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Kommunstyrelsen 2015-01-20 2 

  Utdragsbestyrkande  

KS § 1   

Val av arbetsutskott 
 
Beslut 
1. Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter och ersättare samt ordförande 

och vice ordförande i arbetsutskottet för mandatperioden 2015—2018: 

Parti Ledamöter Ersättare 

S Fredrik Nelander Carl-Uno Olsson 

C Elof Jonsson Håkan Karlsson 

M Gabriela Bosnjakovic Erik Lindström 

 

Ordförande: 

Vice ordförande: 

 

Fredrik Nelander 

Elof Jonsson 

 

2. Inkallande av ersättare till arbetsutskottet ska i första hand ske partivis, i 
andra hand i den turordning de står upptagna i protokollet. 

_________ 

Bakgrund 

Enligt kommunstyrelsens reglemente(§ 27) ska det finnas ett arbetsutskott be-
stående av tre ledamöter och tre ersättare, som styrelsen väljer för samma tid 
som de invalts i styrelsen.  

En ersättare får närvara vid utskottets sammanträden endast om en ledamot är 
förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av kom-
munstyrelsen vid valet bestämda ordningen. 

Förslag 

Fredrik Nelander (S) föreslås som ordinarie ledamot, tillika ordförande och 
Carl-Uno Olsson (S) föreslås som ersättare. 

Elof Jonsson (C) föreslås som ordinarie ledamot tillika, vice ordförande och 
Håkan Karlsson (C) föreslås som ersättare. 

Gabriela Bosnjakovic (M) föreslås som ledamot och Erik Lindström föreslås 
som ersättare (M) 

Kommunstyrelsens behandling 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att de föreslagna är 
valda. 

__________ 
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  Utdragsbestyrkande  

KS § 2 

Val av personalutskott  

Beslut 

1. Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter och ersättare samt ordförande 
och vice ordförande i personalutskottet för mandatperioden 2015-2018: 

Parti Ledamöter Ersättare 

S Alexandra Gustafsson Fredrik Nelander 

C Ingemar Gruvaeus Håkan Karlsson 

M Per Gunnarsson Erik Lindström 

Ordförande: 

Vice ordförande: 

Alexandra Gustafsson 

Per Gunnarsson 

 

2. Inkallande av ersättare till personalutskottet ska i första hand ske partivis, i 
andra hand i den turordning de står upptagna i protokollet. 

_________ 

Bakgrund 

Enligt kommunstyrelsens reglemente (§ 33) ska det finnas ett personalutskott 
bestående av tre ledamöter och tre ersättare, som väljs för samma tid som de 
invalts i styrelsen.  

En ersättare får närvara vid utskottets sammanträden endast om en ledamot är 
förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av kom-
munstyrelsen vid valet bestämda ordningen. 

Förslag 

Alexandra Gustafsson (S) föreslås som ordinarie ledamot tillika ordförande och 
Fredrik Nelander (S) som ersättare. 

Per Gunnarsson (M) föreslås som ordinarie ledamot tillika vice ordförande. 
Gabriela Bosnjakovic (M) föreslår Erik Lindström som ersättare. 

Ingemar Gruvaeus (C) föreslås som ordinarie ledamot och Håkan Karlsson (C) 
föreslås som ersättare. 

Kommunstyrelsens behandling 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att de föreslagna är 
valda. 

__________ 
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  Utdragsbestyrkande  

KS § 3     

Val av tekniskt utskott  

Beslut 

1. Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter och ersättare samt ordförande 
och vice ordförande i tekniska utskottet för mandatperioden 2015-2018: 

Parti Ledamöter Ersättare 

S Petra Sahlström Peter Persson 

C Håkan Karlsson Elof Jonsson 

M Erik Lindström Marie Pehrsson 

Ordförande: 

Vice ordförande: 

Petra Sahlström 

Erik Lindström 

 

2. Inkallande av ersättare till tekniska utskottet ska i första hand ske partivis, i 
andra hand i den turordning de står upptagna i protokollet. 

_________ 

Bakgrund 

Enligt kommunstyrelsens reglemente (§ 35) ska det finnas ett tekniskt utskott 
bestående av tre ledamöter och tre ersättare, som väljs för samma tid som de 
invalts i styrelsen.  

En ersättare får närvara vid utskottets sammanträden endast om en ledamot är 
förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av kom-
munstyrelsen vid valet bestämda ordningen. 

Förslag 

Petra Sahlström (S) föreslås som ordinarie ledamot, tillika ordförande och Pe-
ter Persson (S) föreslås som ersättare. 

Erik Lindström (M) föreslås som ordinarie ledamot, tillika vice ordförande och 
Marie Pehrsson (M) föreslås som ersättare. 

Håkan Karlsson (C) föreslås som ordinarie ledamot och Elof Jonsson (C) före-
slås som ersättare.  

Kommunstyrelsens behandling 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att de föreslagna är 
valda. 

__________ 
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  Utdragsbestyrkande  

KS § 4 

Val till det lokala brottsförebyggande rådet  

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer ett brottsförebyggande råd för tiden 2015—2018 med 
följande sammansättning: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott: 
Fredrik Nelander (S) 
Elof Jonsson (C) 
Gabriela Bosnjakovic (M) 

3 

Bildningsnämndens nämndens ordförande 
Carl-Uno Olsson (S) 

1 

Socialnämndens ordförande samt ledamot 
Ulf Genitz (C) 
Agneta Edvardsson (M) 
 

2 

Miljö- och byggnadsnämndens ordförande 
Peter Persson (S)  

1 

Ordförande:   Fredrik Nelander  

Vice ordförande: Agneta Edvarsson  

________ 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade den 4 februari 2004, § 7, tillsätta ett brottsföre-
byggande råd. Rådet ligger organisatoriskt under kommunstyrelsen. Som sekre-
terare fungerar folkhälsoplaneraren. 

Förslag 

Samtliga ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Bildningsnämndens ordförande – Carl-Uno Olsson 

Socialnämndens ordförande + en ledamot – Ulf Genitz och Agneta Edvards-
son. 

Miljö och byggnadsnämndens ordförande – Peter Persson 

Fredrik Nelander föreslås vara ordförande och Agneta Edvardsson föreslås 
vara vice ordförande. 

Kommunstyrelsens behandling 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att de föreslagna är 
valda. 

_________ 
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  Utdragsbestyrkande  

KS § 5 

Val av ledamöter och ersättare i folkhälso-

rådet 

Beslut  

Kommunstyrelsen utser tre ledamöter och ersättare i folkhälsorådet 2015—
2018 att representera följande: 

 
Ordinarie Ersättare 

Kommunstyrelsen Elof Jonsson (C) Marie Pehrsson (M) 

Bildningsnämnden Irene Karlsson (C) Jon Sandqvist (M) 

Socialnämnden Agneta Edvardsson (M) Fredrik Pettersson (S) 

Ordförande: Irene Karlsson   

________ 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har sedan 1996 haft ett lokalt folkhälsoråd. 

Folkhälsorådet lyder under kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har att välja 
representanter jämte ersättare. Sedan 2007 har rådet haft en representant från 
varje nämnd. 

Förslag 

Elof Jonsson (C) föreslås som representant för kommunstyrelsen och Marie 
Pehrsson (M) föreslås som ersättare. 

Irene Karlsson (C) föreslås som representant för Bildningsnämnden, tillika 
ordförande och Jon Sandqvist (M) föreslås som ersättare. 

Agneta Edvardsson (M) föreslås som representant för socialnämnden och 
Fredrik Pettersson (S) föreslås som ersättare. 

Kommunstyrelsens behandling 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att de föreslagna är 
valda. 

_________ 
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KS § 6 

Val till den politiska samverkansgruppen för 

Närsjukvården Västra Skaraborg 

Beslut 

Kommunstyrelsen utser följande ordinarie ledamot och ersättare i den politiska 
samverkansgruppen för Närsjukvården Västra Skaraborg. 

Ordinarie:   Ersättare: 

Ulf Genitz (C)  Agneta Edvardsson 
Önum Önumstorp 1  Flinkagården 4 Längjum 
534 91 VARA  534 91 VARA 
 
_________ 

Bakgrund 

År 2004 startades projektet Närsjukvård Västra Skaraborg som ett kommun-
övergripande projekt. Till dess möten kallades då kommunstyrelsens ord-
förande, som vid förhinder överlät deltagandet till socialnämndens ordförande.  

Arbetet har nu gått över till att bli verksamhetsinriktat, varför det är mer lämp-
ligt att kommunen representeras av politiker från socialnämnden. Så görs också 
från flertalet av kommunerna och sedan 2007 har socialnämndens ordförande 
varit ordinarie ledamot. 

Förslag 

Ulf Genitz (C) föreslås som ordinarie ledamot. 

Agneta Edvardsson (M) föreslås som ersättare. 

Kommunstyrelsens behandling 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att de föreslagna är 
valda. 

_________ 
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KS § 7 

Val av gestaltningsråd 

Beslut 

Kommunstyrelsen utser följande ledamöter till gestaltningsrådet 2015-2016 

Thomas Oldrell Konstchef, Skövde kommun 

Anna Persson  Rektor, Domenskonstskola, Göteborg 

Johan Brandström Arkitekt, Kjellgren & Kaminsky, Göteborg 

Anna Lijenby  Cityledare i Borås, vann årets stadskärna 2011 

Anna Ellhage Entreprenör och ägare av Bjertorp slott och 
Tingshuset, verksam i Vara. 

Karin Dahlin Designer, boende och verksam i Vara 

Elof Jonsson Kommunstyrelsen 

___________ 

Bakgrund 

Den 16 juni 2014 § 39 beslutade kommunfullmäktige att utöka gestaltningsrå-
det med en ledamot som utses bland kommunstyrelsens ordinarie ledamöter 
och som tillika är sammankallande i rådet.  

Gestaltningsrådet ska fortsätta att lyda under kommunstyrelsen.  

Förslag 

Stadsarkitekt Linnea Hedin har inkommit med förslag om följande samman-
sättning för gestaltningsrådet 2015-2016 

Thomas Oldrell Konstchef, Skövde kommun 

Anna Persson  Rektor, Domenskonstskola, Göteborg 

Johan Brandström Arkitekt, Kjellgren & Kaminsky, Göteborg 

Anna Lijenby  Cityledare i Borås, vann årets stadskärna 2011 

Anna Ellhage Entreprenör och ägare av Bjertorp slott och 
Tingshuset, verksam i Vara. 

Karin Dahlin Designer, boende och verksam i Vara 

Elof Jonsson Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens behandling 

Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att de föreslagna är 
valda. 
__________ 
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  Utdragsbestyrkande  

KS § 8 

Val till delregionala Ägarrådet Skaraborg 

Beslut 

Kommunstyrelsen utser följande representant och ersättare i delregionala 
Ägarrådet Skaraborg  

Ordinarie:   Ersättare: 

Fredrik Nelander (S)  Gabriela Bosnjakovic (M) 
Södra Kedum Ellstorp 1  Torggatan 4 
534 94  VARA  534 31 VARA 
 

_________ 

Bakgrund 

De gemensamma frågorna för kommunernas kollektivtrafik hanteras idag av 
Ägarrådet Skaraborg. Varje kommun har en representant och en ersättare i 
rådet.  

Förslag 

Fredrik Nelander (S) föreslås som ordinarie representant. 

Gabriela Bosnjakovic (M) föreslås som ersättare. 

Kommunstyrelsens behandling 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att de föreslagna är 
valda. 

___________ 
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KS § 9 

Val av representant i kommunala rådet för 

personer med funktionsnedsättning 

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer följande som representant respektive ersättare i 
kommunala rådet för funktionshindrade 2015–2018: 

 

Representant: Petra Sahlström  

Ersättare: Marie Pehrsson 

_________ 

Bakgrund 

I kommunala rådet för funktionshindrade ska finnas följande kommunala re-
presentation: 

Kommunstyrelsen 1 representant (tidigare KS och TSN) 
Socialnämnden 2 representanter 
Miljö- och byggnadsnämnden 1 representant 
Bildningsnämnden 1 representant  
 

Rådet lyder under socialnämnden. Kommunstyrelsen har att välja en represen-
tant jämte ersättare för mandatperioden 2015-2018. 

Förslag 

Petra Sahlström (S) föreslås som ordinarie ledamot. 

Marie Pehrsson (M) föreslås som ersättare. 

Kommunstyrelsens behandling 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att de föreslagna är 
valda. 

_________ 
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KS § 10 

Val av representant i pensionärsrådet  

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer följande som representant respektive ersättare i pen-
sionärsrådet för tiden 2015–2018: 

 

Representant: Fredrik Nelander (S) 

Ersättare: Gabriela Bosnjakovic (M) 

_________ 

Bakgrund 

I pensionärsrådet finns följande representation för kommunen: 

Kommunstyrelsen 1 representant 
Socialnämnden 3 representanter 

Pensionärsrådet lyder under socialnämnden. Kommunstyrelsen har att välja en 
representant jämte ersättare för mandatperioden 2015-2018. 

Förslag 

Fredrik Nelander (S) föreslås som ordinarie ledamot. 

Gabriela Bosnjakovic (M) föreslås som ersättare. 

Kommunstyrelsens behandling 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att de föreslagna är 
valda. 

_________ 
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KS § 11    

KSAU § 164/2014  Dnr 3/2015  Dpl 041 

Budgetprocessen 2015 för budget 2016,  

plan 2017-2019 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut  
Kommunfullmäktige antar budgetprocessen 2015 för budget 2016, plan 2017-
2019. 
Separat bilaga: Budgetprocess 
__________  

Beskrivning 

Ekonomichef Camilla Verngren har tagit fram schema för budgetprocessen 
2015 för budget 2016, plan 2016-2018. 

Arbetsutskottets behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar föreslagen budgetprocess tillsam-
mans med ekonomichef Camilla Verngren. 

Arbetsutskottet föreslår att döpa om september månads ”budgetdialog” till 
”budgetpresentation från nämnderna” detta eftersom budgetramarna sätts re-
dan i juni. 

Bolagens budgetar behandlas i samband med årstämmorna i mars 2015. 

__________ 
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KS § 12 
PU § 67/2014  Dnr 14/2014 Dpl 024 

Arvodesregler för överförmyndarnämnden 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om ny lydelse i ”Arvodesregler till förtroende-
valda 2015-2018” under 5 §, avseende arvode för överförmyndarnämnden, 
enligt följande: 

Överförmyndarnämnd, 3 
ledamöter (administreras 
av Lidköpings kommun) 

% av kommunalrådets 
månadsarvode 

Sammanträdesarvode 

Samtliga ledamöter 0 % Ja 

 

__________ 

Bakgrund 

På kommunfullmäktiges sammanträde den 16 juni 2014 togs beslut om arvo-
desregler för bland annat överförmyndarnämnden (KF §40/2014) 

Enligt dessa arvodesregler ingick arbetet i KSAU:s arbetsuppgifter. Detta blir 
otydligt då det inte finns någon garanti för att överförmyndarnämnden kom-
mer bestå av KSAU:s ledamöter. Därför behövs en förändring. 

Personalutskottets behandling 

Personalutskottet tar del av informationen och föreslår ändring avseende ar-
vode för överförmyndarnämnden enligt ovan. 

___________ 
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KS § 13 
TU § 139/2014 Dnr 169/2014  Dpl 406  

Revidering av renhållningsavgifter 2015 

Kommunstyrelsens förslag till beslut  

Kommunfullmäktige antar den föreslagna renhållningsavgiften för 2015, att 
gälla från 1 januari 2015.  

Beslut 

Tekniska förvaltningen får ett medskick att kolla upp hur kostnadsnivåerna är 
satta utifrån upphandlingen som gjorts tidigare.  

Separat bilaga: Renhållningsavgifter 2015 

___________ 

 
Bakgrund  

Upphandlingsenheten har gjort en ny upphandling av slamtömning för Vara 
kommun, mot bakgrund av att det tidigare ramavtalet för slamtömning hade 
påvisats vissa brister. Ett nytt ramavtal har tecknats med Ragn-Sells AB för 
slamtömning hos fastighetsägare med enskilda avlopp inom kommunen. Ram-
avtal gäller från och med 1 januari 2015 i två år, med möjlighet till fyra års för-
längning. Författningen med renhållningsavgifter uppdateras i enlighet med 
ramavtalets priser för slamtömning. 

Priserna för avfallshämtning höjs inte, då avfallsindex inte har stigit sedan sep-
tember 2013. Dock finns inte längre renhållningsindex R77 hos SCB, utan det 
index som ska användas är index för Insamling av hushållsavfall, inkl. diesel, 
vilket tillhandahålls av Avfall Sverige.  

En administrativ avgift om 10 kr per faktureringstillfälle är pålagd på avgifterna 
för slamtömning. 

Ramavtalet med Ragn-Sells på avfallshantering är förlängt och löper ett år till, 
till september 2016.  

Tekniska utskottets behandling  

Tekniska utskottets ordförande Yvonne Westergren (S) vill tydliggöra vikten av 
att information går ut till hushållen. Teknisk chef Teresa Kalisky meddelar att 
information om föreslagna avgifter bland annat kommer läggas ut på hemsi-
dan. 

__________ 

Kommunstyrelens behandling 

Teknisk chef Teresa Kalisky deltar på detta ärende. 
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Bo Jölsten (SD) ställer frågan varför det är så lite skillnad i kostnaderna mellan 
om du väljer ett eget mindre kärl, eller ett större delat kärl.  

Teresa Kalisky informerar om att dessa belopp inte har ändrats sedan 2014 års 
taxa, och att de är satta utifrån hur avtalet ser ut med Ragnsells.  

Kommunstyrelsen finner att det är flera kostnader som är uppbyggda på 
samma sätt som denna och gör därför ett medskick till förvaltningen att kolla 
upp varför. 

__________ 
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  Utdragsbestyrkande  

KS § 14 
TU § 141/2014 Dnr 18/2014 Dpl 311 

Slutredovisning för nyanläggning av Gata och 

VA-ledningar Stora Levene/Stenkilsgården, 

Vara kommun. Objekt 33124 

Beslut (Enligt tekniska utskottets förslag) 

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen av nyanläggning av gata och 
va-ledningar vid Stenkilsgården/Stora Levene, projekt 33124.  

Bakgrund 

Projektet avser nyanläggning av gata och va-ledningar för nytt tomtområde i 
Stora Levene.  Entreprenaden avser etapp 1, projekteringen är genomförd för 
hela området. Två småhustomter samt en tomt för gruppbebyggelse med sex 
lägenheter är färdigställt.  

Ekonomisk sammanfattning 2014 

Anvisade medel:   1 347 921  kr 

Anbudssumma (Anl.gruppen):  1 065 726 kr 

Tillkommande arbeten (Anl.gruppen):  43 650 kr 

Belysning (Vara Energi):   71 455 kr 

Projektering, kontroll, relationsritning (VMK):               127 170 kr  

Slutbesiktning (VMK):   3 920 kr 

Avstyckning:     36 000 kr  

Totalkostnad:      1 347 921  kr 

Överskott/underskott:    0 kr 

Huvudentreprenör har varit Anläggningsgruppen i Skaraborg AB, projektering 
genomförd av Vara Markkonsult.  

Kostnadsfördelning:   40% VA,   60% Gata 

Kommunstyrelsens behandling 

Teknisk chef Teresa Kalisky deltar på detta ärende. 

__________ 
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  Utdragsbestyrkande  

KS § 15 
TU § 142/2014 Dnr 31/2012 Dpl 311 

Slutredovisning för utbyggnad av VA-

ledningar i Åselid, projekt 33659 

 
Beslut (Enligt tekniska utskottets förslag) 
Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen av nyanläggning av VA-
ledningar i området Åselid, projekt 33659, och överlämnar tillhörande över-
skott på 36 000 kr att hantera i bokslut. 

__________ 

 
Bakgrund 

Projektet avser nyanläggning av VA-ledningar i området Åselid som ligger i 
Vedums samhälle.  

Sammanfattning av projekten  

 

Projekt  33659  

Budget 2012   230 000 kr   

Förbrukat 2012 186 700 kr   

Förbrukat 2013     7 300 kr     

Återstår 2014      36 000 kr   

 

Entreprenörer som anlitats i projektet har varit Vara Entreprenad och Vara 
Markkonsult, projektet har fördelats 40 % dricksvatten och 60 % spillvatten. 

Kommunstyrelsens behandling 

Teknisk chef Teresa Kalisky deltar på detta ärende. 

__________ 
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  Utdragsbestyrkande  

KS § 16 
TU § 143/2014 Dnr 31/2012  Dpl 311 

Slutredovisning för utbyggnad av VA-

ledningar i Åselid, projekt 33811 

 

Beslut (Enligt tekniska utskottets förslag) 

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen av nyanläggning av VA-
ledningar i området Åselid projekt 33811, och överlämnar tillhörande överskott 
på 59 000 kr att hantera i bokslut. 

__________ 

 
Bakgrund 

Projektet avser nyanläggning av VA-ledningar i området Åselid som ligger i 
Vedums samhälle.  

Sammanfattning av projekten  

 

Projekt    33811 

Budget 2012   350 000 kr 

Förbrukat 2012 280 100 kr 

Förbrukat 2013   11 000 kr 

Återstår 2014      59 000 kr 

 

Entreprenörer som anlitats i projektet har varit Vara Entreprenad och Vara 
Markkonsult, projektet har fördelats 40 % dricksvatten och 60 % spillvatten. 

Kommunstyrelsens behandling 

Teknisk chef Teresa Kalisky deltar på detta ärende. 

__________ 
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  Utdragsbestyrkande  

KS § 17 
TU § 144/2014 Dnr 161/2013 Dpl 287  

Slutredovisning om- och tillbyggnad av pro-

duktionskök Västra skolan, Vara. Objekt 

32236 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av om- och tillbyggnad av 
produktionskök på Västra skolan, Vara. Och överlämnar tillhörande överskott 
på 92 000 kronor att hantera i bokslut.  

__________ 

Bakgrund 

Projektet omfattar om- och tillbyggnad av produktionsköket med ny lastkaj på 
Västra skolan. Det befintliga produktionsköket upplevdes för trångt för det 
antal portioner som dagligen serverades. Köket har därför byggts till ca:32 m2  
och den totala ytan berörd av byggnationen är ca: 170 m2.  

Nya maskiner, kyl- och frysrum har installerats. Vid färdigprojektering av venti-
lationsanläggningen framkom att befintligt fläktrum var för litet för nytt före-
slaget aggregat. Därför beslöts att placera nytt aggregat i ett tillbyggt nytt fläkt-
rum. Objektet är nu färdigställt av vår utsedda totalentreprenör, Byggnadsfirma 
Kennet Ivehag AB.  

I investeringsbudgeten avsattes 4 000 000 kr. Därtill flyttades 1 900 000 kr från 
objekt 32252 Räfsans fsk enl KF § 42/14. Anbudssumman på entreprenaden 
var 4 170 000 kr. Tillkommande och avgående entreprenadarbeten har tillköpts 
för 745 800 kr. 

Totalkostnad för projektet inklusive projektering, kontroll och slutbesiktning, 
uppgår till 5 808 000  kronor. Objekt 32236 uppvisar ett överskott på 92 000 
kr.     

Kommunstyrelsens behandling 

Teknisk chef Teresa Kalisky deltar på detta ärende. 

___________ 
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  Utdragsbestyrkande  

KS § 18 
TU § 145/2014 Dnr 19/2012  Dpl 311 

Slutredovisning, Industriinfart Kvänum, 

Plåtslagaregatan, Vara kommun. Objekt 

33115 

Beslut (Enligt tekniska utskottets förslag) 

Kommunstyrelsen godkänner ett underskott på ett tidigare slutredovisat pro-
jekt, 33115.  

__________ 

Bakgrund 

Industriinfart Kvänum, Plåtslagaregatan, byggdes 2013 och slutredovisningen 
godkänndes av kommunstyrelsen den 27 november 2013, § 124.  Ett återstå-
ende överskott återlämnades på 919 000 kr. 

Gatan hade dock inte fått någon toppbeläggning, något som är avgörande för 
gatans livslängd och slitstyrka. Toppbeläggning har nu genomförts till en kost-
nad av 373 616 kr. 

Kostnaden har bokförts på objekt 33115. 

Tekniska utskottets behandling 

Teknisk chef Teresa Kalisky och teknisk utredare Pål Kindblom informerar 
tekniska utskottet att den tidigare slutredovisningen i kommunstyrelsen § 
124/2013 av projektet inte innehöll kostnaden för toppbeläggning.  

Tekniska utskottet diskuterar hur det i framtiden kan förhindras att ett redan 
slutredovisat projekt tas upp igen. Utskottet gör ett medskick till tekniska för-
valtningen att i framtiden lägga in kostnaden för toppbeläggningen på antingen, 
ett nytt objekt, i asfalteringsprogrammet, eller avvakta med slutredovisningen 
tills toppbeläggningen är gjord. 

Kommunstyrelsens behandling 

Teknisk chef Teresa Kalisky deltar på detta ärende. 

Tommy Åkerstedt (FP) ställer frågan varför objektet slutredovisats utan att det 
varit färdigt.  

Teresa Kalisky kan inte svara på det eftersom hon själv inte arbeta i kommu-
nen när objektet slutredovisades 2013. Däremot kommer detta undvikas i 
framtiden, då toppbeläggningskostnaderna kommer läggas in i antingen asfalte-
ringsprogram eller i ett nya objekt. 

__________ 
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  Utdragsbestyrkande  

KS § 19 
TU § 149/2014 

Upphävande av tekniska nämndens hand-

lingsplan vid extraordinära händelser 

Beslut (Enligt tekniska utskottets förslag) 

Kommunstyrelsen upphäver tekniska nämndens handlingsplan vid extraordi-
nära händelser. 

___________ 

Bakgrund 

I Vara kommuns förvattningssamling finns en handlingsplan vid extraordinära 
händelser antagen av tekniska nämnden 2005-03-01.  

Eftersom tekniska nämnden inte längre finns, samt att det finns en ny gällande 
krisledningsplan, antagen av kommunfullmäktige 27 februari 2012, § 3, behö-
ver rubricerad handlingsplan upphävas.  

Kommunstyrelsens behandling 

Teknisk chef Teresa Kalisky deltar på detta ärende. 

__________ 
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  Utdragsbestyrkande  

KS § 20 

Framtid AMB 
Kommundirektör Gert Norell informerar kommunstyrelsen om att diskussion-
er har inkommit från Academy of Music and Business (AMB) om att eventuellt 
etablera sig i Vara kommun. 

På kommunstyrelsens sammanträde den 4 februari 2015 är representanter från 
skolan inbjudna för att informera. Vid denna information är även bildnings-
nämnden inbjudna att delta. 

__________
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  Utdragsbestyrkande  

KS § 21 

Delegeringsbeslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av nedan förtecknade delege-
ringsbeslut.  

_________ 

Beskrivning 

Område Delegat 

KSAU 2014-12-10, § 162, 163 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU 2014-12-18, § 169 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

TU 2014-12-02, § 138, 140, 146, 147,  Tekniska utskottet 

PU 2014-12-03, § 62 Personalutskottet 

Beslut om löneplaceringar – RE-chefer 
(punkt 3.5.3) (nummer 1.) 

HR-chef Berit Hallersbo 

Beslut om löneplaceringar - övriga  
nr (punkt 3.5.3) (2-92) 

Personalsekreterare  
Gunnel Emanuelsson (vidaredele-
gerat från personalchefen) 

Förhandla på kommunens vägnar enligt gäl-
ande lagstiftning om förhandlingsrätt (utom 
vad gäller 11-14 §§ och 38 § LAS) (punkt 
3.1.3) 

HR-chef Berit Hallersbo 

Yttrande vid enkelt planförfarande, ändrad 
användning av lagerlokal, TORNUM 9:75  

Kommunalråd Fredrik Nelander 

Avtal enligt delegation (punkt 9.1.2) Internt 
hyreskontrakt tecknat med bildningsförvalt-
ningen.  

Teknisk chef Teresa Kalisky 

Upphandling enligt delegation (5.4) Tecknat 
tjänsteavtal med Infracontrol Online - felan-
mälansystem. 

Teknisk chef Teresa Kalisky 

Avskrivning av fordringar (punkt 2.5) Ekonomichef Camilla Verngren 

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
141001-141231. 

Receptionen/Växeln 
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  Utdragsbestyrkande  

KS § 22 

Anmälningsärenden 
 

Meddelas och läggs till handlingarna: 

KSAU 2014-12-10 §161 Information från tillväxt- och utvecklingsavdelningen  

KSAU § 165 Information om försäljning av fiber 

KSAU § 166  Anmälningsärenden 

KSAU § 167 Diskussionsarbetsutskott 

KSAU § 168 Övriga frågor 

TU 2014-12-02 § 148 Förvaltningsorganisationsskiss - tekniska förvaltningen 

TU § 150 Revidering av sammanträdesdagar 2015 

TU § 151 Information om broar i Kvänum 

TU § 152 Julbelysning - Diskussion 

TU § 153 Anmälningsärenden 

TU § 154 Övriga frågor 

TU § 155 Informationsärenden 

PU § 63 Redovisning avseende utvärdering av organisationsför-
ändring 

PU § 64 Återkoppling avseende lösta vakanser inom hemtjänst 
och OF under sommaren 2014 

PU § 65 Informationsärenden 

PU § 66 Övriga frågor 

__________ 

 

 
 



 

 

 


