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KS § 115 

Presentation av ny tillförordnad kommundi-

rektör 

Bodil Warolin är ny tillförordnad kommundirektör i Vara kommun. Dagens 
kommunstyrelse är det första sammanträdet som Bodil Warolin deltar i sin roll 
som tillförordnad kommundirektör.   

Kommunstyrelsen välkomnar den nya kommundirektören.  

__________ 
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KS § 116 

Ändringar i ärendelistan 
Följande ändringar görs i ärendelistan: 

 Ärende 15 – Kompletterande budget till industrigata i Vara utgår  

 Extra informationsärende – flyktingmottagningen i Vara kommun 

 Ärende 7 – Projektplan samt övriga uppdrag för utvecklingsområdet 
Sprinten läggs sist i dagordningen 

__________ 
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KS § 117 
KSAU § 154 Dnr 3/2015 

Budget 2016, plan 2017-2019 för kommun-

styrelsens verksamheter 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner budgeten för kommunstyrelsens verksamheter 
2016.  

Separat bilaga: Budget 2016 för kommunstyrelsen 

Reservation 

Moderaterna och Folkpartiet reserverar sig till förmån för Moderaternas till-
läggsyrkande.  

__________ 

Beskrivning 

Kommundirektören har tillsammans med avdelningschefer och ekonom tagit 
fram ett förslag till budget för kommunstyrelsen år 2016. 

Budgetförslaget ligger inom de ramar fullmäktige fastställt. Några områden har 
lyfts fram där det finns oro för de ekonomiska förutsättningarna. Det som bör 
omnämnas är: 

 Kostnader för tomhyror beräknas till cirka 5 800 tkr, centralt finns 5 000 tkr 
avsatta för hyresförluster 

 Om kostenheten ska nå det nationellt uppsatta mål på 25 på procent ekolo-
giska livsmedel krävs det en utökad budget med virka 1 000 tkr. Till följd av de 
krav som ställts vid upphandling av kött, fisk och fågel bedöms inköpskostna-
derna öka med cirka 20 procent. 

Arbetsutskottets behandling 

Ekonom Ing-Gun Odin redovisar budget 2016, plan 2016-2019 för kommun-
styrelsens arbetsutskott. 

Arbetsutskottet diskuterar materialet och gör vissa redaktionella ändringar.  

I budgetmaterialet framkommer det att personalkostnaderna är högre än be-
räknat. Carl-Uno Olsson (S) önskar att det skrivs en kort redogörelse i budge-
ten var de ökade personalkostnaderna finns.  

I övrigt önskar arbetsutskottet att: 

 Få en redogörelse över genomförda, och planerade, personalrekryteringar på 
tekniska förvaltningen då det skett en del ändringar i förvaltningen 

 Arbetsutskottet kommer även framöver att arbeta mer med styrning och led-
ning av bolag. Exempelvis vad gör arbetsutskottet respektive Vara Koncern. 
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Gabriela Bosnjakovic (M) informerar att oppositionen återkommer till kom-
munstyrelsen med eventuella synpunkten på budgetförslaget.  

Kommunstyrelsens behandling 

Ekonom Ing-Gun Odin och kommundirektör Bodil Warolin redovisar kom-
munstyrelsens budget 2016, plan 2016-2019 för kommunstyrelsen.  

Yrkanden 

Gabriela Bosnjakovic(M), med instämmande av Tommy Åkerstedt (FP), läm-
nar följande tilläggsyrkande: 

 Att verksamhetsutvecklingen minskas med 3.5 miljoner för år 2016 vilket 
ger en minskad ram för kommunstyrelsen med motsvarande belopp. 

Detta på grund av att: 

- Bildningsnämnden äskat 3 miljoner i ökade ram 

- Miljö- och byggnadsnämnden önskar att använda sig av ackumulerat 
överskott 

- Ökat driftsbidrag till utebadet i Vara 

Proposition 

Ordförande Fredrik Nelander ställer proposition på arbetsutskottets förslag till 
budget och Gabriela Bosnjakovics tilläggsyrkande och finner att arbetsutskot-
tets förslag till budget vinner bifall.  

_________ 
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KS § 118 
KSAU § 153   Dnr 62/2015  

Delårsrapport augusti 2015 för kommunsty-

relsens verksamheter 

Beslut  

Kommunstyrelsen tar del av delårsrapporten augusti 2015 för kommunstyrel-
sens verksamheter.  

Separat bilaga: Delårsrapport augusti 2015 för kommunstyrelsen 

__________ 

Redovisning 

En delårsrapport måste enligt redovisningslagen tas fram minst en gång per år. 
Delårsrapportens syfte är att ge kommunfullmäktige, kommunstyrelse, kom-
munledning, nämnder och förvaltningar en prognos över det förväntade års-
resultatet. Den ska även ligga till grund för styrning och planering av verksam-
heten, påvisa uppkomna eller befarade avvikelser samt initiera åtgärder för att 
korrigera dessa. 

Av årsförbrukningen ligger, per augusti, intäkterna på 70 procent och kostna-
derna på 65 procent, riktpunkten är 67 procent. Årets budget är 3 496 tkr 
högre än föregående år, vilket till största del beror på ianspråktagande av 2 000 
tkr av ackumulerat överskott att användas till utvecklingsändamål. Dessutom 
flyttades en tjänst från bildningsförvaltningen till kommunstyrelsen.  

Nämndens prognostiserade överskott är 10 240 tkr och består till största del av 
lägre kapitaltjänstkostnader på grund av att redovisningen har anpassats till 
komponentavskrivning samt investeringar som inte utförs under året.  

Arbetsutskottets behandling 

Ekonom Ing-Gun Odin redovisar för arbetsutskottet delårsrapporten 8 måna-
der 2015 för kommunstyrelsens verksamheter.  

Kommunstyrelsens behandling 

Ekonom Ing-Gun Odin och kommundirektör Bodil Warolin redovisar för 
kommunstyrelsen delårsrapporten 8 månader 2015 för kommunstyrelsens 
verksamheter. 

Carl-Uno Olsson (S) informerar att det behöver göras en redaktionell ändring 
på tabellen på sida 3 i delårsrapporten.  

Med den redaktionella ändringen antar kommunstyrelsen antar delårsrapporten 
augusti 2015 för kommunstyrelsen.  

__________ 
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KS § 119 
KSAU § 155   Dnr 62/2015  

Delårsrapport för Vara kommun augusti 2015 

Beslut 

Kommunstyrelsen tar del av delårsrapporten augusti 2015 för Vara kommun 
och överlämnar densamma till kommunfullmäktige. 

___________ 

Redovisning 

En delårsrapport 8 månader 2015 för kommunens totala budget har upprättats 
och presenteras av ekonomichef Camilla Verngren.  

Nettoinvesteringarna uppgår till 28,1 mkr jämfört med 75,2 samma period fö-
regående år. Jämfört med budget motsvarar det 19,5 procent förbrukning. Net-
toinvesteringarna på 28,1 mkr består av 6,8 mkr 1:1 satsning datorer i skolan, 
4,4 mkr IT-investeringar, 4,1 mkr tillbyggnad av permanent förskoleavdelning 
på GP-byn i Vedum, 2,0 mkr badet i Vara, flytt av tennisbanor 1,5 mkr samt 
ombyggnad av Västra skolan 1,4 mkr. Resterande 7,9 mkr avser övriga projekt.  

Jämfört med samma period föregående år har likviditeten ökat med 10,5 mkr 
och uppgår till 76,5 mkr. Därutöver har koncernen en checkkredit på 100 mkr.  

Kommunens långfristiga skulder är 12,9 mkr, vilka avser anslutningsavgifter 
och gatukostnadsersättningar.  

Soliditeten (den långsiktiga betalningsstyrkan) ligger på 30,8 procent efter åtta 
månader. Det är en ökning med 3,0 procentenheter jämfört med årsskiftet.  

Arbetsutskottets behandling 

Ekonomichef Camilla Verngren redovisar delårsrapport augusti 2015 för Vara 
kommun för kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Carl-Uno Olsson (S) gör ett medskick till tekniska förvaltningen att i samband 
med bokslutet redogöra vad som kommer att hinna göras av pågående och 
planerade investeringar.  

Kommunstyrelsen behandling 

Ekonomichef Camilla Verngren redovisar delårsrapport augusti månader 2015 
för Vara kommun för kommunstyrelsen.  

__________  
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KS § 120 
KSAU § 156   Dnr 134/2015 

Risk- och sårbarhetsanalys 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta risk- och sårbarhetsa-
nalys för åren 2015-2018. 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt kommunstyrel-
sen att verkställa föreslagna åtgärder under rubriken ”Behov av åtgärder med 
anledning av risk- och sårbarhetsanalysens resultat” i risk- och sårbarhetsana-
lysen. 

__________ 

Bakgrund 

Enligt 2 kap. 1 § lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför 
och vid en extraordinär händelse i fredstid och höjd beredskap, lagen om ex-
traordinära händelser LEH, ska alla kommuner analysera vilka extraordinära 
händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan 
påverka den egna verksamheten. Resultatet av detta arbete ska värderas och 
sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys. 

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som reglerar vad som 
ska rapporteras i kommunens risk- och sårbarhetsanalys, där följande punkter 
ingår: 

1. Beskrivning av kommunen och dess geografiska område.  

2. Beskrivning av arbetsprocess och metod.  

3. Identifierad samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska om-
råde.  

4. Identifierade kritiska beroenden för kommunens samhällsviktiga verksam-
het.  

5. Identifierade och analyserade risker för kommunen och kommunens geogra-
fiska område.  

6. Beskrivning av identifierade sårbarheter och brister i krisberedskap inom 
kommunen och dess geografiska område.  

7. Behov av åtgärder med anledning av risk- och sårbarhetsanalysens resultat.  

Beredning 

Ärendet har beretts av säkerhetssamordnare Nathalie Winqvist.  
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Behov av åtgärder med anledning av risk- och sårbarhetsa-

nalysens resultat 

Utifrån risk- och sårbarhetsanalysens resultat har följande behov av åtgärder 
identifierats på ett kommunövergripande plan: 

 Beredskapsplaner 

 Uppdaterade kontaktvägar 

 Reservkraft 

 IT-system 

 Telefoni 

 Geografiskt område 

Arbetsutskottets behandling 

Säkerhetssamordnare Nathalie Winqvist deltar på detta ärende.  

Arbetsutskottet ser det som viktigt att behov av åtgärder som framkommer i 
risk- och sårbarhetsanalysen lyfts fram och att kommunfullmäktige ger ett 
uppdrag till kommunstyrelsen att verkställa dessa åtgärder.  

Kommunstyrelsens behandling 

Kommundirektör Bodil Warolin informerar kommunstyrelsen att det gjorts en 
del redaktionella ändringar i risk- och sårbarhetsanalysen, främst i tekniska för-
valtningens delar.  

_________  
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KS § 121 
KSAU § 158   Dnr 20/2014 

Handlingsplan till det drogpolitiska program-

met  

Beslut  

1. Kommunstyrelsen antar handlingsplan till det drogförebyggande programmet.   
2. Kommunstyrelsen ger folkhälsorådet i uppdrag att se över möjligheterna att 

påbörja det drogförebyggande arbetet tidigare. 
3. Kommunstyrelsen ger folkhälsorådet i uppdrag att utreda om arbetet med 

HJULET kommer vara aktuellt fortsättningsvis.  

Separat bilaga: Handlingsplan till det drogpolitiska programmet 

___________ 

Bakgrund 

Ett drogpolitiskt program antogs av kommunfullmäktige 16 juni 2014 § 45. 
Programmet har två mål:  

 Tillgången till och användningen av droger såsom narkotika, dop-
ningsmedel, alkohol och tobak ska minska.  

 Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende 
av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.  

För att uppnå ovanstående mål ska en handlingsplan kopplas till det drogpoli-
tiska programmet. Uppdatering, komplettering och utvärdering av handlings-
planen sker i samband med årsredovisningen från verksamheternas arbete. 
Folkhälsorådet ansvarar för den årliga sammanställningen. 

Kommunstyrelsen ska genom folkhälsorådet ha ett övergripande uppföljnings-
ansvar för att det drogpolitiska programmet med dess handlingsplan genom-
förs. Varje nämnd och förvaltning ansvarar inom sitt område för att det drog-
politiska programmet fullföljs. Varje nämnd ansvarar även för att budgetera de 
kostnader som är förenliga med genomförandet av gropgrammet inom sina 
delar av den kommunala verksamheten.  

Det åligger kommunstyrelsen att i dialog med övriga nämnder arbeta fram och 
anta en handlingsplan, och revidera denna årligen.  

Beredning  

Arbetet med framarbetande av ett förslag till handlingsplan har skett av en 
arbetsgrupp beståendes av representanter från bildningsförvaltning, socialför-
valtning, teknisk förvaltning och folkhälsorådet.  
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Nämndernas yttranden 

Förslag till handlingsplan har varit på remiss för yttrande kommunens nämn-
der. Socialnämnden och miljö- och byggnadsnämnden hade inget att erinra 
mot föreslagen handlingsplan.  

Bildningsnämnden lämnar följande synpunkter: 

 Gällande punkten ”Rökfria skolgårdar” – bildningsnämnden ska även stå angi-
ven som ansvarig för detta mål 

 Gällande punkten ”Föräldrasamverkan Effekt (ÖPP)” bör omformuleras och 
förtydligas till ”Information och samverkan med föräldrar effekt (ÖPP)”. 

 Det drogförebyggande arbetet bör starta tidigare 

Arbetsutskottets beredning 

Folkhälsoplanerare Emma Hevelius deltar på detta ärende och går igenom fö-
reslagen handlingsplan.  

Carl-Uno Olsson (S) önskar att bildningsnämndens synpunkter arbetas in i 
föreslagen handlingsplan innan den lämnas över till bildningsnämnden för an-
tagande.  

Arbetsutskottet anser att folkhälsorådet ska ges i uppdrag att se över möjlig-
heterna att påbörja det drogförebyggande arbetet tidigare. Övriga synpunkter 
från bildningsnämnden ska bakas in i handlingsplanen innan överlämnande till 
bildningsnämnden.  

Ett område som kommunstyrelsen ansvarar för är ”verka för och upprätthålla 
det sociala närverket HJULET för att förebygga ohälsa och ordningsstörande”. 
Arbetsutskottet ger folkhälsorådet i uppdrag att utreda om arbetet med HJU-
LET kommer att vara aktuellt fortsättningsvis.   

___________ 
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KS § 122 
KSAU § 160   Dnr 122/2015 

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2016-

2019 

Beslut  

Kommunstyrelsen antar verksamhetsplan för åren 2016-2019 och överlämnar 
densamma till kommunfullmäktige. 

Separat bilaga: Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2016-2019 

__________ 

Bakgrund 

Den 15 juni 2015 § 58 antog kommunfullmäktige strategisk plan för åren 2016-
2019. Enligt strategiska planen är det viktigt att kommunens alla verksamheter 
och medarbetare aktivt arbetar med kommunens framgångsfaktorer för att nå 
visionen och övergripande mål.  

Utifrån strategiska planen utformades föreliggande verksamhetsplan för kom-
munstyrelsen. I verksamhetsplanen förekommer kommunstyrelsens verksam-
hetsbeskrivning och mål. 

Beredning 

Ärendet har beretts av stadsarkitekt Linnea Hedin.  

Arbetsutskottets behandling 

Stadsarkitekt Linnea Hedin och tillväxt- och utvecklingsavdelningschef Jo-
hanna Forslund Kullander deltar på detta ärende.  

Arbetsutskottet går igenom föreslagen verksamhetsplan.  

Kommunstyrelsens behandling 

Tommy Åkerstedt (FP) ställer en fråga om innebörden av etiskt märkt kaffe. 
Frågan besvaras under kommunstyrelsens sammanträde.  

__________ 
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KS § 123 
KSAU § 162   Dnr 112/2015 

Årsredovisning för samordningsförbundet 

Västra Skaraborg år 2014 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen 
för Samordningsförbundet Västra Skaraborg 2014 och bevilja ansvarsfrihet för 
styrelsen.  

__________ 

Bakgrund 

Samordningsförbundet Västra Skaraborg har insänt sin årsredovisning för 2014 
för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.  

Beredning 

Socialnämnden har den 26 augusti 2015 § 72 tagit del av årsredovisningen och 
har inget att erinra.  

Ordförande Ulf Genitz (S) deltar inte i beslutet.  

__________ 
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KS § 124 
KSAU § 163   Dnr 110/2015 

Dokumenthanteringsplan för Vara kommun  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta dokumenthanterings-
plan för Vara kommun.  
__________ 

Bakgrund 

Enligt det arkivreglemente som antogs av kommunfullmäktige 14 december 
1991 § 31 och reviderades den 23 oktober 1995 § 79 ska varje myndighet upp-
rätta en dokumenthanteringsplan som beskriver myndighetens handlingar och 
hur dessa hanteras.  

Dokumenthanteringsplan är ett hjälpmedel för den som framställer och arkive-
rar handlingar. Planen bygger på en inventering av förekommande handlingar 
samt beslut om vad som ska bevaras och vad som ska gallras. Planen ger även 
information om vilka handlingar ska registreras, var dessa förvaras samt om 
och när handlingar ska överlämnas till centralarkivet.  

Dokumenthanteringsplanen gäller för kommunens samtliga nämnder, bolag 
och förvaltningar.  

Nämndernas behandling 

Förslag till dokumenthanteringsplanen har varit på remiss för yttrande till 
nämnderna (socialnämnd, bildningsnämnd och miljö- och byggnadsnämnd). 
Ingen av nämnderna hade något att erinra mot föreslagen dokumenthante-
ringsplan. 

Beredning 

Ärendet har beretts av arkivarie Jörg Siewert i samverkan med kansliavdelning 
och övriga förvaltningar.  

___________ 
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KS § 125 
KSAU § 164   Dnr 85/2015 

Motion avseende lov och sommarskola 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att tillstyrka motionen med 
hänvisning till lämnat yttrande från bildningsnämnden.  

Motionen är därmed färdigbehandlad 

__________ 

Bakgrund 

Hannya Jörtoft (SD) har genom sin motion, å Sverigedemokraternas vägnar, 
föreslagit att Vara kommun ska erbjuda lov och sommarskola.  

Motionären skriver följande i motionen: 

Vi vill se att lov och sommarskolan anordnas även om endast ett fåtal elever 
önskar delta. Förutom att det blir en vinst för kommunen och samhället i det 
stora hela är det i första hand en ovärderlig åtgärd för varje individ i åk 6 och 
åk 7 som lyckas komma ikapp sin egen klass samt de elever i åk 9 som kan 
lämna grundskolan bakom sig med målkriterier i både kärnämnen och övriga 
ämnen uppfyllda.  

Sverigedemokraterna yrkar därför att: 

 Kommunfullmäktige ger bildningsnämnden i uppdrag att tillhandahålla 
frivillig lovskola för samtliga elever som önskar delta från och med våren 
2016 

 Kommunfullmäktige ger bildningsnämnden i uppdrag att tillhandahålla 
frivillig sommarskola för samtliga elever som önskar delta från och med 
sommarlovet 2016.  

Bildningsnämndens beredning  

Motionen har från kommunstyrelsen överlämnats till bildningsnämnden för 
beredning och yttrande. Bildningsnämnden har behandlat motionen på sitt 
sammanträde 1 september 2015 § 75.  

Statsbidrag för sommarskola eller undervisning under andra skollov 

(Förordning 2014:47) 

Syftet med statsbidraget är att elever som inte nått eller riskerar att inte nå kun-
skapskraven ska få ökad möjlighet att nå dem. Statsbidrag lämnas i den mån 
det finns tillgång på medel. 

4 § Statsbidrag lämnas för kostnader för 
1. sommarskola för en elev som behöver den för att nå 
kunskapskraven i ett eller flera ämnen och som under 
vårterminen har gått årskurs 6, 7, 8 eller 9 i grundskolan, 
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årskurs 6 i sameskolan eller årskurs 7, 8, 9 eller 10 i 
specialskolan. 
2. sommarskola för en elev på gymnasieskolans yrkesprogram 
som behöver den för att nå kunskapskraven i den inledande 
kursen i matematik, och 
3. undervisning under andra skollov för en elev i årskurs 9 i 
grundskolan eller årskurs 10 i specialskolan som behöver den 
för att nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen. 

5 § För den sommarskola eller undervisning under andra 
skollov som ansökan om statsbidrag avser ska huvudmannen 
använda lärare som får anställas som lärare i skolväsendet 
utan tidsbegränsning. 

Lovskola i Vara kommun 

I Vara kommun har det ut så här de tre senaste läsåren vad gäller lovskola: 

2013 ingen ansökan inlämnad. 

2014 ansökte vi om sommarskola för Allé och Nästegårdsskolan. Vi blev bevil-
jade statsbidrag för 39 elever, men i uppföljningen som gjordes redovisade vi 
28 elever vilket gav 56 000 kr (1000 kr per elev och vecka). Allé hade ingen 
sommarskola så hela bidraget gick till Nästegårdsskolan. 

2015 har information gått ut om lov och sommarskola men det fanns inget 
intresse av detta. 

Bildningsnämndens yttrande 

Bildningsnämnden har den 1 september 2015 § 75 lämnat nedanstående ytt-
rande till kommunstyrelsen: 

Bildningsnämnden anser att det är positivt att utreda möjligheten 
att erbjuda frivillig lovskola för samtliga elever som önskar delta 
från och med våren 2016 samt utreda möjligheten att tillhanda-
hålla frivillig sommarlovsskola för samtliga elever som önskar 
delta från och med sommarlovet 2016.  

Utredningen ska även omfatta åtgärder för att stimulera intresset 
för lovskola. 

____________ 
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KS § 126 
KSAU § 165   Dnr 86/2015 

Motion avseende Resursfördelningsmodellen 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hän-
visning till yttrande från bildningsnämnden.  

Motionen är därmed färdigbehandlad.  

__________ 

Bakgrund 

Peter Björk (SD), Hannya Jörtoft (SD) och Cecilia Gustafsson (SD) har, å Sve-
rigedemokraternas vägnar, lämnat in en motion om resursfördelningsmodellen.  

Motionärerna skriver i motionen bland annat följande: 

Det finns ingen perfekt resursfördelningsmall som fungerar för alla kommuner 
men ett sätt att förbättra likvärdigheten mellan skolorna i en kommunen kan 
vara att differentiera ersättningen eller pengen som skolorna får röra sig med 
genom att använda sig av socioekonomisk resursfördelning.  

Men ytterst aktuellt i Vara som är en landsbygdskommun är att ta vara på de 
fina småskolorna ute på landsbygden som har fördyrande förutsättningar. Här 
behöver vi kompensera på något sätt, exempelvis genom att ha en särskild mo-
dell med högre ersättning till just småskolorna på landsbygden.  

I den bästa av världar har alla skolor och elever samma förutsättningar, tyvärr 
lever vi inte i den bästa av världar och olika skolor och elever har olika förut-
sättningar, därför måste vi anpassa resursfördelningsmodellen därefter.  

Sverigedemokraterna i Vara yrkar därför: 

Att se över resursfördelningsmodellen för att rädda våra småsko-
lor och skapa en likvärdigare skola för kommunens elever.  

Bildningsnämndens beredning 

Motionen har från kommunstyrelsen överlämnats till bildningsnämnden för 
beredning och yttrande. Bildningsnämnden har behandlat motionen på sitt 
sammanträde 1 september 2015 § 76.  

Bakgrundsinformation från bildningsnämnden 

Bildningsnämnden tilldelas en ram från kommunfullmäktige. I ”Fördelnings-
modell bildningsförvaltningen” kan man läsa de principer som ligger till grund 
för nämndens fördelning av medel till de olika verksamheterna. Modellen fast-
slås en gång per år inför budgetarbetet. 

Under våren 2015 presenterade förvaltningen ett förslag på ny skolorganisation 
utifrån kvalitet och resurseffektivitet. Vid nämnd 2015-06-23 får förvaltningen 
utifrån detta i uppdrag att detaljutreda Larv/Tråvad utifrån flera alternativ. 
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 Vad krävs för att fortsätta driva skolorna?  

 Utreda vilka alternativa lösningar som finns vid eventuell stängning av en 
eller två av skolorna. 

 Bildningsnämnden vill dessutom veta mer om åldersintegrerad undervis-
ning 

Bildningsnämndens yttrande 

Bildningsnämnden avger följande yttrande:  

Det utredningsuppdrag som förvaltningen redan har fått av bild-
ningsnämnden kommer att svara på den delen av motion som 
rör resursfördelningsmodellens förhållande till små skolor.  

Vad gäller resursfördelningsmodellens roll att skapa en likvärdig 
skola för kommunens elever anser bildningsnämnden att de tidi-
gare utredningar som gjorts ”Socioekonomisk rapport – Tidiga 
insatser för att förhindra framtida utanförskap” och ”Organisat-
ionsutredning 2011” visar att det inte finns behov av förändring-
ar utifrån socioekonomiska behov. Bildningsnämnden anser 
dock att det är viktigt att fortsätta att arbeta mycket aktiv i arbe-
tet kring tilläggsbelopp för enskilda individer. Därmed anses 
motionen besvarad.  

___________ 
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KS § 127 
KSAU § 166   Dnr 84/2015 

Motion avseende barnomsorg på obekväm 

arbetstid 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hän-
visning till bildningsnämndens yttrande.  

Motionen är därmed färdigbehandlad.  

__________ 

Bakgrund 

Hannya Jörtoft (SD) och Therese Wellbrant (SD) har, å Sverigedemokraternas 
vägnar, lämnat in en motion avseende barnomsorg på obekväm arbetstid.  

Motionärerna skriver i motionen bland annat följande: 

Många av kommunens föräldrar har inte vetskap om att kommunen har skyl-
dighet att ordna med barnomsorg även obekväm arbetstid, kommunen bör 
därför bli bättre på att förmedla det.  

Vi föreslår att blanketterna för ansökan av barnomsorg ses över så att det på 
dem framgår tydligt att man kan söka barnomsorg även obekväm arbetstid. 

Vårt förslag är en viktig jämställdhetsfråga och skulle innebära att fler kvinnor 
kan gå upp i arbetstid och höja sin inkomst. De föräldrar som har tillgång till 
en utökad barnomsorg får möjlighet att kunna arbeta på lika villkor som arbe-
tare utan barn. 

Sverigedemokraterna i Vara yrkar därför: 

 Att Vara kommun inför barnomsorg på obekväm arbetstid inom den 
kommunala verksamheten på någon av de centralt belägna avdelningar-
na 

 Att blanketterna utformas på ett sådant vis att det blir tydligt att man har 
rätt att söka barnomsorg även obekväm arbetstid 

Bildningsnämndens beredning 

Motionen har från kommunstyrelsen överlämnats till bildningsnämnden för 
beredning och yttrande. Bildningsnämnden har behandlat motionen på sitt 
sammanträde 1 september 2015 § 74.  

Bakgrundsinformation från bildningsnämnden 

Under våren 2013 utreddes frågan av bildningsförvaltningen utredare och eko-
nom med syfte att klargöra kommunens skyldigheter och möjligheter att er-
bjuda omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. 

I utredningen fanns tre alternativ:  
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 Möjlighet för enskilda förskolor att starta nattbarnom-
sorg med ersättningen 350 kr/barn utöver ordinarie er-
sättning.  

 Pedagogisk omsorg på kommunal förskola.  

 Ingen nattbarnomsorg erbjuds.  
 

I utredningen fanns också förslag till regler för nattbarnomsorg. Beslutet (BIN 
§55/2013 som då togs av bildningsnämnden lyder: 

1. Enskilda förskolor i kommunen ges möjlighet att starta 
nattbarnomsorg med ersättningen 350 kr/barn och 
kväll/natt utöver ordinarie ersättning. 
 

2. Förslag om regler för nattbarnomsorg arbetas in i till-
lämpningsregler för barnomsorgen. 

Bildningsnämndens yttrande 

Med hänvisning till tidigare utredning anser bildningsnämnden att inga ytterli-
gare behov eller andra omständigheter har framkommit som föranleder en ny 
utredning i frågan. Därmed föreslås att motionen avslås.  

__________ 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2015-10-07 21 

  Utdragsbestyrkande  

KS § 128 
TU § 107 Dnr 3/2014 

Investeringsbudget till hissar på  

Tornumsgården i Kvänum 

Beslut 

Kommunstyrelsen flyttar 830 000 kronor från 33408 (Utsmyckning) till inve-
steringsobjekt 32825 för investering i hissar på Tornumsgården i Kvänum. 

___________ 

Bakgrund  

Vid den extraordinära händelsen den 20 augusti 2014, skadades flera fastigheter 
i Kvänum; skolan och äldreboendet Tornumsgården på grund av stora över-
svämningar. Alla renoveringskostnader har täckts av försäkringen, utom om-
byggnaden av hissar på Tornumsgården.  

Kostnaden för hissarna är 830 000 kronor och bedöms vara en egen kompo-
nent som ska bokföras som investering, enligt nya riktlinjer om komponentav-
skrivning. Försäkringsbolaget har ersatt renoveringen av den gamla hissen med 
700 000 kronor, men denna intäkt måste bokföras på drift. Dessutom kommer 
207 000 kronor att bokföras på drift på grund av utrangering av den gamla 
hissen från anläggningsregistret, som ett bedömt kvarvarande värde för den 
gamla hissen. 

Tekniska förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen flyttar investeringsbudget 
för hissarna från den budget som finns ackumulerad för Utsmyckning av yttre 
miljöer (objektnummer 33408). För utsmyckning ligger det en budget om cirka 
4 800 000 kronor, efter att konsten i Kvänum har uppförts. 

Nämnderna har möjlighet att göra omdisponering av budgetanslag mellan in-
vesteringsprojekt med ett belopp upp till 1 500 000 kronor per projekt och 
maximalt 5 000 000 kronor per år. Omdisponering av belopp över det beslutas 
av kommunfullmäktige 

__________ 
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KS § 129 
TU § 109   Dnr 3/2014 

Fördelning av kapitalkostnader för parkering 

vid Vårdcentralen 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner tekniska utskottets förslag till fördelning av kapi-
talkostnader för parkeringsplatser vid Vårdcentralen i Vara. 

_________ 

Bakgrund 

Tekniska utskottet beslutade att använda 2 000 tkr avsatt för ”Tomtområde 
Vara, exploatering” för utbyggnad av parkeringsplatser vid Johan Brinks gata 
och Allégatan. TU § 45, 2015-04-16.  
 
Tekniska förvaltningen vill stämma av hur kapitalkostnaden kan fördelas för 
investeringen i 80 parkeringsplatser vid Johan Brinks gata och Allégatan. Par-
keringsplatserna hamnar på Vårdcentralens fastighet och kan inkluderas i fas-
tighetens anläggningskostnad. I vanliga fall finns en beställande nämnd eller 
förvaltning på utbyggnader/investeringar som leder till kapitalkostnader. 

Förvaltningens förslag 

Förvaltningen föreslår en fördelning av investeringskostnaden på cirka 2 000 
tkr jämbördigt på fem parter: 

- Vårdcentralen,  

- Konserthuset,  

- Vara Badhus,  

- Lagmansgymnasiet,  

- Gata/park-enheten, som nyanläggning av gata/offentlig plats 

Förvaltningen har ingen formell beställning från någon hyresgäst på utbyggna-
den, men behov av ökade parkeringsplatser har framförts från flera parter. 

I de interna hyresavtalen regleras interhyran årligen baserat på den faktiska 
kapitalkostnaden bokförd på respektive fastighet. I de externa hyresavtalen, 
med Konserthuset och Västra Götalandsregionen, är hyran fastlagd i avtalet 
och justeras inte även om kapitalkostnaderna ändras.  

Blir det utbyggnad av lägenheter vid Johan Brinks gata, som Vara Bostäder 
bygger, kan bostadsbolaget köpa in sig på några parkeringsplatser av de som 
Gata/park bekostar.  

__________ 
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KS § 130 
TU § 111 Dnr 3/2014 

Investeringsbudget till renovering av VA-

ledningar år 2016 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att flytta budget om 10 
000 000 kronor från investeringsprojekt 38007 till ett nytt investeringsprojekt 
för renovering av vatten- och avloppsledningar inom hela kommunen. 

___________ 

Bakgrund  

VA-enheten har behov av investeringsmedel om cirka 14 000 000 kronor årlig-
en för att uppnå en renoveringstakt om 1 % årligen på kommunens befintliga 
vatten- och avloppsledningsnät. I kommunens investeringsbudget har det till-
kommit en sådan post för åren 2017-2019. För åren 2015-18 har det avsatts 
totalt 43 994 000 kronor för renovering av avloppsledningsnätet i Kvänum, ett 
arbete som kommer att påbörjas under hösten. Målet är att minska bräddning-
ar av orenat avloppsvatten, enligt det tillstånd som beslutats för Kvänums av-
loppsreningsverk. 

VA-enheten bedömer att det inte kommer att behövas så stora belopp för re-
novering av spillvatten- och dagvattenledningarna i Kvänum, samtidigt som det 
saknas investeringsbudget för att göra insatser på ledningsnät i andra orter. År 
2015 har t.ex. större delen av dricksvattennätet i Öttum lagts om, pga. stora 
vattenförluster genom läckor. 

Förvaltningen föreslår att flytta de 10 000 000 kronor som finns specificerade 
för avloppsledningar i Kvänum (investeringsprojekt 38007) år 2016, till ett nytt 
investeringsprojekt för renovering av vatten- och avloppsledningar generellt 
inom kommunen. En förutsättning är att kvarvarande budget av det som finns 
avsatt år 2015, 13 994 000 kronor, ombudgeteras till år 2016. 
 
VA-enheten återkommer med en närmare beräkning av vad saneringen av av-
loppsledningsnätet i Kvänum kan kosta. 
__________ 
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KS § 131 
TU § 112 Dnr 129/2015 

Regler och taxor för Torghandel  

Beslut  

Kommunstyrelsen återremitterar regler och taxor för Torghandel för vidare 
beredning i tekniska utskottet.  

_________ 

Bakgrund  

De tidigare reglerna för upplåtelse av torghandel i Vara tätort, lokala ordnings-
föreskrifter för torghandeln samt torgtaxa har lagts samman. 

Taxor 

En text har tillkommit om att Jordgubbens dag är undantagen från normal-
taxan eftersom det är ett återkommande arrangemang. Ett förslag om undantag 
har tillkommit för att förenkla tillämpningen av taxan. Ingen ändring av själva 
taxorna har gjorts. 

Regler 

Titeln ”torgtillsyningsman” föreslås att ändras till ”torghandelsansvarig”. Den 
nya titeln speglar mer att tjänsten är serviceinriktad och är genusneutral. Hän-
visning till tekniska utskottet, där hänvisningen tidigare varit tekniska nämn-
den. Omstrukturering i dokumentet har gjorts på grund av sammanslagningen 
av tidigare regler och förordningar.  

Tider för försäljning, placering av varor/redskap/fordon, renhållning 

Tiden för uppställning av torgvagnar i Vara på lördagar har förlängts från 15:00 
till 16:00. Tidsfristen för städning av saluplats efter stängning är förlängd från 
30 minuter till en timme. Ändringarna är gjorda för att bortforsling av torgvag-
nar och städning ska stämma bättre överens med torghandelns öppettider. 

Övrigt 

§ 9 Lag 1990:1183 om tillfällig försäljning har upphört, hänvisning till mark-
nadsföringslagen 2008:486 i stället. § 10 Hänvisning till lagtexter har uppdate-
rats, då de gamla lagarna har upphört. § 11 om krav på kassaregister har lagts 
till. 
 

Beredning 
Ärendet har beretts av teknisk ingenjör i samråd med kommunjurist. 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkande  

Petra Sahlström (S) lämnar följande tilläggsyrkande: 
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Majoriteten yrkar att ett tillägg görs i föreslagen torgtaxa att er-
bjuda gratisplatser. 

Den som tillverkat något själv och vill sälja detta ska få ta i an-
språk en meter på bord utställda av kommunen utan avgift, ex-
empelvis enligt följande formulering: 

För dig som tillverkar saker själv och vill sälja dessa finns "Fria 
bord" placerade på torget under följande tider: ( exempelvis må-
nadsmarknaderna kl. 9 - 12 ) Du har rätt att ta i anspråk 1 meter 
gratis. Tänk på att om det är livsmedel (bröd, sylt, e dyl) du till-
verkar och säljer själv ska det finnas en förteckning som talar om 
vad det innehåller. 

Själva skrivningen om vad som gäller för livsmedel ska kontrolleras med in-
spektör. 

Kommunstyrelsen diskuterar yrkandet. Då flera frågor kommer upp återremit-
terar kommunstyrelsen ärendet till tekniska utskottet för vidare beredning.  

__________ 
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KS § 132 
TU § 113   Dnr 129/2015 

Kontrollavgift för felaktigt parkerade fordon 

på tomtmark år 2016 

Beslut (enligt tekniska utskottets förslag) 

Kommunstyrelsen fastställer oförändrade kontrollavgifter för felaktigt parke-
rade fordon på tomtmark för år 2016 utifrån 2015 års kontrollavgifter.  

Separat bilaga: Felparkering, kontrollavgift för felaktigt parkerade fordon på 
tomtmark inom Vara kommun 2016 

_________ 

Bakgrund 

I taxan ”Kontrollavgift för felaktigt parkerade fordon på tomtmark” har rubri-
ken kompletterats med ”Felparkering”, för att dokumentet ska bli lättare att 
hitta i författningssamlingen.  

Taxan föreslås oförändrad nivå på avgifterna för år 2016.  

__________ 
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KS § 133 
TU § 114   Dnr 129/2015 

Felparkeringsavgifter 2016 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta felparkeringsavgifter i 
Vara kommun 2016 enligt bilagt förslag. Dokumentet ersätter tidigare beslu-
tade felparkeringsavgifter inom Vara kommun antagen av kommunfullmäktige 
1992-09-14. 

_________ 

Bakgrund 

Nivån för felparkeringsavgifter på kommunägd mark föreslås höjas i vissa de-
lar, efter avstämning med Lidköpings kommuns parkeringsövervakare. Vara 
kommun hyr in parkeringsövervakning motsvarande en halvtidstjänst från Lid-
köping.  

_________ 
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KS § 134 
TU § 115   Dnr 129/2015 

Avgift för dispenstransport 2016 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer oförändrade avgifter för dispenstransport 2016 
utifrån 2015 års avgifter. 

Separat bilaga: Dispenstransporter 

_________ 

Bakgrund 

Nuvarande avgift stämmer väl överens med nationell standard.  

Inga förändringar av avgifter för dispenstransport föreslås för år 2016 

_________ 
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KS § 135 
TU § 118   Dnr 129/2015 

Renhållningsavgifter  

Kommunstyrelsens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att behåller renhållnings-
avgiften oförändrad på samma nivå som beslutad för år 2015.  

__________ 

 
Bakgrund  

Förvaltningen föreslår att behålla samtliga avgifter i 2015 års taxa för renhåll-
ningsavgifter i Vara kommun oförändrade. Dessa antogs av kommunfullmäk-
tige 2015-02-23 § 5. 

Avgifterna för slamtömning ändrades under 2015 i enlighet med det nya ram-
avtalet med Ragn-Sells AB för slamtömning hos fastighetsägare med enskilda 
avlopp. Ramavtal gäller från och med 1 januari 2015 i två år, med möjlighet till 
fyra års förlängning.  

Ramavtalet med Ragn-Sells på avfallshantering är förlängt en sista period och 
löper ut i september 2016. En ny upphandling av avfallshantering planeras 
under 2015, som kan resultatera i ändrade priser från oktober 2016. 

__________ 
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KS § 136 

Delegeringsbeslut 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av nedan förtecknade delege-
ringsbeslut.  
_________ 

Beskrivning 

Område Delegat 

KSAU 2015-09-23, § 157, 161 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

TU 2015-09-21, § 99-104, 116-117, 121 Tekniskt utskott 

Beslut om löneplaceringar – RE chefer 
(Punkt 3.5.3) (nr 940) 

T.f. Kommundirektör Bodil Waro-
lin 

Beslut om löneplaceringar - övriga (punkt 
3.5.3) (nr 941-1005) 

T.f HR-chef   
Gunnel Emanuelsson 

Anställningar Avdelningschef (punkt 3.3.1)  T.f. Kommundirektör Bodil Waro-
lin 

Avskrivningar fodringar Socialnämnden 
(datum för beslut 2015-08-31), totalt 5436 
kronor (punkt 2.5) 

Ekonomichef Camilla Verngren 

Avskrivningar fodringar Miljö- och bygg-
nadsnämnden (datum för beslut 2015-08-
31), totalt 10 523 kronor, (punkt 2.5) 

Ekonomichef Camilla Verngren 

Avskrivningar fodringar Bildningsnämnden 
(datum för beslut 2015-08-31), totalt 73 717 
kronor, (punkt 2.5) 

Ekonomichef Camilla Verngren 

Beslut om tillfälliga Lokala trafikföreskrifter 
(punkt 10.2)  

Kartingenjör Ann-Britt Gruvaeus 

Samrådsyttrande vid enkelt planförfarande 
– Ansökan om tillbyggnad på fastigheten 
Bonden 15, (punkt 7.2) 

Kommunalråd Fredrik Nelander 

Samrådsyttrande vid enkelt planförfarande 
– Ändrad användning av del av lager till 
mindre butik samt fasadändring på fastig-
heten Doppingen 1, (punkt 7.2) 

Kommunalråd Fredrik Nelander 

Samrådsyttrande vid enkelt planförfarande 
– Nybyggnad av bostadshus och garage på 
fastigheten Svalörten 12, (punkt 7.2) 

 

Kommunalråd Fredrik Nelander 

Nya internhyresavtal med socialförvaltning- Teknisk chef Teresa Kalisky 
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en för gruppbostad på Lingonet, Vedum 
3:137 (Punkt 9.1.5) 

Avtal om överlåtelse av ramavtal gällande 
renhållningstjänsten från RagnSells AB till 
RagnSells Kommunpartner AB (punkt 5.4) 

Teknisk chef Teresa Kalisky 

Upplåtelse av allmän platsmark och utnytt-
jande av gatumark för annat ändamål än 
trafik (punkt 9.2.2) 

- Svar till Länsstyrelsen att Vara 
kommun inte har något att erinra 
mot tävling på väg (Vara Motor-
klubbordnar Varvloppet 19 septem-
ber) 

- Svar till Länsstyrelsen att Vara 
kommun inte har något att erinra 
mot tävling på väg (Kullings MS 
ordnar Vedumsmästerskapet i bil-
rally 4 oktober) 

Gatuchef Roger Immerstrand  

Inkoppling till den allmänna VA-
anläggningen gällande fastighet Onsjö 2:22 

VA-chef Robert Isberg 

Ansökningar om antagning i allmänna hem-
värnet, period 20150401–20150630 (punkt 
8.7) 

- Inga ansökningar inkomna under 
ovanstående period 

Socialnämndens ordförande 

__________ 
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KS § 137 

Anmälningsärenden 
 

Meddelas och läggs till handlingarna: 

KSAU 2015-09-23 § 152 

KSAU § 167 

KSAU § 168 

KSAU § 169 

KSAU § 170 

KSAU § 171 

Ändring i ärendelistan 

Informationsärenden 

Anmälningsärenden 

Kurser och konferenser 

Diskussionsarbetsutskott 

Övriga frågor 

TU § 2015-09-21 § 97 Ändring i ärendelistan 

TU § 98 Introduktion av gatuingenjör Stellan Gedell 

TU § 105 Tekniska utskottets delårsrapport  

TU § 119 Badplatsbidrag 2016 

TU § 120 

TU § 122 

TU § 123 

Sammanträdesdagar 2016 

Anmälningsärende 

Informationsärenden 

PU 2015-09-11 § 39 Information om samtal med fackförbundet Kommunal 

PU § 41 Information om sjukfrånvaroprojektet 

PU § 42 Övriga frågor 

  

__________ 
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KS § 138 

Informationsärende 

Flyktingmottagningen i Vara kommun (Dnr 149/2015) 

Med anledning till den akuta flyktingkatastrof som råder i världen har kommu-
nen mottagit brev från både Migrationsverket och Landshövdingen avseende 
kommunens möjligheter att erbjuda fler bostäder.  

Bodil Warolin informerar om läget med bostäder i Vara kommun.  

___________ 
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KS § 139 
KSAU § 159   Dnr 76/2015 

Projektplan samt övriga uppdrag för utveckl-

ingsområdet Sprinten 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar uttala att inriktningen för det fortsatta arbetet med 
utvecklingsområdet Sprinten ska genomföras med målet att: 

i. Skapa långsiktiga förutsättningar för Lagmansgymnasiets fortlevnad och 

utveckling. Samt skapa nya lokaler och långsiktiga resurser för vuxenut-

bildning och en nyetablering av gymnasial friskola med riksintag. 

ii. Tillgodose Vara Konserthus behov av utveckling och upprustning för såväl 

befintlig verksamhet som utökad konsert-, arrangemangs- och konferens-

verksamhet och därigenom skapa ett hållbart nav för Destination Vara 

med fokus på kultur som metod för tillväxt.  

iii. Arbeta för en eventuell hotelletablering med fysiska och konceptuella 

kopplingar till Vara konserthus och Vara Badhus. 

iv. Fastställa upprättad projektplan och tidplan för det fortsatta arbetet  

Separat bilaga: Projektplan Utvecklingsområde Sprinten 

Reservation 

Moderaterna och Folkpartiet reserverar sig till förmån för yrkande två från 
Moderaterna. 

__________ 

Bakgrund 

Som ett led i Vara kommuns strategiska utvecklingsplan pågår ett arbete bland 
några av kommunens verksamheter och intressenter för att gemensamt skapa 
förutsättningar för att nå Vara kommuns vision. Detta genom att utveckla om-
rådet kring Lagmansgymnasiet, Vara Konserthus och Vara Badhus, det så kal-
lade utvecklingsområdet Sprinten. 

Arbetet omfattar idéer och förslag som berör flera verksamheter inom den 
kommunala organisationen samt kommunalägda bolag. 

Kommunstyrelsen beslöt den 20 maj 2015 att tillsätta en politisk styrgrupp för 
det fortsatta arbetet. Projektgruppen består av presidierna för bildningsnämn-
den, Vara Konserthus respektive kommunstyrelsen. En projektplan har upprät-
tats. I planen redovisas olika delprojekt och med en tidsmässig fördelning. Pro-
jektplanen syftar till att ge grundförutsättningar, strukturera och tidsplanera 
projektet som helhet. Planen kan sedan ligga till grund för mer fördjupade be-
slutsunderlag och ställningstaganden inom olika delprojekt. 
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Innehåll 

Några av de ställningstaganden som erfordras är följande: 

i. Skapa långsiktiga förutsättningar för Lagmansgymnasiets fortlevnad och 

utveckling. Samt skapa lokaler och långsiktiga resurser för vuxenutbild-

ning och en nyetablering av gymnasial friskola med riksintag. 

För att kunna använda bildning som tillväxtmetod behöver olika utbild-

ningsformer med olika inriktningar och målgrupper i olika åldrar kunna 

samexistera på samma geografiskt begränsade område. För att kunna 

samnyttja delar av lokalerna på utvecklingsområdet Sprinten krävs en 

helhetssyn som kan skapa effektiva vinna-vinna lösningar både för det av-

gränsade området, men också för samhället som helhet. En klustring av 

en kommunal gymnasieskola, en privat gymnasial friskola med riksintag 

och potentiella yrkeshögskole- och vuxenutbildningar kräver en samar-

betsvilja mellan intressen, aktörer och förvaltningar.  

 

ii. Tillgodose Vara Konserthus behov av utveckling och upprustning för såväl 

befintlig verksamhet som utökad konsert-, arrangemangs- och konferens-

verksamhet och därigenom skapa ett hållbart nav för Destination Vara 

med fokus på kultur som metod för tillväxt.  

 

Med ambitionen att fortsätta skapa förutsättningar för Vara konserthus 

att kunna stärka sin kraft som kommunens främsta dragare behöver in-

satser göras för att anpassa nuvarande lokaler. För att verksamheten ska 

kunna utvecklas och utökas behövs ett nytänk kring samnyttjandet av 

vissa delar (restaurang/skolmatsal) samt en allmän utökning och upprust-

ning av de ytor som Vara konserthus nyttjar. Hit hör insatser som förbätt-

rar flödet, tillgängligheten, flexibiliteten och det allmänna intrycket. Me-

del har avsatts i 2015 års investeringsbudget med 10 miljoner kronor. 

Förutsättningen för genomförandet är dock kopplat till möjligheterna att 

även få utökat utrymme för lokaler för föreställningar och servering samt 

för administrativ verksamhet. Detta då Vara Konserthus nått taket i sitt 

kapacitetsutnyttjande och därmed sina långsiktiga utvecklingsmöjligheter. 

 

iii. Arbeta för en eventuell hotelletablering med fysiska och konceptuella 

kopplingar till Vara konserthus och Vara Badhus. 

 

För att kunna utveckla Vara som destination, dvs en mötesplats för konfe-

rens och stora möten, är förutsägningarna för en hotelletablering tillgo-

dosedda beträffande tillgänglig mark och framtagen detaljplan.  För att 

konceptuellt och funktionellt få till en etablering som skapar mervärden 

för såväl befintliga boendeanläggningar som Vara med omnejd i sin helhet 

(genom ökad handel etc) krävs, som nämnts ovan, ett nytänk och anpass-

ning av den nuvarande lösningen för kombinerad restaurang/skolmatsal. 
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iv. Fastställa upprättad projektplan och tidplan för det fortsatta arbetet  

Se projektplan för mer information 

I ovanstående punkter finns en tidsaspekt som är viktig att beakta för att få 
minsta möjliga störning i verksamheten för såväl Lagmansgymnasiet som Vara 
konserthus. 

Finansiering 

I samtliga delmoment erfordras särskilda beslutsunderlag baserade på projekte-
ringar, utredningar och upphandlingar innan respektive genomförandebeslut. 
Föreliggande beslut avser inriktningsbeslut. 

Uppdragsfördelning 

Ansvariga för framtagning av beslutsmaterial för genomförande av projektpla-
nens olika delar utses av kommundirektör i samråd med projektledare för ut-
vecklingsområdet Sprinten.  

Oavsett uppdragstagare utförs uppdragen i samråd med projektledare för ut-
vecklingsområdet Sprinten.  

Arbetsutskottets behandling 

Projektledare området Sprinten Jonas Hägg, tillväxt- och utvecklingsavdel-
ningschef Johanna Forslund Kullander och kommunjurist Christoffer Jensen 
deltar på detta ärende.  

Projektledaren går igenom föreslagna ändringar i projektplanen tillsammans 
med arbetsutskottet.  

Kommunstyrelsens behandling 

Projektledare området Sprinten Jonas Hägg redovisar projektplanen för kom-
munstyrelsen.  

Elof Jonsson (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.  

Yrkande  

Gabriela Bosnjakovic (M) lämnar två yrkanden i detta ärende.  

Yrkande 1  

Gabriela Bosnjakovic yrkar, å Moderaternas och Folkpartiets, vägnar att:   

Alla delprojekten ska kompletteras med ekonomiska mål som 
står i paritet till kvalitet och besöksfrekvens. 

Fredrik Nelander (S) önskar att man lägger till ”för respektive delmål” så att 
Bosnjakovics yrkande lyder: 

Alla delprojekten ska kompletteras med ekonomiska mål som 
står i paritet till kvalitet och besöksfrekvens för respektive del-
mål.  
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Oppositionen ställer sig bakom detta.  

Yrkande 2 

Gabriela Bosnkakovic yrkar därefter, med instämmande av Tommy Åkerstedt 
(FP), att alternativ två på sidan 19 samt ordet hotell under Vara Bostäder/Vara 
Industrifastigheter AB på sida 10 i projektplanen stryks. 

Proposition 

Ordförande Fredrik Nelander ställer proposition på arbetsutskottets förslag till 
beslut och Gabriela Bosnjakovics första yrkande om ekonomiska mål och fin-
ner att kommunstyrelsen ställer sig bakom Bosnjakovics yrkande avseende 
ekonomiska mål.  

Ordföranden ställer därefter proposition på arbetsutskottets förslag till beslut 
med moderaternas yrkande om ekonomiska mål och Gabriela Bosnjakovics 
andra yrkande om hotellalternativ och finner att arbetsutskottets förslag till 
beslut med moderaternas yrkande avseende ekonomiska mål vinner bifall.  

___________ 

 
 

 

 

 

 



 

 

 


