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KS § 1 
 

Ändringar i ärendelistan 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendelistan ändras på följande: 

- Punkten 6 på dagordning avsiktsförklaring  Academy of Gastronomy  
Business utgår. 

- Lars Gezelius (M) informerar att han har två övriga frågor och Fredrik 
Nelander informerar att han har en övrig fråga. 

- Ärendena protokollförs i den ordning som de behandlas på samman-
trädet. 

___________  
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KS § 2 

Information om näringslivsklimatet 

Sammanfattning av ärendet 

Johanna Forslund-Kullander informerar om Svenskt näringslivs ranking om 
näringslivsklimatet. Rankingen utgår från en enkät som görs av Demoskop. 
Enkäten består av delar som tittar på kommunens service, tillämpningar av la-
gar och regler och konkurrensen. 

Resultatet från 2016 års rankning visar att Vara tappar i placering men ligger 
ändå över snittet vad gället attityder. Nytt för årets ranking är att responden-
terna har fått svara på vad som de anser är de viktigaste åtgärderna som kom-
munen kan vidta för att förbättra näringslivsklimatet exempelvis att förbättra 
kommunens attraktivitet, bygga bostäder och förbättra handläggningstider. 

Johanna Forslund-Kullander beskriver också vilka åtgärder som kommunen 
kan vidta för att förbättra näringslivsklimatet.. Det handlar exempelvis om att 
ha en fungerande dialog med kommunens företag och stå upp för de politiska 
mål som kommun har fattat. Johanna Forslund- Kullander pratar också om att 
det är viktigt att inte insinuera att myndighetsutövning motarbetar företagskli-
matet. 

Avslutningsvis ges kommunstyrelsens ledamöter möjlighet att ställa frågor till 
Johanna Forslund-Kullander. 

__________ 
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KS § 3   Dnr 178/2016  

Antagande detaljplan för Sprinten 1, 2 och 

del av Vara 25:1 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen hemställer hos kommunfullmäktige att anta detaljplanen 
upprättad av tillväxt- och utvecklingsavdelningen i oktober 2016, kompletterad 
efter samråd i december 2016. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Detaljplan för ”Sprinten 1, 2 och del av Vara 25:1” upprättad i oktober 2016, 
har i enlighet med beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott, varit föremål för 
samråd mellan den 26 oktober och den 23 november 2016. Detaljplanen har 
även varit föremål för granskning mellan den 13 december 2016 och den 9 ja-
nuari 2017.  

I samband med projektet Sprinten fordras en ny detaljplan för att möjliggöra 
för hotell, centrumverksamhet, utbildningslokaler, bostäder, lokaler för kultu-
rell verksamhet, samt att säkerhetsställa behovet av parkering. Vidare behöver 
bestämmelser avseende byggrätt så som byggnadens höjd och exploaterings-
möjligheter ses över för att anpassas till den tänkta byggnationen.   

Det är positivt att kommunen genom planläggning tar ett helhetsgrepp kring 
området Sprinten. I granskningsskedet inkom 9 yttranden..  

Plankarta 

- Ett utfartsförbud mellan angöringsgatan och Allégatan läggs till där det 
är lämpligt.  

- Ytan för parkering i den södra delen av planområdet utformas mer rät-
vinkligt för att möjliggöra för en lämplig parkeringslösning.  

Planbeskrivning 

- En mer långsiktig prognos över förväntat antal ökade besökare dess 
eventuella påverkan på kommunalt och statligt vägnät läggs till i plan-
beskrivningen. Det parallella planförslaget vid kv. Ritaren och dess 
eventuella påverkan beskrivs närmre.   

Beslutsunderlag 

- Plankarta h-kort 2017.163 
- Planbeskrivning h-kort 2017.163 
- Granskningsutlåtande h-kort 2017.163 
- Tjänsteskrivelse- Detaljplan Sprinten h-kort 2017.164 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-25 § 2 

__________ 
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KS § 4   Dnr 98/2015 

Antagande detaljplan fortsättning på kvarte-

ret Ritaren, del av Vara 25:1 m.fl. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen hemställer hos kommunfullmäktige att anta detaljplanen 
upprättad av tillväxt- och utvecklingsavdelningen i maj 2016, kompletterad ef-
ter samråd i oktober 2016. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Detaljplan för ”del av Vara 25:1 m.fl., fortsättning på kv. Ritaren” har varit fö-
remål för samråd mellan den 27 maj och den 1 juli 2016. Detaljplanen har även 
varit föremål för granskning mellan den 15 november och den 13 december 
2016. 

Under 2016 har många av de tomter som finns blivit reserverade och nya tom-
ter för bostadsbyggnation behöver tillkomma. Den rådande bostadsbristen in-
nebär att det finns ett behov av fler och varierade bostäder i Vara tätort. Det 
finns även ett behov av mindre studentlägenheter inom en snar framtid, inte 
minst i och med projekt Sprinten omfattande utbildningar med riksintag 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fler och varierade bostäder i Vara 
kommun. Inom planområdet planeras det för parkmiljöer som förutom gröna 
miljöer i bostadsområden även kan möjliggöra för dagvattenlösningar. Planom-
rådets centrala läge i Vara tätort ger stor potential till blandade bostadsformer i 
närhet till centrum och kommunal service.  

Förändringar från föregående granskning  

I granskningsskedet inkom 8 yttranden utan större synpunkter på planförslaget. 
Inkomna synpunkter finns redovisade och sammanfattade i tillhörande gransk-
ningsutlåtande.  

Plankarta 

- U-område flyttas något så att den anpassas bättre efter eventuell fastig-
hetsreglering.  

- Plankartan kompletteras med utskriftsformat för angiven skala.  

Planbeskrivning 

- Planbeskrivningen och fastighetskonsekvensbeskrivningen komplette-
ras med en förklaring om den ledningsrätt som är aktuell.  

- Planbeskrivningen kompletteras med en beskrivning av konsekvenser 
som planförslaget kan innebära för det statliga vägnätet i enlighet med 
Länsstyrelsen och Trafikverkets yttranden.  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2017-02-08 6 

  Utdragsbestyrkande  

Beslutsunderlag 

- Plankarta h-kort 2017.165 
- Planbeskrivning h-kort 2017.165 
- Granskningsutlåtande h-kort 2017.165 
- Dagvattenutredning h-kort 2017.165 
- Trafikbullerutredning h-kort 2017.165 
- Tjänsteskrivelse Detaljplan kv. Ritaren h-kort 2017.166 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-25 § 3 

__________ 
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KS § 5   Dnr 97/2015 

Antagande av detaljplan för Brinkeskogen, en 

forts. av kv. Aspen, Vara 29:1 m.fl. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen hemställer hos kommunfullmäktige att anta detaljplanen 
upprättad av tillväxt- och utvecklingsavdelningen i juli 2016, kompletterad efter 
samråd i november 2016.  

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Under år 2014 förvärvade Vara bostäder fastigheten Vara 29:1 med syfte att 
skapa möjligheter till bostadsbyggnation. Ett beslut om planbesked fattades av 
kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU § 117 2015-06-10.  

Detaljplan för ”Brinkeskogen, en fortsättning på kvarteret Aspen, Vara 29:1 
m.fl.” upprättad i juli 2016, har i enlighet med beslut i kommunstyrelsens ar-
betsutskott, varit föremål för samråd mellan den 26 oktober och den 23 no-
vember 2016. Detaljplanen har även varit föremål för granskning mellan den 
13 december 2016 och den 9 januari 2017.  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fler och varierade bostäder i Vara 
kommun. Planområdets centrala läge i Vara tätort ger stor potential till blan-
dade bostadsformer i närhet till centrum och kommunal service. Målsättningen 
är att skapa en god boendemiljö där platsens historia finns närvarande och na-
turen är bevarad på bästa möjliga sätt.  
 

Planförslaget möjliggör för ca 70 lägenheter i olika storlekar, samt även 
rad/parhusbebyggelse omfattande ca 20 enheter. Ett arkitektförslag har på 
uppdrag av Vara Bostäder AB tagits fram under planarbetet. Arkitektförslaget 
grundar sig i tanken om att bevara den äldre gårdsmiljön från Torsgården och 
bygger på tre gårdsstrukturer, i form av mangårdsbyggnad, flyglar och ladugård. 
Syftet är även att bevara en större andel grönytor och de äldre lövträden som 
naturvärdesinventeringen har visat på som bevarandevärda. På det här sättet 
anses områdets karaktär tas till vara på ett lämpligt sätt vad gäller grönska och 
historia. I den södra delen av planområdet tillåts en lägre exploateringsgrad för 
att minimera skuggningspåverkan på bebyggelsen norröver. Planförslaget inne-
håller en lokalgata som tvärsar området och har in- och utfarter från två håll 
från Smedjegatan.  

Under granskningsskedet inkom 10 yttranden. Inkomna synpunkter finns redo-
visade och sammanfattade i tillhörande granskningsutlåtande.  

Några förändringar i planförslaget görs inför ett eventuellt antagande:  
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Plankarta 

- Gatusträckningen omformas något vad gäller kurvradier och gatubredd 
i enlighet med yttrandet. Gatubredden minskas från 6 meter till 5 meter 
som det ursprungligen var i samrådsskedet. Prickmarken längs gatus-
träckningen minskas till 3 meter i bredd.  

- Angivelsen om grundkartans datum flyttas i plankartan. 

Planbeskrivning 

- Fastighetskonsekvensbeskrivningen och planbeskrivningen komplette-
ras enligt lantmäteriets yttrande. 

Beslutsunderlag 

- Plankarta h-kort 2017.167 
- Planbeskrivning h-kort 2017.167 
- Granskningsutlåtande h-kort 2017.167 
- Naturvärdesinventering, Bilaga 1 h-kort 2017.167 
- Kompletterande utredning Råkor i Vara Bilaga 2 h-kort 2017.167 
- Geoteknisk undersökning Bilaga 3 h-kort 2017.167 
- Tjänsteskrivelse Detaljplan Brinskeskogen h-kort 2017.168 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-25 § 4 

__________ 
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KS § 6   Dnr 240/2016 

Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och 

riksfärdtjänst 2016-2019 

Kommunstyrelsen förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta trafikförsörjningspro-
grammet för färdtjänst och riksfärdtjänst 2016-2019 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Den 21 oktober beslöt Skaraborgs kommunalförbunds styrelse att godkänna 
ett förslag till trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst mellan 
åren 2016-2019. Styrelsen rekommenderade också sina medlemskommuner, 
däribland Vara kommun, att anta förslaget till trafikförsörjningsprogram. 

Enligt kollektivtrafiklagen ska kommunerna som inte överlåtit ansvaret för 
färdtjänst till en regional kollektivtrafikmyndighet upprätta ett trafikförsörj-
ningsprogram för färdtjänst.  

Socialnämnden i Vara kommun har inkommit med yttrande över förslaget 
2016-12-14 § 105. Nämnden skriver att den inte har något att erinra över för-
slaget. Kommunala rådet för funktionsnedsatta har också expedierat ett beslut 
över förslaget till kommunstyrelsen, 2016-12-13 § 26. Rådet har beslutat att 
ställa sig bakom ett yttrande från SRF, Synskadades Riksförbund, och över-
lämna det till kommunstyrelsen. I SRFs remissvar nämns bland annat att funkt-
ionshinderrörelsen inte har getts möjlighet att delta i beredningen. 

Det är olyckligt att representanter för funktionshinderrörelsen anser att de inte 
givits möjlighet att delta i beredningen av ärendet. Samtidigt kan det anses som 
att lämpligt att Vara kommun antar förslaget till färdtjänst och riksfärdtjänst. 
Detta mot bakgrund av att Skaraborgs kommunalförbund rekommenderar 
kommunerna att anta förslag samt att Socialnämnden i Vara kommun inte har 
något erinra över förslaget. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från Skaraborgs kommunalförbund 2016-10-21 § 82 
h-kort 2016.2617 

- Förslag trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst 
2016-2019 h-kort 2016.2617 

- Yttrande från socialnämnden 2016-12-14 § 105 h-kort 2016.2815 
- Protokollsutdrag kommunala rådet för funktionsnedsatta 2016-12-13 § 

26 h-kort 2016.2878 
- Tjänsteskrivelse- Trafikförsörjningsprogram h-kort 2017.186 
- Protokoll från kommunstyrelsen arbetsutskott 2017-01-25 § 16 

___________ 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2017-02-08 10 

  Utdragsbestyrkande  

KS § 7                                            Dnr 3/2017 

Handlingsplan Trygghet, service och delaktig-

het i Hemmet med digital teknik 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen antar handlingsplanen för Trygghet, Service, Delaktighet 
i hemmet med digital teknik.  

2. Kommunstyrelsen fastställer att kommunen ska använda den framtagna 
handlingsplansmallen och den föreslagna arbetsgången. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Den 21 oktober beslöt Skaraborgs kommunalförbunds styrelse att rekommen-
dera sina medlemskommuner, däribland Vara kommun, att anta handlingspla-
nen för Trygghet, Service och Delaktighet i hemmet med digital teknik i rele-
vant nämnd. Styrelsen rekommenderar även medlemskommunerna att använda 
en framtagen handlingsplansmall och arbetsgång.  

Syftet med handlingsplanen är att den ska stödja kommun i sin långsiktiga pla-
nering vid införandet av välfärdsteknik samt att den ska ge möjlighet att kom-
mun kan samverka med andra kommuner, Västra Götalandsregionen och pri-
vata aktörer. Handlingsplansmallen och den föreslagna arbetsgången baseras på 
det nationella självskattningssystemet LIKA för socialtjänsten. Fördelarna med 
att kommunerna använder en gemensam mall är bland annat att det ger ökade 
möjlighet till samordning. 

Ärendet har remitterats till socialnämnden i Vara kommun. På socialnämndens 
sammanträde den 14 december beslöt nämnden att lämna ett yttrande till kom-
munstyrelsen. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta den före-
slagna handlingsplanen samt att använda handlingsplansmallen och den före-
slagna arbetsgången. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från Skaraborgs kommunalförbunds styrelsemöte 
2016-10-26 § 84 h-kort 2016.2619 

- Handlingsplansmall Trygghet, service och delaktighet i hemmet med 
digital teknik, Handlingsplan Trygghet, service och delaktighet i hem-
met med digital teknik. h-kort 2016.2619 

- Socialnämndens yttrande 2016-12-14 § 107 h-kort 2016.2816 
- Varas väg mot en digitaliserad välfärd h-kort 2016.2816 
- Tjänsteskrivelse- Handlingsplan Trygghet, service och delaktighet i 

Hemmet med digital teknik h-kort 2016.187 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-25 § 17 

___________ 
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KS § 8    Dnr 16/2017 

Tidsplan styrprocessen 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta tidsplan för styrprocessen 2017 som be-
handlar budget, uppföljning och bokslut.  

Kommunstyrelsen beslutar att det ska göras en utvärdering om ett år för att se 
hur lyckad styrprocessen har varit. 

Kommunstyrelsen beslutar att en instruktionsbok ska tas fram för att under-
lätta arbetet med styrprocessen. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Tidigare kallades denna process budgetprocess, men har nu övergått till att kal-
las styrprocess, då processen syftar till att knyta ihop övergripande och nämn-
dernas mål med resurstilldelning samt dess uppföljning.  

Skillnaden mellan tidigare process och den nya processen är bl.a. 

- att man under inledningen av året har en gemensam dialogdag som in-
nehåller omvärldsspaning, nya ekonomiska förutsättningar, verksam-
heternas kostnader och kvalitet samt verksamheternas utmaningar inför 
framtiden m.m. 

- att KS i februari fastställer ett inriktningsbeslut, som utgår från budget 
2017, plan 2018-2020, där drifts- och investeringsramar för nämnderna 
ingår inför 2018-2021. 

- att nämnderna senast 20/4 beslutar om sin budget för 2018. 
- att en budgetberedning sker efter att nämnderna har tagit sitt budgetbe-

slut, 3/5. 
- att det under hösten, 4/10, görs en uppföljningsberedning av verksam-

hetens mål, och inte en budgetberedning, ihop med nämnderna.  
- att delårsrapporterna är inlagda i processen. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse Tidsplan Styrprocessen 2017 h-kort 2017.170 
- Tidsplan Styrprocessen 2017 h-kort 2017.169 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-25 § 6 

Kommunstyrelsens behandling 

Camilla Verngren, ekonomichef, föredrar ärendet. 

På sammanträdet framkommer det att vissa redaktionella ändringar måste gö-
ras i förslaget till tidsplan styrprocessen.  

__________ 
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KS § 9     Dnr 16/2017  

Inriktningsbeslut budget 2018, plan 2019-

2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar om ett inriktningsbeslut när det gäller drift- och in-
vesteringsramar för 2018 och plan 2019-2021. Styrelsen ger nämnderna att ut-
arbeta förslag till budget för 2018 och plan 2019-2020 utifrån gällande politiskt 
fattade mål. 

Bildningsnämnden ges i uppdrag att återkomma med svar på hur nämnden av-
ser att arbeta för ökad måluppfyllelse i grundskolans lägre åldrar. 

Bildningsnämnden ges i uppdrag att se över resultat- och kostnadsutvecklingen 
i gymnasieskolan och hur resultat och ekonomi ska utvecklas åt långsiktet håll-
bara nivåer. 

Socialnämnden ges i uppdrag att vidta åtgärder för att upprätta budget i balans. 
Kommunstyrelsen ser särskilt viktiga områden att återrapportera till styrelsen, 
en genomlysning av biståndsbedömningen samt hur kostnaderna för vård och 
behandling av unga och vuxna sak minska  

Kommunstyrelsen beslutar att uppräkningen av den centrala lönepotten ska 
uppgå till 3 % årligen. 

Kommunens alla nämnder får ett besparingskrav på 1 %, vilket ger ca 8,4 mkr 
lägre kostnader för kommunen år 2018. 

Reservation 

Moderaterna och Liberalerna reserverar sig mot beslutet. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

I inriktningsbeslutet för budget 2018 och plan 2019-2021 antar kommunstyrel-
sen förutsättningar för nämnderna för att utarbeta budgetförslag till budgetbe-
redningen. Utgångspunkten är de politiska målen för nämnderna och tidigare 
beslutad plan som sedan kompletteras med beräkningstekniska justeringar samt 
frågeställningar/uppdrag till nämnderna att inkomma med till budgetbered-
ningen. 

Inriktningsbeslutet är den första delen i styrprocessen, där kommunstyrelsen 
antar planeringsförutsättningar för nämnderna och som är utgångspunkten för 
nämnderna i arbetet med att ta fram ett budgetförslag till budgetberedningen. 
Inriktningsbeslutet utgår från tidigare beslutad plan och omfattar de politiska 
målen för nämnderna, beräkningstekniska justeringar samt frågeställ-
ningar/uppdrag till nämnderna att inkomma med till budgetberedningen.  

Efter det att nämndernas budgetförslag beretts av budgetberedningen lämnar 
kommunstyrelsen ett förslag till kommunfullmäktige om budget för 2018 och 
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plan 2019-2021. Kommunfullmäktige beslutar om nämndernas drifts- och in-
vesteringsbudget på ramnivå i juni månad.  

I november görs en uppdatering av skatte- och pensionsprognoser, och skatte-
satsen fastställes då i kommunfullmäktige. Nämndernas ramar behandlas en-
bart i juni i kommunfullmäktige.  

Sedan budgeten för 2017 och plan för 2018-2020 antogs i kommunfullmäktige 
2016-11-28 har en ny skatteprognos och ny pensionsprognos kommit. Här är 
också en uppdatering för 2021, där tyvärr inte skatteprognos finns för detta år, 
utan är uppräknad.  

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Resultat KF 2016-11-28, mkr +4,8 -4,4 -14,2 -23,5 -32,9 

Ny skatteprognos, mkr -1,2 -0,7 -3,1 -3,0 -2,6 

Ny pensionsprognos, mkr 2,1 -1,2 -0,9 -1,0 -1,9 

Ny pensionsprognos, finansiella 
poster, mkr 

+5,9 +5,6 -0,7 +0,8 +3,2 

Ny pensionsprognos förtroende-
valda, mkr 

-4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nytt resultat, mkr 7,5 -0,2 -18,9 -26,6 -34,2 
      

Resultatmål 2% av skatteintäkter 
och generella statsbidrag 

0,6 0,0 -2,1 -2,9 -3,6 

 

Budgeten bygger på att det centrala anslaget för lönekostnadsökningar ökar 
med 3,6 % för 2018 och 3,7 % för åren 2019-2021. Nya cirkulär antyder nedre-
videringar av förväntad ökad lönekostnad. Inflationskompensation utgår till 
nämnderna med 2 % för övriga kostnader. 

En sammanställning av verksamheternas kostnadsnivåer och resultat i förhål-
lande till andra kommuner har tagits fram och analyserats. Denna genomlys-
ning genererade ett antal frågeställningar till nämnderna, vilka framgår av för-
slaget till beslut.  

Överväganden/Antaganden 

- En sänkning av ökningstakten i den centrala lönepotten till 3,0 % stäl-
let för 3,6 % skulle innebära en förbättring av resultat med ca 3,3 mkr 
för 2018.  

- Inflationskompensation utgår till nämnderna om 2,0 % för 2018-2021 
för övriga kostnader. En sänkning av inflationskompensationen till 1,5 
% skulle innebära en förbättring av resultatet med ca 1,0 mkr för 2018. 

- Om kommunens alla nämnder skulle få ett besparingskrav på 1 %, 
skulle det ge ca 8,4 mkr lägre kostnader för kommunen år 2018. 
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Drifts- och investeringsramar 

Drifts- och investeringsramar för nämnderna 2018-2020 antogs av kommun-
fullmäktige 2016-11-28. Här en uppdatering även för 2021. 

Nämndernas driftsramar för 2018-2021 

(tkr) 2018 2019 2020 2021 

Vara kommuns revisorer 950 979 1 009 1 017 

Räddningsnämnden 10 405 10 767 11 165 11 578 

Kommunstyrelsen 116 364 116 649 117 449 118 265 

Central lönepott 38 925 60 339 80 518 100 518 

Totalt kommunstyrelsen 155 289 176 988 197 967 218 783 

Miljö- och byggnadsnämnden 3 114 3 054 2 993 2 930 

Bildningsnämnden 368 485 371 205 375 277 378 743 

Socialnämnden 342 775 344 875 348 018 351 032 

Summa: 881 018 907 868 936 429 964 082 
 

Nämndernas investeringsramar för 2018-2021 

(tkr) 2018 2019 2020 2021 

Kommunstyrelsen 128 400 75 779 90 780 70 700 

- varav tekniskt utskott 123 200 70 579 85 580 65 500 

Miljö- och byggnadsnämnden 50 50 50 50 

Bildningsnämnden 5 800 5 800 5 800 5 800 

Socialnämnden 1 150 1 150 1 150 1 150 

Summa: 135 400 82 779 97 780 77 700 

 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse inriktningsbeslut budget 2018, plan 2019-2021 h-kort 
2017.254 

- Inriktningsbeslut budget 2018, plan 2019-2021 h-kort 2017.255 
- OH statistikpaketet h-kort 2017.255 
- Statistpaket OH h-kort 2017.255 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-25 § 7 

Kommunstyrelsens behandling 

Camilla Verngren, ekonomichefen, föredrar ärendet. 
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Yrkanden 

Gabriela Bosnjakovic (M) lämnar följande ändringsyrkande: 

Driftsbudget  

- Kommunstyrelsen beslutar om ett inriktningsbeslut när det gäller 
drifts- och investeringsramar för 2018 och plan 2019-2021. Styrelsen 
ger nämnderna att utarbeta förslag till budget för 2018 och plan 2019-
2021 utifrån gällande politiskt fattade mål. 

- Bildningsnämnden ges i uppdrag att återkomma med svar på hur 
nämnden avser att arbeta för ökad måluppfyllelse i grundskolans lägre 
åldrar. 

- Socialnämnden ges i uppdrag att vidta åtgärder för att upprätta en bud-
get i balans. Kommunstyrelsen ser särskilt viktiga områden att återrap-
portera till styrelsen, en genomlysning av biståndsbedömningen  samt 
hur kostnaderna för vård och behandling  av unga och vuxna ska 
minska. 

- Kommunstyrelsen beslutar att uppräkningen av den centrala lönepot-
ten ska uppgå till 3 % årligen. 

- Kommunens alla nämnder får besparingskrav 1 %, vilket ger 8,4 mkr 
lägre kostnader för kommunen år 2018. 

- Kommunstyrelsen får minskad ram med 2 mkr, utöver besparingskra-
vet ovan. 

Investeringsbudget  

- Renovering av Nybyggnad fastigheter BIN ökas med 50 mkr för 2018 
2018 och 50 mkr för 2019. 

Fredrik Nelander (S) lämnar följande ändringsyrkande:  

- Kommunstyrelsen beslutar om ett inriktningsbeslut när det gäller 
drifts- och investeringsramar för 2018 och plan 2019-2021. Styrelsen 
ger nämnderna att utarbeta förslag till budget för 2018 och plan 2019-
2021 utifrån gällande politiskt fattade mål. 

- Bildningsnämnden ges i uppdrag att återkomma med svar på hur 
nämnden avser att arbeta för ökad måluppfyllelse i grundskolans lägre 
åldrar. 

- Socialnämnden ges i uppdrag att vidta åtgärder för att upprätta en bud-
get i balans. Kommunstyrelsen ser särskilt viktiga områden att återrap-
portera till styrelsen, en genomlysning av biståndsbedömningen  samt 
hur kostnaderna för vård och behandling  av unga och vuxna ska 
minska. 

- Kommunstyrelsen beslutar att uppräkningen av den centrala lönepot-
ten ska uppgå till 3 % årligen. 

- Kommunens alla nämnder får besparingskrav 1 %, vilket ger 8,4 mkr 
lägre kostnader för kommunen år 2018.  
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Beslutsgång 

Ordförande Fredrik Nelander (S) ställer undertecknades yrkande mot Gabriela 
Bosnjakovic (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt un-
dertecknades  yrkande. 
________ 
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KS § 10 Dnr 193/2016 

Permutation av stiftelser 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ändra ändamålet för följande stiftelser: 
 
För Stiftelsen Makarna August Wilssons sjukfond utvidgas destinatärskretsen 
på så sätt att avkastning och kapital får ”användas till cancer- och poliosjuka 
personer inom i första hand f.d. Kvänums kommun och i andra hand Vara 
kommun”. 
 
För Stiftelserna Folke Gillis fond för Vidhemsgården och Folke Gillis fond för 
park och planteringsfond ändras destinatärskretsen från patienter på Vidhems-
gården till patienter på Vara kommuns ålderdomshem.  
 
Besluten ovan gäller under förutsättning att Kammarkollegiet beviljar tillstånd 
till ändringarna. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har, 2016-09-26 i § 55 med förtydligande i kommunstyrel-
sen 2016-11-23 i § 144, beslutat att ansöka hos Kammarkollegiet om permutat-
ion för de stiftelser som kommunen förvaltar. Aktuellt ärende är en komplette-
ring till de besluten om att ändra ändamålet för vissa stiftelser. 
 
För Stiftelsen Makarna August Wilssons sjukfond vill kommunstyrelsen att 
destinatärskretsen utvidgas på så sätt att avkastning och kapital får ”användas 
till cancer- och poliosjuka personer inom i första hand f.d. Kvänums kommun 
och i andra hand Vara kommun”. 
 
För Stiftelserna Folke Gillis fond för Vidhemsgården och Folke Gillis fond för 
park och planteringsfond vill kommunstyrelsen att destinatärskretsen ändras 
från patienter på Vidhemsgården till patienter på Vara kommuns ålderdoms-
hem.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse Permutations av stiftelser h-kort 2017.173 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-25 § 8 

__________ 
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KS § 11   Dnr 234/2016 

Antagande av ny taxa för barnomsorg 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ny taxa för 
barnomsorg. 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva tidigare 
barnomsorgstaxa antagen av kommunfullmäktige 2015-09-28 § 74.  

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Bildningsnämnden i Vara kommun har på sitt sammanträde den 1 november 
beslutat att hemställa ett ärende till kommunstyrelsen. Hemställan innebär att 
kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att anta en ny taxa för barn-
omsorg och upphäva tidigare barnomsorgstaxa som antogs 2015-09-28 § 74. 

Orsaken till att en ny taxa har arbetats fram härrör från att det i den nuvarande 
taxan anges att sifforna bara gäller för år 2015. Det har inte heller givits något 
ansvar eller uppdrag till vem som ska ansvara för indexregleringen av taxan.  I 
beredningen har även framkommit att behov av redaktionella ändringar av den 
nuvarande taxan finns. Förslaget till ny taxa för barnomsorg har även fått en bi-
laga som är tänkt att  användas för att förvaltningen ska kunna uppdatera siff-
rorna som gäller för taxan. 

Efter att beslutet har expedierats från bildningsnämnden har ärendet beretts av 
kansliavdelningen inför kommunstyrelsens behandling. En förändring som har 
skett under beredningen är att förslaget till taxa för barnomsorg och förslaget  
till bilaga Taxa för barnomsorg har sammanfogats till ett dokument. Denna 
förändring har skett därför att det inte ansetts som nödvändigt att ha två doku-
ment och det kan tydliggöras att avgiften årligen ska indexregleras utan att nytt 
beslut fattas i kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

- Förslag Taxa för barnomsorg h-kort 2017.188 
- Bildningsnämnden protokoll 2016-11-01 § 120 h-kort 2016.2499 
- Bildningsnämndens förslag Taxa för barnomsorg h-kort 2016.2499 
- Bildningsnämndens förslag Bilaga Taxa för barnomsorg h-kort 

2016.2499 
- Tjänsteskrivelse- Antagande av ny taxa för barnomsorg h-kort 2017.189 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-25 § 18 

___________ 
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KS § 12 Dnr 15/2017 

Kulturplan 2017-2021 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:  
1. Anta kulturplan för 2017-2021 inklusive 5 bilagor. 
2. Kulturplanen ersätter tidigare kultur- och biblioteksplan antagen av kom-

munfullmäktige 2013-06-17 § 43 samt regler för bildningsnämndens stöd 
till föreningslivet antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 § 57. 
 

_________ 

Sammanfattning av ärendet 

Vara kommuns nuvarande kulturplan är fyraårig och ska förnyas under 2017. 
En ny kulturplan har framarbetats vilken omfattar ett huvuddokument och 5 
bilagor, varav två fogas till planen hösten 2018. 

Kulturverksamhet är ett frivilligt kommunal åtagande, förutom folk- respektive 
skolbiblioteksverksamheterna som är lagbundna och har sinsemellan olika upp-
drag. Lagen föreskriver att kommuner ska skriva biblioteksplaner. Vara kom-
muns biblioteksplan ingår i kulturplanen. 

Vara kommuns kulturplan är fyraårig och förnyas 2017. Nästa kulturplan ska 
antas under 2021. 

Kulturplanen spänner över hela kommunens verksamhet, dvs. över många po-
litikområden. Här återfinns kommunens syn på kulturella och kreativa näringar 
(KKN), kulturens roll i utbildningen, gestaltningen av det offentliga rummet, 
frågor om informationsförmedling, demokrati och likabehandling och synen på 
folkbildning och ideell verksamhet. I botten för kulturens möjligheter att bidra 
till samhällsutvecklingen ligger goda förutsättningar för kulturens egen utveckl-
ing. Tillgängligheten till kultur för alla är central i ett samhälle som strävar efter 
utveckling och barnens perspektiv är speciellt viktigt. Fri information och are-
nor för yttrandefrihet och delaktighet är förutsättningar för det demokratiska 
samhället. 

Kulturverksamheten i Vara kommun inbegriper idrott och friluftsliv. 

Kulturplanen omfattar förutom huvuddokumentet 9 bilagor, varav två fogas 
till kulturplanen i ett senare skede. 

1. Program för kultur – barn och unga i Vara kommun  
2. Stöd till folkbildning och ideell verksamhet i Vara kommun – förutva-

rande Regler för Bildningsnämndens stöd till föreningar 
3. Kulturstipendier och kulturpris i Vara kommun – förut en del av Reg-

ler för Bildningsnämndens stöd till föreningar 
4. Biblioteksplan för Vara kommun – lagbunden plan 
5. Konsturvalsprinciper för Vara kommun 
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6. Gestaltningsprogram för Vara kommun – nuvarande (kf §9 2009-02-
23) revideras/ersätts och beräknas antaget KF september 2018 

7. Program för friluftsliv i Vara kommun - beräknas antaget KF septem-
ber 2018 

Kulturplanen har varit utskickad på remiss till partigrupperna i fullmäktige. Re-
miss har kommit in från Moderaterna och Centerpartiet. Efter remissom-
gången har ytterligare korrigeringar genomförts och två bilagor har utgått.   

Beslutsunderlag 

- Kulturplan 2017-2021 h-kort 2017. 174 
- Kulturplan Bilaga 1 Program kultur barn och unga h-kort 2017.174 
- Kulturplan Bilaga 2 Regler för stöd till folkbildning och ideell verksam-

het h-kort 2017.256 
- Kulturplan Bilaga 3 Kulturstipendier och kulturpriser h-kort 2017.256 
- Kulturplan Bilaga 4 Biblioteksplan h-kort 2017.174 
- Kulturplan Bilaga 5 Konsturvalsprinciper h-kort 2017.174 
- Kulturplan Utlåtande h-kort 2017.174 
- Tjänsteskrivelse Kulturplan 2017-2021 h-kort 2017.175 
- Protokoll från kommunstyrelsens protokoll 2017-01-25 § 9 

__________ 
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KS § 13   11/2016 

Ny timfaktor för miljöbalken med tillhörande 

lagstiftning, lagen om animaliska biprodukter 

och livsmedelslagen  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Godkänna timfaktor om 825 kronor för utfärdade taxor enligt miljöbal-
ken med tillhörande lagstiftning och lagen om animaliska biprodukter, 
enligt bilagt förslag. 

2. Godkänna timfaktor om 850 kronor för utfärdad taxa enligt livsme-
delslagen, enligt bilagt förslag. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Tillsyn och prövning utifrån ovan angivna lagstiftningar finansieras i stor ut-
sträckning av avgifter. Alla taxor bygger på ett antal tillsynstimmar, prövnings-
timmar eller timdebitering. Till detta fattar kommunfullmäktige beslut om en 
timfaktor för respektive taxa. Nuvarande timfaktor för miljöbalken, lagen om 
animaliska biprodukter, strålskyddslagen, lotterilagen och smittskyddslagen är 
800 kronor och timfaktor för livsmedelslagen är 825 kronor.  

Förslaget innebär en taxehöjning om 25 kronor vilket erfordras för att öka 
självfinansieringsgraden utifrån den ramminskning miljö- och byggnadsnämn-
den tilldelats efter år 2014.  

Samtidigt som beredning av ny timfaktor gjorts har nu gällande taxor blivit ge-
nomgångna. För att underlätta taxeinformation till medborgare har ett separat 
dokument gällande timfaktorer tagits fram.  

Beslutsunderlag 

- Miljö- och byggnadsnämndens protokoll § 120/2016 h-kort 2016.2400 
- Timfaktorsbilaga h-kort 2017.191 
- Utdrag av § 5 i taxa för offentlig kontroll enligt lag om foder och ani-

maliska biprodukter h-kort 2017.191 
- Reviderad taxa för offentlig kontroll inom livsmedel h-kort 2017.191 
- Tjänsteskrivelse- Antagande av ny timfaktor för miljöbalken med tillhö-

rande lagstiftning, lagen om animaliska biprodukter och livsmedelsla-
gen h-kort 2017.192 

- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-25 § 20 
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Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 

Ordförande Fredrik Nelander (S) yrkar  att punken 3 ”Revidera § 5 i taxa för 
offentlig kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukter så att exakt 
timfaktor hänvisas till beslutad bilaga enligt beslutspunkt 1 och 2.” och punk-
ten  4 ”Revidera taxa för offentlig kontroll inom livsmedel enligt bilagt för-
slag.”  i kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut stryks. 

Beslutsgång 

Ordförande Fredrik Nelander (S) frågar kommunstyrelsen och finner kom-
munstyrelsen beslutar enligt undertecknades förslag. 

__________    
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KS § 14   Dnr 17/2017 

Antagande av reglemente för krislednings-

nämnden 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar reglemente för krisledningsnämnden.  

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

I kommunen skall finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordi-
nära händelser.  

Nuvarande reglemente för krisledningsnämnden antogs den 25 maj 2009 § 44 
och reviderades senast den 27 februari 2012 § 10. I samband med att en ge-
mensam säkerhetssamordnarfunktion inrättats har en översyn av nuvarande 
reglemente gjorts vilket innehåller vissa felaktigheter.  

I nu gällande reglemente står bland annat att kommunstyrelsens arbetsutskott 
är krisledningsnämnd, vilket varken stämmer med övriga krisledningsdoku-
ment eller kommunfullmäktiges val av krisledningsnämnd som gjordes den 24 
november 2014 § 28.  

Det nya förslaget tydliggör att krisledningsnämnden utses av kommunfullmäk-
tige och att det är kommunstyrelsens ledamöter och ersättare som ska utses. 
Det nya reglementet för krisledningsnämnden är även avstämt med kommun-
styrelsens nuvarande reglemente så att organisationen vid kris så långt som 
möjligt ska vara likartad kommunstyrelsens ordinarie organisation.   

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse Antagande av reglemente för krisledningsnämnden h-
kort 2017.180 

- Förslag till nytt reglemente för krisledningsnämnden h-kort 2017.179 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-25 § 13 

___________ 
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KS § 15   Dnr 17/2017 

Styrdokument för krisberedskap i Vara kom-

mun 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar styrdokument för krisberedskap i Vara kommun.  

______________ 

Sammanfattning av ärendet 

Vid varje ny mandatperiod ska kommunen besluta om planer för krishantering. 
Planerna upprättas från direktiv från Myndigheten för samhällsskydd och be-
redskap (MSB), Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt Länsstyrelsen i 
Västra Götaland. 

Styrdokumentet för krisberedskap ska innehålla: 

 en beskrivning av det arbete och de åtgärder som ska ske under man-
datperioden för att reducera eller eliminera risker och sårbarheter samt 
för att öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksam-
het, 

 en beskrivning av hur kommunen avser fullgöra åtaganden som besk-
rivs i överenskommelsen samt hur ersättningen ska användas, 

 en övnings- och utbildningsplan för mandatperioden, samt 

 en plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser 

Från och med juli 2016 är säkerhetssamordnarfunktionen organiserad hos 
Räddningstjänsten Västra Skaraborg. En av samordningsvinsterna är att styrdo-
kument och planer för krisberedskap för medlemskommunerna Lidköping, 
Vara, Grästorp och Essunga ska så långt det är möjligt harmoniseras. 

Det som måste fortsätta vara kommunspecifikt är att respektive kommun har 
egna åtgärdslistor utifrån kommunens behov. Övning och utbildningsinrikt-
ning anpassas också utifrån mognadsgrad vad gäller krishantering.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse Styrdokument för krisberedskap h-kort 2017.181 
- Styrdokument krisberedskap h-kort 2017.182 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-25 § 14 

______________ 
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KS § 16   Dnr 17/2017 

Revidering av ledningsplan vid extraordinär 

händelse 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar revidering av ledingsplan vid extraordinär händelse 
gällande punkt 3.1.1 Aktivering.  

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Kommunen är skyldig att analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som 
kan inträffa och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. 
Detta görs i kommunens risk- och sårbarhetsanalys. Med utgångspunkt i risk- 
och sårbarhetsanalys ska kommunen vid varje ny mandatperiod även fastställa 
en ledningsplan som beskriver hur sådana händelser ska hanteras.  

I samband med att en gemensam säkerhetssamordnarfunktion inrättats har en 
översyn av nuvarande dokument gällande krisledning gjorts.  

Antagande av nytt reglemente för krisledningsnämnden innebär att delar i 
punkt 3.1.1 i gällande aktivering inte längre är gällande. Förslagsvis stryks detta 
stycke helt ur ledningsplanen då det återfinns en beskrivning om detta i krisled-
ningsnämndens reglemente.  I övrigt föreslås inga ytterligare revideringar då en 
översyn av ledningsplanen i sin helhet kommer att göras av den gemensamma 
säkerhetssamordnarfunktionen inför kommande mandatperiod. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse Revidering av Ledningsplan vid extraordinär händelse 
h-kort 2017.184 

- Revidering av ledningsplan vid extraordinär händelse 2015-2018  h-kort 
2017.185 

- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-25 § 15 

___________ 
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KS § 17   Dnr 11/2016 

Äskande om ytterligare medel med anledning 

av förändrad ledningsorganisation Bildnings-

nämnden  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Omfördela två miljoner kronor till bildningsförvaltningens budgetram 
från finansförvaltningens budgetram.  

Reservation 

Moderaterna och Liberalerna reserverar sig mot beslutet. Moderaterna och Li-
beralerna motsätter sig dock inte förslaget som sådant.  

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet 

Protokollsanteckning 

Sverigedemokraterna lämnar en protokollsanteckning: 

Saknas möjlighet för omfördelning inom ramen för att kvalitetssäkra verksam-
heten bör den rätta hanteringen av ärendet vara att visa upp det som ett minus-
resultat efter årets slut.  

Sverigedemokraterna förväntar sig en långsiktig och ärlig ekonomisk politik i 
Vara kommun. 

__________  

Sammanfattning av ärendet 

Bildningsnämnden har på sitt sammanträde den 24 januari beslutat att hem-
ställa till kommunstyrelsen om en utökad budget om 2 miljoner för år 2017 
och framåt med anledning av förstärkt ledningsorganisation. 

Bakgrunden till bildningsnämndens beslut härstammar från att ledningsorgani-
sationen inom bildningsförvaltningen har varit ansträngd under 2016 och ett 
flertal chefer har signalerat att arbetsbördan har varit alltför tung. 

Bildningschef har tagit fram ett förslag för att hantera den problematik som 
funnit. Förslaget innebär att bildningsförvaltningens ledningsorganisation för-
stärks med 3,8 tjänster och för att finansiera förslaget äskar bildningsnämnden 
om en utökad budgetram. 

Beslutsunderlag 

- Bildningsnämnden 2017-01-24, Äskanden om ytterligare medel med 
anledning av förändrad ledningsorganisation h-kort 2017.116 

- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-25 § 21 
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Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 

Gabriela Bosnjakovic (M) och Peter Björk (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets 
förslag till beslut.   

Beslutsgång 

Ordförande Fredrik Nelander (S) ställer Gabriela Bosnjakovic och Peter Björks 
avslagsyrkande mot arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommun-
styrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 

__________ 
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KS § 18  Dnr 54/2015 

Investeringsbudget år 2017, flytt av buss-

hållplats i Stora Levene 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att busshållplatsen i Stora Levene ska flyttas 
under år 2017, med en beräknad kostnad om 810 000 kronor 

 Budgetanslag kan tas med 680 000 kronor ur 2017 års budget för 
”Tomtområde, exploatering” 

 Resterande budgetanslag om 130 000 kronor tas ur 2017 års budget för 
tätortsvandring 

___________ 

Sammanfattning av ärendet 

Det finns ett önskemål från intresseföreningen i Stora Levene att flytta buss-
hållplatsen intill järnvägsstationen. Frågan har diskuterats i flera år och en möj-
lig lösning har förberetts genom en ansökan om medel till Trafikverket och en 
ändring av detaljplanen för att möjliggöra ombyggnaden. 

Kostnaden för genomförandet är beräknad till 810 000 kronor, vilket kan 
täckas ur budgetanslag för Tomtområde exploatering, samt ur budget för tä-
tortsvandring. Medfinansiering om 405 000 kronor erhålls från Trafikverket 
om projektet genomförs under året.  

Om detta beslut fattas så är 2017 års budget för exploatering fullt utnyttjad, 
samtidigt som flera utbyggnader av lokalgator är planerade under året. För 
dessa projekt återkommer förvaltningen med en kostnadsuppskattning och be-
gäran om ökad budget för exploatering. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse h-kort 2016.2733 
- Beslut om bidrag från Trafikverket h-kort 2016.2742 
- Protokoll från tekniska utskottet 2016-12-12 § 163 

__________ 
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KS § 19   Dnr 242/2016 

Beslut att påbörja Stallgatan etapp 3 i Vara 

Kommunstyrelsens beslut 

- Utbyggnaden av Stallgatan etapp 3 ska genomföras, under förutsättning 
att budget erhålls. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

- Begära nytt anslag hos kommunfullmäktige för exploatering av tomter 
för att täcka utbyggnad av Stallgatans etapp 3 i Vara. 

___________ 

Sammanfattning av ärendet 

Projektet avser nyanläggning av industrigatan Stallgatan etapp 3 i norra delen 
av Vara. Etapp 1 och 2 är utbyggda under år 2015-16. 

En förlängning av Stallgatan efterfrågas av ett företag som vill etablera sig i in-
dustriområdet redan till våren 2017. Denna förlängning kommer att bli dyrare 
än de två tidigare etapperna och det behövs ett ökat anslag för exploatering av 
tomter för att täcka utbyggnaden. 

Förvaltningen har tagit fram en kostnadsuppskattning för arbetet och redovisar 
två alternativa dragningar. En kortare sträcka med en beräknad kostnad på  
1 1000 kronor eller en utbyggnad av hela sträckan för en kostnad om 1 745 000 
kronor.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse h-kort 2016.2728 
- Protokoll från tekniska utskottet 2016-12-12 § 166 

___________ 
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KS § 20   Dnr 31/2012 

Slutredovisning för utbyggnad av lokalgata i 

Åselid, Vedum 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen av nyanläggning av lokalgata i 
området Åselid i Vedum, projekt 33123.  

Entreprenaden uppvisar ett underskott på 99 000 kronor. 
___________ 
 

Sammanfattning av ärendet 

Projektet avser nyanläggning av lokalgata i området Åselid som ligger i Vedums 
samhälle. En budget på 1 000 tkr avsattes år 2012, varav 580 tkr avsåg vatten 
och avlopp. Utbyggnaden av VA-ledningar är redan slutredovisad (KS 2015, § 
15-16). 

Budget 2012   420 000 kr   

Förbrukat 2011-12 476 725 kr  

Förbrukat 2015     5 000 kr     

Förbrukat 2016   37 330 kr    

Total summa 519 055 kr 

Varav 111 000 kr är redovisat som en kostnad för Gatuenheten. 

Entreprenörer som anlitats i projektet har varit Vara Entreprenad och Vara 
Markkonsult. 

Av gatas budget redovisas endast 20 % av kostnaderna på investeringen, reste-
rande 80 % redovisas på balanskonto under kommunstyrelsen och matchas 
mot försäljningsintäkter. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse med slutredovisning h-kort 2016.2738 
- Protokoll från tekniska utskottet 2016-12-12 § 167 

___________ 
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KS § 21   Dnr 138/2014 

Slutredovisning av utsmyckning i Kvänum 

Kommunstyrelsens beslut  

- Kommunstyrelsen ger kommundirektör i uppdrag att, innan slutredo-
visningen kan godkänns, göra en genomlysning över hur beslutsgången 
av projekt 33408 sett ut.   

 Kommunstyrelsen beslutar att överföra överskottet på 147 800 kronor 
av 2016 års budget på 1 000 000 kronor, till nästa år 2017, för att kunna 
ersätta ett konstverk på Stora torget i Vara (en liten gris i brons, som är 
beställd) samt att anlägga ett konstverk som kommunen fått i gåva från 
Botaniska trädgården i Göteborg. 

______________ 

 

Sammanfattning av ärendet  
Budgetanslaget för utsmyckning av yttre miljöer var 4 472 000 kronor år 2014 
och 4 583 000 kronor år 2015. Vid bokslut över 2015 så överfördes inte över-
skottet från tidigare år, så att budgeten för år 2016 var 1 000 000 kronor. 

Tekniska utskottet beviljade pengar år 2014 till uppförande av tre konstverk i 
Kvänum ur investeringsbudget för offentlig konst: 231 000 kronor plus rese-
kostnader, bygglov och moms (TU 2014-10-16, § 125 och TU 2015-07-09  
§ 79). Dessa tre verk placerades vid Kvänumsån: 

a) Den virvlande bäcken, beslutat 71 000 kr plus moms för konstverket 

b) Bäckens lek, beslutat 85 000 kr plus moms för konstverket 

c) Litet troll på sittbänk, beslutat 75 000 kr plus moms för konstverket. 

Tekniska utskottet beviljade pengar år 2015 till uppförande av ett fjärde konst-
verk i Kvänum ur investeringsbudget för offentlig konst: 220 000 kronor plus 
resekostnader, transporter/lyft av stenar, gräv- och fundamentarbeten samt 
moms (TU 2015-04-16, § 48). Verket placerades på gräsmattan framför Näste-
gårdsskolan: 

d) Livets flöde, beslutat 220 000 kronor plus moms för konstverket. 

Sammantaget har de fyra verken kostat 1 129 083 kronor inklusive anläggning 
och elinstallationer. Av kostnaderna så föll 276 900 kronor ut år 2015, då bud-
geten var 4 583 000 kronor, och i år var kostnaderna 852 183 kronor. Det finns 
ett överskott på 147 817 kronor av den budget på 1 000 000 kronor som gäller 
utsmyckning av yttre miljöer år 2016. Kostnaderna fördelar sig enligt följande, 
avrundat till närmaste hundratal och är angivna exklusive moms. 
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Den virvlande bäcken, Bäckens lek och Litet troll, anlagda år 2015.  

Konstverk 

Varav 57 504 kr för Virvlande bäcken, 

Varav 87 770 kr för Bäckens lek, 

Varav 75 000 kr för Litet troll 

220 300 kr 

Bilersättning till konstnär 4 000 kr 

Bygglov 5 000 kr 

Anläggningsmaterial 12 300 kr 

Anläggningsentreprenad. Externa företag 13 400 kr 

Anläggningsarbete, egen personal 21 900 kr 

Summa 276 900 kr 

 

Livets flöde, anlagt år 2016 

Konstverk 220 000 kr 

Resor + boende, konstnär 9 000 kr 

Grus och makadam 36 700 kr 

Anläggningsentreprenad. Vara Entreprenad anli-
tas i enlighet med kommunens ramavtal 

261 000 kr 

Anläggningsarbete, egen personal 33 400 kr 

Elmaterial + elarbete 108 400 + 
120 500 kr 

Transport 12 000 kr 

Möbler 31 200 kr 

Informationsskylt 3 800 kr 

Markkonsulter. Utsättning av gränser, inmätning 
av gångstig 

16 200 kr 

Summa 852 200 kr 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse och slutredovisning h-kort 2016.2736 
- Protokoll från tekniska utskottet 2016-12-12 § 168 

__________   
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KS § 22                                                     Dnr 10/2017 

Investeringsbudget för utbyggnad av gator i 

nya detaljplaneområdena Ritaren och  

Brinkeskogen 

 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avsätta 6 900 000 kronor i 
investeringsbudget år 2017 för utbyggnad av nya bostadsgator i detaljplaneom-
rådena Ritaren och Brinkeskogen. 

___________ 

Sammanfattning av ärendet 

I kommunens investeringsbudget finns det avsatt 1 000 000 kronor år 2017 för 
exploatering av nya områden. Denna budget är föreslagen/beslutad att nyttjas 
för att bygga ut en bostadsgata i Tråvad och en busshållplats i Stora Levene. 
Det finns behov av att avsätta ytterligare 4 800 000 kronor för det nya detalj-
planerade området Ritaren och 2 100 000 kronor för området Brinkeskogen.   

I det nya kvarteret Ritaren ska det anläggas 1 120 kvadratmeter gata (ny gata 
från Allégatan), samt 780 kvadratmeter GC-väg till en beräknad kostnad om 
1 285 000 kronor. Kostnader för VA-ledningar i gatan tillkommer med 944 000 
kronor. En förlängning av Andelsgatan utgör 1 120 kvadratmeter gata till en 
beräknad kostnad om 814 000 kronor. Den beräknade VA-kostnaden för An-
delsgatan är 900 000 kronor. 

Det behöver anläggas ett nytt grönområde med trädplantering och bullervall 
mot ringleden till en beräknad kostnad om 284 000 kronor samt anläggas en 
damm för hantering av dagvatten om 700 kvadratmeter. Den beräknade VA-
kostnaden för dammen är 130 000 kronor. Den totala utbyggnadskostnaden 
för området Ritaren beräknas bli 4 357 000 kronor + 10 % för oförutsedda ut-
gifter = 4 800 000 kronor. 

Brinkeskogen har 1 340 kvadratmeter gata till en beräknad kostnad om 
1 030 000 kronor. Den beräknade VA-kostnaden är 876 000 kronor. Den to-
tala utbyggnadskostnaden för Brinkeskogen beräknas bli 1 906 000 kronor + 
10 % för oförutsedda utgifter = 2 100 000 kronor. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse h-kort 2017.60 
- Protokoll från tekniska utskottet 2017-01-23 § 3 

_____________ 
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KS § 23   Dnr 49/2016 

Finansiering av gång- och cykelväg till  

Arentorp idrottsplats 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen beslutar att befintligt budgetanslag från år 2016 (874 000 
kronor år 2016) kompletteras med:  

1. 900 000 kronor ur budgetanslag för ny- och ombyggnad av gator och 
vägar år 2017 samt, 

2. 626 000 kronor ur budgetanslag för ny- och ombyggnad av gator och 
vägar år 2018. 

Reservation 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 

Sverigedemokraterna lämnar en protokollsanteckning: 
Byggandet av en cykelväg med pengar från 2018 borde rimligen vänta till 2018 
när pengar finns.  

Sverigedemokraterna förväntar sig en långsiktig och ärlig ekonomisk politik i 
Vara kommun. 

___________ 

Sammanfattning av ärendet 

En gång- och cykelväg är planerad att anläggas mellan Arentorps skola till id-
rottsplatsen Kedumsvallen. Det finns behov av att klargöra budgetutrymmet 
för genomförande av projektet. En upphandling av anläggningsarbetet kan ge-
nomföras under våren 2017. För att beslut ska kunna fattas i upphandlingen 
behöver budgetutrymmet klarläggas. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse h-kort 2017.70 
- Protokoll från tekniska utskottet 2017-01-23 § 11 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 

Pete Björk (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande Fredrik Nelander (S) ställer Peter Björks avslagsyrkande mot tek-
niska utskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsens beslutar en-
ligt tekniska utskottets förslag till beslut.  
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___________ 
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KS § 24 

Redovisning av Badhusparken, del av pro-

jektet Lyskraft Vara 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Upp till 1 000 000 kronor ur budget för offentlig utsmyckning år 2017 
kan användas för att slutföra ombyggnaden av Badhusparken i Vara 
gällande klättergrid, staket och iordningställande av tornfundament.  

2. Projektet gällande utegymmet inte ryms inom budget och skjuts på 
framtiden.   

3. Förvaltningen presenterar en skriftlig redovisning där beslutsgången 
framgår med en detaljerad redovisning av kostnaderna 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 
Lyskraft Vara är ett pågående investeringsprojekt med genomförda delprojekt i 
form av ”Torsbo ut och in” och ombyggnad av Badhusparken i Vara. Andra 
delprojekt har lagts vilande, då projektets totala budget har minskats. I den bi-
fogade statusrapporten redovisas hur ombyggnationen av Badhusparken kan 
slutföras under 2017 och vilka resurser som krävs för att även kunna färdig-
ställa ett planerat torn i parken. 

Lyskraft Vara hade en investeringsbudget på 25 000 000 kronor (KF 2016-06-
13). Budgeten minskades vid kommunfullmäktiges beslut 2016-11-28 om bud-
get för år 2017 och framåt, där 15 000 000 kronor flyttades fram utanför plan-
perioden 2018-2020. De kvarstående 10 000 000 kronor i investeringsbudget 
har utnyttjats, samtidigt som delar av Badhusparken återstår att färdigställa. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse redovisning av Badhusparken h-kort 2017.257 
- Statusrapport Badhusparken h-kort 2017.258 
- Protokoll från tekniska utskottet 2016-01-23 § 12 

Kommunstyrelsens behandling 

Kommunstyrelsen har synpunkter på hur ärendet beträffande Badhusparken 
har hanterats. Anna Cederqvist meddelar att ärendet kommer föranleda till för-
ändringar. 

Yrkanden  

Från Gabriela Bosnjakovic (M) lämnar följande tilläggsyrkande: ”Vi yrkar på att 
förvaltningen presenterar en skriftlig redovisning där beslutsgången framgår 
med en detaljerad redovisning av kostnaderna. 

 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2017-02-08 37 

  Utdragsbestyrkande  

Beslutsgång 

Ordförande Fredrik Nelander (S) frågar kommunstyrelsen och finner att kom-
munstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag till beslut och Gabriela 
Bosnjakovic tilläggsyrkande.  

__________ 
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KS § 25 

Redovisning av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av nedan förtecknade delegerings-
beslut. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har genom sin delegeringsordning, antagen av kommunsty-
relsen den 10 april 2015 § 63, överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordfö-
rande och tjänstemän. Samtliga beslut som fattats med stöd av delegering – 
även vidaredelegering – skall anmälas till kommunstyrelsen.  

Nedanstående beslut anmäls:  

 

Utskottens delegeringsbeslut (finns i utskottens protokoll) 

Sammanträde Utskott 

KSAU 2016-12-07 § 226-228 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU 2017-01-25 § 5, 11, 199 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

TU 2016-12-12 § 162, 170, 171 Tekniska utskottet 

TU 2016-01-25 § 4-9 Tekniska utskottet 

Övriga delegeringsbeslut 

 

Punkt  

 

Diarienum-
mer 

Besluts-
datum 

Ärende och beslut Delegat 

 
  1. Allmänna ärenden  

1.2 2017.150 2017-01-27 Brådskande ärenden- Yttrande om-
byggnad av E20 Vårgårda-Vara, delen 
Ribbingsberg-Eling 

Fredrik Nelander 
Kommunalråd 

2. Ekonomiska ärenden 

2.4 2016.2830 2016-12-31  Avskrivning av fordringar, max be-
lopp 20 000 kr per faktura-  

Bokföringsmässig avskrivning på to-
talt 3112,46 kr personalutskottets 
verksamhet. 

Camilla Verngren 
Ekonomichef 
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2.4 

 

2016.2828 2016-12-31 Avskrivningar av fordringar, max be-
lopp 20 000 kr per faktura. 

Bokföringsmässig avskrivning på to-
talt 60 263 kr bildningsnämndens 
verksamhet 

Camilla Verngren 
Ekonomichef 

2.4 2016.2829 2016-12-31 Avskrivning av fordringar, max be-
lopp 20 000 kr per faktura. 

Bokföringsmässig avskrivning på to-
talt 4233kr, socialnämndens verksam-
het 

Camilla Verngren 
Ekonomichef 

2.4 2016.2790 2016-12-05 Avskrivning av fordringar, max be-
lopp 20 000 kr. 

Bokföringsmässig avskrivning på to-
talt 19 577 kr, VA-avgifter 

Camilla Verngren 
Ekonomichef 

3. Personalärenden 

3.5 Pärm dele-
gationslista 

 Beslut om löneplacering – RE-chef nr 
1-10. 

Nina Persson 
HR-chef 

3.5 Pärm dele-
gationslista 

 Beslut om löneplanering – övriga nr 
11.-242 

Nina Persson 
HR-chef 

 2017.26 2016-12-29 Anställning av tillförordnad miljö- 
och byggnadschef- Enligt kommun-
styrelsens beslut § 152/2016 anställ-
ning av tillförordnad miljö- och bygg-
nadschef 

Fredrik Nelander 
Kommunalråd 

8. Yttranden 

8.8 2017.5 2016-12-20 Yttrande av likartad typ som 8.1-8.7 
Yttrande över ansökan om kameraö-
vervakning med drönare till Länssty-
relsen. Ansökan från Jan Larsson 
Konsult AB. 

Anna Cederqvist  
Kommundirektör 
 

8.8 2017.7 2016-12-20 Yttrande av likartad typ som 8.1-8.7 
Yttrande över ansökan om kameraö-
vervakning med drönare till Länssty-
relsen. Ansökan från Riksbyggen ek.f. 

Anna Cederqvist 
Kommundirektör 
 

8.8 2017.9 2016-12-20 Yttrande av likartad typ som 8.1-8.7 
Yttrande över ansökan om kameraö-
vervakning med drönare till Länssty-
relsen. Ansökan från Linus Nordén/ 
Moogli. 

Anna Cederqvist 
Kommundirektör 
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8.8 2017.11 2016-12-20 Yttrande av likartad typ som 8.1-8.7 
Yttrande över ansökan om kameraö-
vervakning med drönare till Länssty-
relsen. Ansökan från Västra Orusts 
Energitjänst ek.f. 

Anna Cederqvist  
Kommundirektör 
 

8.8 2017.13 2016-12-20 Yttrande av likartad typ som 8.1-8.7 
Yttrande över ansökan om kameraö-
vervakning med drönare till Länssty-
relsen. Ansökan från Norsecraft Geo 
Survey AB. 

Anna Cederqvist 
Kommundirektör 
 

8.8 2017.49 2016-12-20 Yttrande av likartad typ som 8.1-8.7 
Yttrande över ansökan om kameraö-
vervakning med drönare till Länssty-
relsen. Ansökan från Positionsbolaget 
AB. 

Anna Cederqvist 
Kommundirektör 
 

8.8 2017.76 2016-12-20 Yttrande av likartad typ som 8.1-8.7 
Yttrande över ansökan om kameraö-
vervakning med drönare till Länssty-
relsen. Ansökan från DRiley AB. 

Anna Cederqvist 
Kommundirektör 
 

8.8 2017.78 2016-12-20 Yttrande av likartad typ som 8.1-8.7 
Yttrande över ansökan om Kameraö-
vervakning med drönare till Länssty-
relsen. Ansökan från Grimmdrone 
AB. 

Anna Cederqvist  
Kommundirektör 
 

8.8 2017.198 2017-01-31 Yttrande av likartad typ som 8.1-8.7 
Yttrande över ansökan om Kameraö-
vervakning med drönare till Länssty-
relsen. Ansökan från Polismyndig-
heten. 

Anna Cederqvist 
Kommundirektör  
 

9. Teknisk verksamhet 

9.2.2 2017.44 Sept-dec 
2016 

Upplåtelse av allmän platsmark mm. 
till annat än trafik 

Stellan Gedell 
Gatuingenjör 

9.4.4 2017.44 Sept-dec 
2016 

Avvikelse från normaltaxa vid upplå-
telse av allmän platsmark 

Stellan Gedell 
Gatuingenjör 

   10. Trafikfrågor  

10.2 2017.44 Sept-dec 
2016 

Tillfälliga lokala (trafik) föreskrifter Stellan Gedell 
Gatuingenjör 

10.5 20117.44 Sept-dec 
2016 

Transporttillstånd för bred last Stellan Gedell  
Gatuingenjör 
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KS § 26 

Anmälningsärenden 
 

Följande anmälningsärenden meddelas till kommunstyrelsen och läggs därefter 
till handlingarna:  

Sammanträde Ärenderubrik 

KSAU 2016-12-07  § 221 Ändringar i ärendelistan 

KSAU §  222 Informationsärende- Larmcentral 

KSAU §  223 Informationsärende- Skaraborgs kommunalförbund in-
tegrationsarbetet 

KSAU §  224 Informationsärende- GMM-tomten 

KSAU §  229 Anmälningsärenden 

KSAU §  230 Kurser och konferenser  

KSAU §  231 Diskussionsarbetsutskott 

KSAU §  232 Övriga frågor 

KSAU 2017-01-25 § 1 Ändringar i ärendelistan 

KSAU § 12 Information om DO-ärendet 

KSAU § 22 Anmälningsärenden 

KSAU § 23 Kurser och konferenser  

KSAU § 24 Sprinten 

KSAU § 25 Diskussionsarbetsutskott 

KSAU § 26 Övriga frågor 

PU 2016-12-05 § 74 Ändringar i ärendelista 

PU § 75 Resultat arbetsklimatundersökningen 

PU § 78 Information från förvaltningen 

PU § 77 Uppföljning av blanketter i samband med avslutnings-
samtal 

PU § 78 Nytt sammanträdesdatum i januari 2017 

PU 2017-01-25 § 1 Ändringar i ärendelistan 

PU § 2 Utvärdering av enheternas egen friskvård under 2016 

PU §  3 Ersättning för förlorad ordinarie förvärvsinkomst enligt 
schablonberäknad årsinkomst 

PU § 4 Ändringar i sammanträdestid i februari och november 
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PU § 5 Information från förvaltningen 

PU § 6 Diskussion om hantering av avslutningsblanketter 

PU § 7 Övriga frågor 

PU § 8 Verksamhetsbesök för personalutskottet 

TU 2016-12-12 § 160 Information om renoveringsbehov samt uppföljning av 
skadeståndskrav på VA efter översvämning  

TU § 161 Avsiktsförklaring om samverkan gällande Vatten och 
Avlopp mellan Essunga, Grästorp, Lidköping och Vara 
kommuner 

TU § 164 Järnvägsstaket i Stora Levene  

TU § 165 Slutredovisning för utbyggnad av industrigata Stallgatan 
etapp 2, Vara 

TU § 169 Återkoppling till Kommunstyrelsen om avgifter gällande 
felparkering på gatumark och tomtmark 

TU § 172 Uppsägning av avtal avseende Dönstorpsbadet 

TU § 173 Revidering datum för tätortsvandring 

TU § 174 Förfrågan om nominering till styrelsen i Avfall Sverige 

TU § 176 Informationsärenden 

TU § 177 Kurser och konferenser 

TU 2017-01-23 § 1  Ändring i ärendelistan 

TU §2 Presentation av Roger Karlsson- Parkansvarig 

TU § 10 Lägesrapport avseende gång- och cykelväg- Oltorp 

TU § 13 Informationsärenden 

TU § 14 Anmälningsärenden 

TU § 15 Kurser och konferenser  

TU § 16 Övriga frågor 

_________ 
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KS § 27 

Övriga frågor 

Avsiktsförklaring AGB 

Lars Gezelius (M) har en synpunkt om handlingarna till ärendet Avsiktsförkla-
ring AGB. Kommunstyrelsens arbetsutskott hade beslutat om att göra änd-
ringar i avsiktsförklaringen men de ändringarna framkom bara i protokollet. 
Det är önskvärt att kommunstyrelsen får uppdaterade handlingarna om arbets-
utskottet beslutar om att göra förändringar i handlingar. 

Namibia  

Lars Gezelius (M) önskar att kommunstyrelsen ska få information i projektet 
emellan Vara och Namibia. Det är bra om information om de internationella 
projekten kan förmedlas till hela kommunstyrelsen då alla partier inte är repre-
senterade i kommunstyrelsens arbetsutskott. Lars Gezelius (M) undrar även om 
vi har pågående projekt med Huangshan, Kina? 

Anna Cederqvist, kommundirektör, meddelar att information om projektet i 
Namibia kommer lämnas på kommunstyrelsens nästa sammanträde, samt in-
formation om Huangshan, Kina. 

Deltidsbrandmän 

Fredrik Nelander (S) informerar att deltidsbrandmännen i Sverige har tecknat 
ett nytt kollektivavtal och deltidsbrandmännen är missnöjda med avtalet.  Fred-
rik Nelander tror att kommunstyrelsen kommer bli uppvaktad av deltidsbrand-
männen i Vara kommun beträffande den här frågan. 

Inskannade handlingar 

Carl-Uno Olsson (S) har en synpunkt om handlingarna till sammanträdet. En 
del av handlingarna som kommunstyrelsen får till sammanträdet är inskannade 
dokument. Nackdelen med dessa dokument är att de kan vara svårare att läsa 
för till exempel synskadade personer.  Ur ett tillgänglighetsperspektiv skulle det 
därför vara att föredra att ha digitala dokument  istället för inskannade. 

E20 

Peter Björk (SD) har en fråga om ombyggnad av E20 . Fredrik Nelander be-
skriver arbetsutskottets hantering av ärendet. Ett yttrande har lämnats till Tra-
fikverket i form av delegationsbeslut fattat av Fredrik Nelander och arbetsut-
skottet kommer även besluta om ytterligare ett yttrande som kommet lämnas 
till Trafikverket. 

___________ 


