6 mandat: 

Grundstöd 15 000 kr + Mandatstöd 48 000 kr = 63 000 kr 

Kristdemokraterna 5 mandat: 

Grundstöd 15 000 kr + Mandatstöd 40 000 kr = 55 000 kr 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(46) 

Sammanträdesdatum 

2023-01-25 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Vänsterpartiet 2 mandat: 

Grundstöd 15 000 kr + Mandatstöd 16 000 kr = 31 000 kr 

Miljöpartiet 2 mandat:  

Grundstöd 15 000 kr + Mandatstöd 16 000 kr = 31 000 kr 

Liberalerna 2 mandat: 

Grundstöd 15 000 kr + Mandatstöd 16 000 kr = 31 000 kr 

 

Utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige utbetalar förskott av partistöd för 2023: 

Socialdemokraterna 95 000 kronor 

Centerpartiet 71 000 kronor 

Moderaterna 71 000 kronor 

Sverigedemokraterna 63 000 kronor 

Kristdemokraterna 55 000 kronor 

Vänsterpartiet 31 000 kronor 

Miljöpartiet 31 000 kronor 

Liberalerna 31 000 kronor 

 

I kommunstyrelsen 

Ordföranden redogör för ärendet. 
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§ 10 Dnr 2022-000566 

Äskande om tilldelning av statliga medel för 2023 
avseende krisberedskap och civilt försvar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tilldela Alingsås och Vårgårda 

Räddningstjänstförbund statliga medel för 2023 avseende krisberedskap och 

civilt försvar med maximalt 85 906 kr. 

Medlen tas från den statliga ersättningen för krisberedskap och civilt försvar 

som Vårgårda kommun erhåller från Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap. 

 

Sammanfattning 

Kommunen får statlig ersättning från Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap för att genomföra uppgifter kopplade till krisberedskap och civilt 

försvar i enlighet med Lag (2006:544) om kommuners och regioners 

åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 

Kommunen ansvarar för att vid behov fördela ersättningen inom den egna 

organisationen såsom nämnder, förvaltningar och kommunalförbund. 

Räddningstjänsten är en av flera kommunala verksamheter som är 

samhällsviktig. 

Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund har inkommit med ett 

äskande om tilldelning av statliga medel för 2023 för att täcka delar av 

räddningstjänstens faktiska kostnader för arbete med krisberedskap och civilt 

försvar under 2023. Räddningstjänstens uppdrag är en viktig del av det 

kommunala uppdraget, inte minst under extraordinära händelser i fredstid 

och höjd beredskap. Den statliga ersättningen får användas för att bland 

annat finansiera arbete med att ta fram och uppdatera planer, reglemente och 

styrdokument avseende krisberedskap samt kompetenshöjande åtgärder, 

säkerhetsskydd, krigsorganisation och krigsplacering avseende civilt försvar. 

Delar av ersättningen får även användas för att finansiera planeringen av de 

uppgifter som återfinns i 8 kap. Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, 

räddningstjänst under höjd beredskap. 

Den totala kostnaden uppskattas till 381 098 kr för att täcka delar av 

räddningstjänstens faktiska kostnader för arbete med krisberedskap och civilt 

försvar under 2023. Kostnaden är fördelad mellan medlemskommunerna 

utifrån samma modell som kommunersättningen fördelas och har beräknats 

till nedanstående belopp. 
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Alingsås kommun  295 192 kr  

Vårgårda kommun   85 906 kr 

 

Hållbarhetsanalys 

Social hållbarhetsanalys 

Civil beredskap är ett samlingsnamn för krisberedskap och civilt försvar. 

Krisberedskap handlar om förmågan att förebygga, motstå och hantera 

krissituationer i samhället under fredstid. Civilt försvar handlar om hela 

samhällets motståndskraft vid krigsfara och krig under höjd beredskap. 

Krisberedskap och civilt försvar ska stärka varandra i gemensamma 

processer för samordning, planering och förberedelser. Ytterst syftar den 

civila beredskapen till förberedelser för alla slags samhällsstörningar som 

kan innefatta risk för skada. Det som ska värnas är samhällets grundläggande 

skyddsvärden i form av människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet, 

demokrati, rättssäkerhet, mänskliga fri- och rättigheter, miljö, ekonomiska 

värden och nationell suveränitet.  

 

Ekologisk hållbarhetsanalys 

Krisberedskap och civilt försvar syftar till förberedelser för alla slags 

samhällsstörningar som kan innefatta risk för skada, även skada mot det 

ekologiska systemet, exempelvis skada orsakat av kärnvapen som kan ge 

lokala skadeeffekter till följd av värmestrålning, bränder, tryckvåg och 

radioaktivitet. Sekundära skadeeffekter från kärnvapen kan i vissa fall få 

större konsekvenser än de primära effekterna, exempelvis vatten och mat 

förgiftat av radioaktivitet. Räddningstjänsten har enligt 8 kap. 2 § Lag 

(2003:778) om skydd mot olyckor bland annat ansvar för indikering, 

sanering och andra skyddande åtgärder för skydd mot kärnvapen och 

kemiska stridsmedel. Skyddande åtgärder mot kärnvapen är viktigt eftersom 

kärnvapen kan orsaka framtida klimatförändringar som är farliga för både 

människor och djur. 

 

Ekonomisk hållbarhetsanalys 

Medlen tas från den statliga ersättningen för krisberedskap och civilt försvar 

som Vårgårda kommun erhåller från Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap. 
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Utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tilldela Alingsås och Vårgårda 

Räddningstjänstförbund statliga medel för 2023 avseende krisberedskap och 

civilt försvar med maximalt 85 906 kr. 

Medlen tas från den statliga ersättningen för krisberedskap och civilt försvar 

som Vårgårda kommun erhåller från Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap. 

 

I kommunstyrelsen 

Mikael Vårhall redogör för ärendet. 

 

  

Paragrafen skickas till 

Mikael Vårhall, säkerhetschef 

Kaisa Lundqvist, ekonomichef 

AVRF 
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§ 11 Dnr 2022-000573 

Fördjupning av översiktsplanen för Nossebro, 
samrådsyttrande 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner yttrandet. 

 

Sammanfattning 

Essunga kommun har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan för 

Nossebro 2022–2040. Samråd hålls under perioden 22 november 2022 – 31 

januari 2023. Vårgårda kommun har som grannkommun bjudits in att yttra 

sig över planförslaget. 

Kommunstyrelsen i Essunga kommun beslutade den 20 september 2021 att 

en fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Nossebro tätort ska tas fram 

som ska komplettera gällande översiktsplan som omfattar hela Essunga 

kommun.  

Målet för den fördjupade översiktsplanen är ”Den nära småstaden” och 

planen har ett befolkningsmål om 3500 invånare till år 2040, vilket innebär 

en ökning med 1500 invånare från år 2022.  

 

Utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner yttrandet. 

 

I kommunstyrelsen 

Sabina Talavanic redogör för ärendet. 

 

  

Paragrafen skickas till 

Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef 

Ida Bryngelsson, samhällsplanerare 
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§ 12 Dnr 2022-000409 

Detaljplan för Vårgårda Östra - planbesked och start 
PM  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla föreliggande begäran om planbesked 

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

detaljplan för Vårgårda östra med utgångspunkt från nedan redovisade 

planförutsättningar. 

 

Sammanfattning 

Fastighetsägarna av Tumbergs-Galstad 4:6 har ansökt om planbesked för 

planläggning av delar av fastigheten Tumbergs-Galstad 4:6 samt vissa 

angränsade fastigheter. Området ligger utmed väg 181, nordöst om Vårgårda 

tätort. Syftet med planläggningen är att möjliggöra nytt verksamhetsområde 

utmed väg 181, i anslutning till Vårgårda tätort. 

Fastigheten ingår i ett större område som, i kommande FÖP för Vårgårda 

tätort (under framtagande), redovisas som ” framtida verksamhetsområde”. 

Planområdet berör flera markägare som bör involveras i planprocessen. Med 

stöd i pågående FÖP och kommunens behov av att säkerställa mark för nya 

verksamhetsområde tillstyrker förvaltningen ansökan om att området 

detaljplaneras. Plankostnaderna ska regleras i ett planavtal mellan berörda 

markägare och kommunen.   

Hållbarhetsanalys 

Ekonomisk hållbarhet: Befintlig väg och VA- infrastruktur tangerar området; 

positiv konsekvens. Plan- och exploateringskostnader regleras i planavtal 

och exploateringsavtal; neutral konsekvens. Etableringar möjliggörs som 

tillskapar jobbtillfällen och skatteintäkter; positiv konsekvens. 

Social hållbarhet: Etableringar möjliggörs som tillskapar jobbtillfällen; 

positiv konsekvens. 

Ekologisk hållbarhet: De naturvärden som finns på platsen idag avses 

tillvaratas; neutral konsekvens.  

 

Utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla föreliggande begäran om planbesked 

och uppdra åt Samhällsbyggnad, Bygg- och miljöenheten, att upprätta 
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detaljplan för Vårgårda östra med utgångspunkt från nedan redovisade 

planförutsättningar. 

 

I kommunstyrelsen 

Sabina Talavanic redogör för ärendet. 

 

  

Paragrafen skickas till 

Alfred Dubow, samhällsbyggnadschef 

Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef 

Stefan Olsson, planarkitekt 
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§ 13 Dnr 2022-000489 

Ansökan om planbesked för kvarteret Katten 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla föreliggande begäran om planbesked 

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

detaljplan för kv. Katten med utgångspunkt från nedan redovisade 

planförutsättningar. 

 

Sammanfattning 

Marinders Bygg AB har skickat ansökan om planbesked för utbyggnad av 

bostäder på del av fastigheten Hägrunga 5:9 i Vårgårda tätort. Syftet är att 

möjliggöra ny bostadsbebyggelse i anslutning till ett befintligt bostadskvarter 

i Vårgårda tätort. I ansökan redovisas ett förslag med 47 bostäder i radhus 

och parhus. I dagsläget utgörs området av åkermark som används för bete.  

Plankostnaderna ska regleras i ett planavtal mellan berörda markägare och 

kommunen.   

Hållbarhetsanalys 

Ekonomisk hållbarhet: Plan- och exploateringskostnader regleras i planavtal 

och exploateringsavtal; neutral konsekvens. Genom planen möjliggörs nya 

bostäder och därigenom ökad befolkning och ökade skatteintäkter; positiv 

konsekvens. Möjligt att utnyttja befintlig tillfart och VA; positiv konsekvens. 

Social hållbarhet: De planerade bostäderna får genom sitt läge goda 

förutsättningar till rekreation och friluftsliv; positiv konsekvens.  

Ekologisk hållbarhet: De naturvärden som går förlorade genom 

exploateringen ska kompenseras i närområdet, helst med viss marginal; 

neutral – svagt positiv konsekvens. Förutsätter att kompensation är möjlig att 

genomföra, vilket behöver utredas vidare. 

 

Utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla föreliggande begäran om planbesked 

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

detaljplan för kv. Katten med utgångspunkt från nedan redovisade 

planförutsättningar. 
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I kommunstyrelsen 

Sabina Talavanic redogör för ärendet. 

 

  

Paragrafen skickas till 

Alfred Dubow, samhällsbyggnadschef 

Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef 

Stefan Olsson, planarkitekt 
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§ 14 Dnr 2023-000016 

Detaljplan för kv. Mjölnaren 15 m.fl. - antagande 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Detaljplan för Mjölnaren 15 m.fl. enligt plan- och bygglagen 5 kap 27 § 

antas. 

 

Sammanfattning 

Granskning pågick mellan 13 oktober – 7 november 2022. Planhandlingarna 

var utställda i receptionen i Vårgårda kommunhus, på Vårgårda kommuns 

hemsida, och översändes för yttrande till myndigheter och sakägare. Annons 

var införd i Alingsås Tidning 2022-10-13.   

Enligt förslaget föreslås utbyggnad av kvarteret med ca 50 – 60 lägenheter i 

två till fem våningar samt vårdbyggnad. Plandispositionen och skalan utgår 

från centrumutvecklingsplanen.  

Syftet med den nya planen är att möjliggöra byggnation av ny vårdbyggnad, 

nya verksamhetslokaler, samt nya bostäder. 

Hållbarhetsanalys 

Ekonomisk hållbarhet: Plan- och exploateringskostnader regleras vid 

bygglovsprövning och/eller markförsäljning; neutral konsekvens. Genom 

planen frigörs mark för bostadsbyggande, utöver ny vårdbyggnad; positiv 

konsekvens. 

Social hållbarhet: Tillgängligheten blir fortsatt god för besökande till 

vårdcentral mm; neutral konsekvens. Nya bostäder innebär ett mer levande 

kvarter med större trygghet; positiv konsekvens. 

Ekologisk hållbarhet: Nya bostäder tillskapas nära kollektivtrafik och 

utbyggd service; positiv konsekvens. Dagvattenhanteringen innebär mer 

fördröjning och rening av vattnet än idag; positiv konsekvens. De 

föroreningar som finns i marken idag kommer att minska genom sanering; 

positiv konsekvens.  

 

Utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
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Detaljplan för Mjölnaren 15 m.fl. enligt plan- och bygglagen 5 kap 27 § 

antas. 

 

I kommunstyrelsen 

Sabina Talavanic redogör för ärendet. 
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§ 15 Dnr 2021-000473 

Byggnation och boende för äldre - information 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen. 

 

Sammanfattning 

Kommunen planerar för nytt särskilt boende för äldre. Anledningen är att 

kommunens demografiska utveckla de kommande åren skapar ett behov av 

ytterligare platser på särskilt boende för äldre. I en förstudie konstateras att 

det är fördelaktigt för kommunen att ersätta det befintliga boendet, 

Kullingshemmet, i jämförelse med utbyggnad av något av de befintliga 

boendena. 

En referensgrupp har arbetat för att börja planera för boendet och under 

våren 2023 planeras för partneringupphandling, varvid mer detaljerad 

projektering tar vid. 

Lokaleringsutredning har genomförts och utmynnar i att boendet bör 

lokaliseras i anslutning till befintliga Kullingshemmet, varvid delar av 

befintlig byggnad behöver rivas. För att skapa en effektiv process med så få 

ersättningslokaler som möjligt planeras för ett etappvis genomförande. 

Investeringsmedel finns avsatta i antagen budget, men kommer troligtvis bli 

föremål för revidering under projekteringens gång. 

 

Utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen. 

 

I kommunstyrelsen 

Alfred Dubow, Anton Borg, Ann-Christine Andersson, Sabina Talavanic, 

Susanna Andersson och Maria Olsson redogör för ärendet. 
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§ 16 Dnr 2023-000032 

3 F i Vårgårda, Förnybart, Flex och Företag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beviljar 260 000 kr till projekt 3F i Vårgårda, Förnybart, 

Flex och Företag.  

Pengarna tas ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel. 

 

Sammanfattning 

Under hösten 2022 har Center of Innovation (COI) tillsammans med 

kommunens miljöstrateg och samhällsbyggnadschef arbetat vidare utifrån 

projektet ”El, effekt och energi i Vårgårda”, för att säkerställa hur de fem 

identifierade åtgärderna ska genomföras. Ett nytt projekt ”3 F i Vårgårda, 

Förnybart, Flex och Företag” har skapats, återigen tillsammans med 

Energikontor Väst, Innovatum Science Park. Projektet fokuserar på att driva 

tre av de fem identifierade åtgärderna vidare under 2023-2024.   

Näringslivet tillsammans med COI är positiva till det fortsatta arbetet, och 

det är ett högprioriterat område för COI de närmsta åren. Sparbanksstiftelsen 

har beviljat stöd till projektet med 320 000 kr för 2023-2024. För att 

finansiera det fortsatta projektet full ut äskar COI härmed 260 tkr från 

Vårgårda kommun för det fortsatta arbetet med att trygga elförsörjningen i 

Vårgårda, så att näringslivet i Vårgårda kan fortsätta växa även på sikt.  

 

Hållbarhetsanalys 

För att skapa förutsättningar för större nyetableringar samt för att behålla 

nuvarande företag även på sikt så krävs åtgärder för att säkra elförsörjningen. 

Då kompetens för att utreda dessa åtgärder inte finns inom förvaltningen 

kommer en konsult att anlitas. De 260 000 kr som föreslås tas ur 

kommunstyrelsens utvecklingsmedel kommer att bekosta detta tillsammans 

med bidrag från Sparbanksstiftelsen, under 2023-2024. På lång sikt är 

kostnaden nödvändig för att skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen 

samt möjliggöra för nuvarande företag att utvecklas och elektrifieras. Utöver 

arbetstillfällen kan förnybar elproduktion underlätta en övergång till ett 

fossiloberoende samhälle.   
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Utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beviljar 260 000 kr till projekt 3F i Vårgårda, Förnybart, 

Flex och Företag.  

Pengarna tas ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel. 

 

I kommunstyrelsen 

Linn Marinder och Fredrik Bergman redogör för ärendet. 

 

 

  

Paragrafen skickas till 

Alfred Dubow, samhällsbyggnadschef 

Linn Marinder, näringslivsutvecklare 

Fredrik Bergman, miljöstrateg 

Hanna Larsson, controller 
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§ 17 Dnr 2022-000333 

Svar på motion - Utveckla skolans arbete med biologi 
och biologisk mångfald 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Motion om att utveckla skolans arbete med biologi och biologisk mångfald 

avslås.   

 

Sammanfattning 

Miljöpartiet har inkommit med en motion för att utveckla skolans arbete med 

biologi och biologisk mångfald. Motionen innehåller följande förslag: 

* Mp föreslår att en strategi tas fram för hur Vårgårdas grundskoleelever kan 

involveras i ett tydligt fokus kring ämnet biologi och förståelse för biologisk 

mångfald.  

* Mp föreslår att kommunens miljöstrateg stödjer kommunens pedagoger att 

ta fram en strategi för att utveckla skolans arbete kring biologi och biologisk 

mångfald.  

Förvaltningen är positivt inställda till att utveckla skolans arbete kring 

biologi och biologisk mångfald. Förvaltningen ställer sig även positiva till 

att, än tydligare involvera elever i detta arbete. Dock ser verksamheten inte 

behov av en ny strategi, då läroplanen så starkt styr ämnets syfte och 

innehåll.  

 

Utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Motion om att utveckla skolans arbete med biologi och biologisk mångfald 

avslås.   

 

I kommunstyrelsen 

Fredrik Bergman och Malin Lindberg redogör för ärendet. 
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§ 18 Dnr 2023-000019 

Måluppfyllelse grundskolan årskurs 6 och 9 läsår 
2022/2023 - information  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen.  

Kommunstyrelsen ber förvaltningen återkomma med uppföljning och analys 

till kommunstyrelsen senast i mars. 

 

Sammanfattning 

Utifrån förvaltningens kontinuerliga uppföljning av elevers kunskapsresultat 

informeras politiker efter varje genomförd betygssättning/terminsavslut. Till 

denna uppföljning redovisas resultat i form av måluppfyllelse i ämnen för åk 

6 och meritvärden samt måluppfyllelse i ämnen för åk 9.  

Inom åk 6 har resultaten försämrats i jämförelse med tidigare år. I matematik 

är måluppfyllelsen 80% och inom ämnena svenska och engelska ligger 

motsvarande siffra på 83%. Endast 64% av eleverna har betyg i samtliga 

ämnen.    

Gällande åk 9 ht 2022 är behörigheten till gymnasiet 80% och det 

genomsnittliga meritvärdet 202,5. Motsvarande siffror för ht 21 var 77% 

samt 198,2. 27 elever är i dagsläget inte behöriga till nationellt program 

inom gymnasiet och av dessa är 13 flickor och 14 pojkar. Den främsta 

orsaken till det ökade meritvärdet beror på att flickornas förbättrat sina 

resultat. Pojkarna har ökat sitt genomsnittliga meritvärde med 1 poäng, 

medan flickorna ökat motsvarande 9 poäng.   

 

Utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen.  

 

I kommunstyrelsen 

Malin Lindberg och Malin Norlander redogör för ärendet. 

 

Yrkande 

Ordföranden yrkar på följande tilläggsförslag: 
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Kommunstyrelsen ber förvaltningen återkomma med uppföljning och analys 

till kommunstyrelsen senast i mars. 

 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och 

kommer fram till att det antas. 

 

Ordföranden ställer proposition på sitt eget tilläggsförslag och kommer fram 

till att kommunstyrelsen antar Bengt Hilmerssons (C) tilläggsyrkande. 

 

  

Paragrafen skickas till 

Malin Lindberg, skolchef förskola och grundskola 

Malin Norlander, utvecklingsledare 
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§ 19 Dnr 2022-000488 

Återrapportering - Åtgärder med anledning av flytt av 
korttidsverksamheten - information 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen. 

 

Sammanfattning 

Under hösten genomfördes en omorganisation inom verksamhet vård och 

omsorg. En del av denna förändring var att korttidsplatser flyttades från 

Vårgården till Kullingshemmet. Flytten ledde till kritik och en genomlysning 

av hur flytten gått till samt vilka konsekvenser detta gett genomfördes av 

MAS samt SAS. Rapporten redovisade till Kommunstyrelsen i slutet på 

2022. Med anledning av detta har Kommunstyrelsen efterfrågat regelbunden 

uppföljning från socialchef kring hur arbetet fortskrider med de föreslagna 

förbättringsåtgärderna. Den handlingsplan som togs fram i samband med att 

flytten genomfördes är ett levande dokument och följs upp kontinuerligt, 

varför handlingsplanen återigen bifogas denna tjänsteskrivelse. I övrigt 

återrapporterar socialchef aktuellt läge muntligt vid sammanträdet.  

 

Utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen. 

 

I kommunstyrelsen 

Maria Olsson redogör för ärendet. 
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§ 20 Dnr 2023-000021 

Ansökan om ytterligare stöd till cykeltävlingar 2023  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beviljar 200 000 kr utöver tidigare budgeterat bidrag till 

Vårgårda Cykelklubb för genomförande av Womens World Tour Vårgårda 

2023. 

Pengarna tas från kommunstyrelsens utvecklingsmedel. 

Vårgårda kommun vill tydligt uttrycka att detta är ett engångsbelopp. 

 

Sammanfattning 

I många år har Vårgårda Cykelklubb (VCK) genomfört två deltävlingar inom 

Womens World Tour med ett lagtempolopp och ett linjelopp. 

Cykeltävlingarna är en stor händelse i kommunen och engagerar cirka 400 

ideellt arbetande personer. De senaste åren har dessutom cykeltävlingarna 

sänts direkt i SVT och därmed gett Vårgårda flera timmars sändning. TV-

sändningarna distribueras dessutom över delar av världen av 

Eurosport.  Vårgårda kommun genomför i samband med cykeltävlingarna 

flera aktiviteter t ex barntävlingar. Sammantaget är helgen då tävlingarna 

genomförs ett tillfälle för många olika aktiviteter för människor i alla åldrar 

då många fler både ideella och privata verksamheter passar på att genomföra 

olika arrangemang.   

Tävlingarna 2022 kostade drygt 3 miljoner kronor att genomföra, varav 

kostnaden för TV-sändningen var nästan hälften. Inför 2023 ökar kostnaden 

med nästan en miljon kronor. Den största delen av kostnadsökningen är 

kostnaden för att få hit lagen och en annan stor del är att Trafikverket nu 

kräver att det ska vara egen personal som stänger av vägen. Sparbanken 

Alingsås har beviljat 400 000 kr utöver tidigare beviljad sponsring och 

förslaget är nu att Vårgårda kommun ökar sitt bidrag med 200 000 kr utöver 

de 440 000 kr som finns i budget.  

 

Hållbarhetsanalys 

Socialt: Cykeltävlingarna bidrar till ett levande samhälle med verksamheter 

och engagemang. De gör också Vårgårda mera känt och bidrar till en positiv 

syn på kommunen som plats. Positivt. 

 

Ekonomiskt: Cykeltävlingen kostar pengar för kommunen. Negativt. 
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Miljömässigt: Cykeltävlingen bidrar till en positiv bild på cykling och kan 

därmed öka användningen av cykel som transportmedel istället för bil. 

Cykeltävlingen i sig innebär mycket transporter och brukande av 

servicebilar. Neutralt. 

 

Utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beviljar 200 000 kr utöver tidigare budgeterat bidrag till 

Vårgårda Cykelklubb för genomförande av Womens World Tour Vårgårda 

2023. 

Pengarna tas från kommunstyrelsens utvecklingsmedel. 

Vårgårda kommun vill tydligt uttrycka att detta är ett engångsbelopp. 

 

I kommunstyrelsen 

Ordföranden redogör för ärendet. 

 

  

Paragrafen skickas till 

Vårgårda Cykelklubb 

Linn Segander, tf. kultur- och fritidschef 

Hanna Larsson, controller 
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§ 21 Dnr 2022-000552 

Val av ledamot och dennes ersättare i Säveåns 
vattenråd för perioden 2023-01-01 till och med 2026-12-
31 

Kommunstyrelsens beslut 

Mikaela Engström (M) ledamot 

Daniel Andersson (S) ersättare 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska förrätta val till Säveåns vattenråd och valberedningen 

har beslutat föreslå valen. 

 

Valberedningens förslag till beslut 

Mikaela Engström (M) ledamot 

Daniel Andersson (S) ersättare 

 

I kommunstyrelsen 

Ordföranden redogör för ärendet. 

Inga ytterligare förslag. 

 

  

Paragrafen skickas till 

De valda 

Säveåns vattenråd 

Sara Gårdeson, kanslichef 

Anne Johansson, löneadministratör 
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§ 22 Dnr 2022-000553 

Val av representant och dennes ersättare till 
samverkansgrupp Komvux 

Kommunstyrelsens beslut 

Arne Olsson (KD) ledamot 

Annette West (S) ersättare 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska förrätta val till samverkansgrupp Komvux och 

valberedningen har beslutat föreslå valen. 

 

Valberedningens förslag till beslut 

Arne Olsson (KD) ledamot 

Annette West (S) ersättare 

 

I kommunstyrelsen 

Ordföranden redogör för ärendet. 

Inga ytterligare förslag. 

 

  

Paragrafen skickas till 

De valda 

Samverkansgrupp Komvux 

Sara Gårdeson, kanslichef 

Anne Johansson, löneadministratör 
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§ 23 Dnr 2022-000554 

Val av ordförande till föreningen Destination Vårgårda 

Kommunstyrelsens beslut 

Daniel Dalén (KD) ordförande 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska förrätta val till föreningen Destination Vårgårda och 

valberedningen har beslutat föreslå valet. 

 

Valberedningens förslag till beslut 

Daniel Dalén (KD) ordförande 

 

I kommunstyrelsen 

Ordföranden redogör för ärendet. 

Inga ytterligare förslag. 

 

  

Paragrafen skickas till 

Den valde 

Destination Vårgårda 

Sara Gårdeson, kanslichef 

Anne Johansson, löneadministratör 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

39(46) 

Sammanträdesdatum 

2023-01-25 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 24 Dnr 2022-000555 

Val av ordförande, vice ordförande samt ledamot till 
Rådet för pensionärer och personer med 
funktionsnedsättningar för perioden 2023-01-01 till och 
med 2026-12-31 

Kommunstyrelsens beslut 

Bengt Hilmersson (C) ordförande 

Tony Willner (S) vice ordförande 

Arne Olsson (KD) ledamot 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska förrätta val till Rådet för pensionärer och personer 

med funktionsnedsättningar och valberedningen har beslutat föreslå valen. 

 

Valberedningens förslag till beslut 

Bengt Hilmersson (C) ordförande 

Tony Willner (S) vice ordförande 

Arne Olsson (KD) ledamot 

 

I kommunstyrelsen 

Ordföranden redogör för ärendet. 

Inga ytterligare förslag. 

 

  

Paragrafen skickas till 

De valda 

Sara Gårdeson, kanslichef 

Anne Johansson, löneadministratör 
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§ 25 Dnr 2022-000556 

Val av ombud och dennes ersättare till Inera AB:s 
bolagsstämmor för perioden 2023-01-01- till och med 
2026-12-31 

Kommunstyrelsens beslut 

Bengt Hilmersson (C) ombud 

Kenneth Max (M) ersättare 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska förrätta val till Inera AB:s bolagsstämmor och 

valberedningen har beslutat föreslå valen. 

 

Valberedningens förslag till beslut 

Bengt Hilmersson (C) ombud 

Kenneth Max (M) ersättare 

 

I kommunstyrelsen 

Ordföranden redogör för ärendet. 

Inga ytterligare förslag. 

 

  

Paragrafen skickas till 

De valda 

Inera AB 

Sara Gårdeson, kanslichef 

Anne Johansson, löneadministratör 
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§ 26 Dnr 2022-000558 

Val av representant till luftvårdsförbundet Luft i väst för 
perioden 2023-01-01 till och med 2026-12-31 

Kommunstyrelsens beslut 

Mikaela Engström (M) representant 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska förrätta val till Luftvårdsförbundet Luft i väst och 

valberedningen har beslutat föreslå valet. 

 

Valberedningens förslag till beslut 

Mikaela Engström (M) representant 

 

I kommunstyrelsen 

Ordföranden redogör för ärendet. 

Inga ytterligare förslag. 

 

  

Paragrafen skickas till 

Den valda 

Luftvårdsförbundet Luft i väst   

Sara Gårdeson, kanslichef 

Anne Johansson, löneadministratör 
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§ 27 Dnr 2022-000559 

Val av representant till Remmene skjutfältsråd för 
perioden 2023-01-01 till och med 2026-12-31 

Kommunstyrelsens beslut 

Kenneth Max (M) representant 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska förrätta val till Remmene skjutfältsråd och 

valberedningen har beslutat föreslå valet. 

 

Valberedningens förslag till beslut 

Kenneth Max (M) representant 

 

I kommunstyrelsen 

Ordföranden redogör för ärendet. 

Inga ytterligare förslag. 

 

  

Paragrafen skickas till 

Den valde 

Remmene Skjutfältsråd 

Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef 

Sara Gårdeson, kanslichef 

Anne Johansson, löneadministratör 
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§ 28 Dnr 2022-000560 

Val av representant till Göta älvs vattenvårdsförbund 
för perioden 2023-01-01 till och med 2026-12-31 

Kommunstyrelsens beslut 

Mikaela Engström (M) representant 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska förrätta val till Göta älvs vattenvårdsförbund och 

valberedningen har beslutat föreslå valet. 

 

Valberedningens förslag till beslut 

Mikaela Engström (M) representant 

 

I kommunstyrelsen 

Ordföranden redogör för ärendet. 

Inga ytterligare förslag. 

 

  

Paragrafen skickas till 

Den valda 

Göta älvs vattenvårdsförbund  

Sara Gårdeson, kanslichef 

Anne Johansson, löneadministratör 
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§ 29 Dnr 2022-000561 

Val av ledamot och dennes ersättare till Västra 
stambanegruppen för perioden 2023-01-01 till och med 
2026-12-31 

Kommunstyrelsens beslut 

Bengt Hilmersson (C) ledamot 

Tony Willner (S) ersättare 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska förrätta val till Västra stambanegruppen och 

valberedningen har beslutat föreslå valen. 

 

Valberedningens förslag till beslut 

Bengt Hilmersson (C) ledamot 

Tony Willner (S) ersättare 

 

I kommunstyrelsen 

Ordföranden redogör för ärendet. 

Inga ytterligare förslag. 

 

  

Paragrafen skickas till 

De valda 

Västra stambanegruppen  

Sara Gårdeson, kanslichef 

Anne Johansson, löneadministratör 
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§ 30 Dnr 2022-000464 

Val av representanter till Närvårdssamverkan Södra 
Älvsborg för perioden 2023-01-01- till och med 2026-12-
31 

Kommunstyrelsens beslut 

Bengt Hilmersson (C) ledamot 

Johan Larsson (S) ersättare 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska förrätta val till Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 

och valberedningen har beslutat föreslå valen. 

 

Valberedningens förslag till beslut 

Bengt Hilmersson (C) ledamot 

Johan Larsson (S) ersättare 

 

I kommunstyrelsen 

Ordföranden redogör för ärendet. 

Inga ytterligare förslag. 

 

  

Paragrafen skickas till 

Den valda 

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg  

Sara Gårdeson, kanslichef 

Anne Johansson, löneadministratör 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

46(46) 

Sammanträdesdatum 

2023-01-25 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 31 Dnr 2023-000005 

Rapporter kommunstyrelsen 2023 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar emot redovisningen av de rapporter som förtecknats i 

protokoll den 25 januari 2023. 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ledamöter rapporterar från externa uppdrag.  

Även förvaltningen rapporterar om vissa frågor.  

Om möjligt ska ärendet analyseras i samband med att rapporten lämnas. 

 

Bengt Hilmersson (C): 

• Medlemssamråd Kommuninvest 

  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tar emot redovisningen av de rapporter som förtecknats i 

protokoll den 25 januari 2023. 

 

I kommunstyrelsen 

Anneli Hermansson (C) rapporterar om följande ärende: 

• Föreningsarkivet i Vårgårda är värd för Länsarkivet i Älvsborgsläns 

årsmöte, 2023-03-18 

 

Malin Lindberg, skolchef förskola och grundskola, rapporterar om följande 

ärende: 

• Nuläge Fridhemskolans ombyggnation 

  

 


