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KS §  59    

Information från Roger Filipsson, projektle-

dare Sprinten 

Sammanfattning av ärendet 

Roger Filipsson, projektledare för projektet-sprinten informerar om sig själv 
inför kommunstyrelsen. Roger Filipsson har en bakgrund inom byggbran-
schen. Nu driver han ett eget företag som arbetar med bland annat byggledning 
och projektledning och han har även fungerat som kontrollansvarig vid bygg-
projekt. Vad gäller de projekt som han har arbetat med har några av dem varit 
förlagda i Oslo, Norge och det har varit lärorik upplevelse att arbeta utom-
lands. Nyligen har Roger varit projektledare för projektet att totalrenovera po-
lishuset i Lidköping. 

Beträffande arbetet som projektledare väntar nu för Roger Filipsson att hitta 
en entreprenör som kan genomför ombyggnationen.  

__________ 
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KS § 60   Dnr 193/2016 

Upplösning av stiftelser 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att för följande stiftelser ska stiftelsens tillgångar 
förbrukas för det ändamål vartill de är bestämda eller för ett ändamål som så 
nära som möjligt motsvarar detta: 
 

Vara kommuns sociala samstiftelse 
Karl O Paulssons hjälpfond 
Skolstyrelsens donationsstiftelse 
Vara kommuns samstiftelse för allmänna kommunala intressen 
Carl  Strandmans från Jung o USA fond för bidrag till polioskadade samt till 
polio- och cancerforskning 
Fredrik o Emma Carlssons donationsfond 
Gustav Georg Anderssons fond för Kedumsgården  
Carl Alfred Johanssons donationsfond 
Otto Landins stiftelse 
Oscar Anderssons stiftelse 
Clara Ahlins stiftelse 
Stiftelsen Lars Andersgården 
Vilhelmina Skarstedts donationsfond 
 
Efter att respektive stiftelses tillgångar har förbrukats kommer stiftelsen att 
upplösas. 

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att annonsera och informera om 
att ovanstående stiftelser ska avslutas genom att dess tillgångar delas ut.  
__________ 
 

Sammanfattning av ärendet 

Nu är ett antal stiftelser klara till att använda såväl avkastning som kapital. När 
en stiftelses tillgångar är förbrukade upplöses den, varpå den kan avregistreras 
hos Länsstyrelsen. Därmed är den avslutad i sin helhet.  
 
Tillsynsmyndigheten (Kammarkollegiet eller Länsstyrelsen) har beviljat tillstånd 
för att förbruka tillgångarna i följande stiftelser: 

Vara kommuns sociala samstiftelse 
Karl O Paulssons hjälpfond 
Skolstyrelsens donationsstiftelse 
Vara kommuns samstiftelse för allmänna kommunala intressen 
Carl  Strandmans från Jung o USA fond för bidrag till polioskadade samt till 
polio- och cancerforskning 
Fredrik o Emma Carlssons donationsfond 
Gustav Georg Anderssons fond för Kedumsgården  
Carl Alfred Johanssons donationsfond 
Otto Landins stiftelse 
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Oscar Anderssons stiftelse 
Clara Ahlins stiftelse 
Stiftelsen Lars Andersgården 
Vilhelmina Skarstedts donationsfond 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, h:-kort 2017.774 
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-04-19 § 64 

___________ 
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KS § 61   Dnr 52/2017 

Förvärva aktier i Inera AB 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskil-

ling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.  
2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i 

aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.  
_________ 

Sammanfattning av ärendet 

SKL Företag AB är majoritetsägare i Inera AB, efter att ha köpt merparten av 
aktierna från landsting och regioner. Alla landsting och regioner äger nu fem 
aktier vardera, och även kommunerna erbjuds att köpa fem aktier vardera, till 
en total summa av 42 500 kronor. 

Syftet med ett bredare ägande är att enklare kunna utveckla gemensamma lös-
ningar som bidrar till att effektivisera verksamheterna i både kommuner, lands-
ting och regioner. Inera blir därmed en plattform för utveckling och förvalt-
ning av gemensamma digitala lösningar även för kommunerna. 

Beslutsunderlag 

- Aktieöverlåtelseavtal, bilaga 1, h-kort 2017.689  
- Anslutningsavtal, bilaga 2, h-kort 2017.689   
- Aktieägaravtal, bilaga 3, h-kort 2017.689   
- Bolagsordning, bilaga 4, h-kort 2017.689   
- Ägardirektiv, bilaga 5, h-kort 2017.689   
- Årsredovisning Inera AB 2015, bilaga 6, h-kort 2017.689 
- Tjänsteskrivelse, h-kort 2017.690 
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-04-19 § 65 

___________ 
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KS § 62   Dnr 225/2016 

Yttrande på motion om ett förstärkt Destinat-

ionsbolag med flera och nya möjligheter 

Kommunstyrelsen förslag till beslut  

Kommunfullmäktige avslår motionen som därmed är färdigbehandlad.  

Reservation 

Moderaterna och Liberalerna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yr-
kande. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Den 12 oktober lämnade moderaterna, genom Gabriela Bosnjakovic, in en 
motion avseende ett förstärkt Destinationsbolag med flera och nya möjligheter. 
Motionären tydliggör att kostnaden för bolagen blivit högre än vad kommunen 
först räknat med och redogör för det finansieringsbeslut som fattades av kom-
munstyrelsen den 10 februari 2016 § 16 med innebörden att ge bolaget ett bi-
drag om 1 miljon kronor 2016, 750 000 kronor 2017 och 500 000 kronor år 
2018. Motionären förtydligar även att bolaget är i behov av ytterligare finansie-
ring och att det på sikt behövs en stabilitet för att klara framtida utmaningar.  

Intentionen i motionen är att möta de finansiella utmaningarna genom ett sam-
arbete med grannkommuner och att det i konceptet för Varas Destinationsbo-
lag finns möjlighet att bjuda in grannkommuner. Mot bakgrund av detta yrkar 
motionären att kommunfullmäktige beslutar att utreda möjligheten till ett ökat 
samarbete med våra grannkommuner för att efterfråga intresset att bli delägare 
i ett gemensamt destinationsbolag.  

Motionen har vid två tillfällen varit uppe för information/diskussion i styrelsen 
i Destination Vara AB. Den 15 november § 38 anmäldes motionen där en dis-
kussion fördes kring motionens intention i samband med beslut om finansie-
ringsmodell. Vid styrelsemötet den 6 april § 14 lämnade bolaget ett yttrande där 
styrelsen anser att motionen bör avslås.  

Motionens intention om att utreda ett utökat samarbete och därigenom efter-
fråga intresset om delägarskap med Varas grannkommuner kan komma att 
kräva mycket administrativt arbete. Inte enbart genom revidering av bolagsord-
ning och namn utan även organisatoriskt för att på ett bra sätt kunna skapa 
ordning och insyn i ett delägt bolag. Vara kommun har de senaste åren tagit ett 
krafttag för att skapa en god bolagsstruktur. Dels utifrån att samtliga dotterbo-
lag samlats under ett moderbolag, Vara Koncern AB och dels utifrån förbätt-
rade strukturer och rutiner från förvaltningarnas stödprocesser (främst eko-
nomi, kansli och HR). Mot bakgrund av detta samt inkommet yttrande från 
Destination Vara AB styrelse föreslås att motionen avslås.  
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Yttrande från styrelsen i Destination Vara AB  

Vid styrelsemötet den 6 april lämnade styrelsen i Destination Vara AB nedan-
stående yttrande som svar på inkommen motion (styrelseledamot Gabriela 
Bosnjakovic yrkade avslag mot styrelsens yttrande): 

Under 2016 rekryterades en VD till Destination Vara AB med uppdraget att 
skapa en tydlig varumärkesprofil för bolaget men också att skapa en stor och 
bred marknadsföring för att synliggöra bolaget lokalt och i regionen.  

Detta marknadsarbete genomfördes mycket framgångsrikt och hand i hand 
med detta skedde och sker ett brett kontaktskapande med flera mötesarrangö-
rer (PCOer) i regionen som arbetar med större konferenser och event. Allt ar-
bete sker utifrån målet med att få fler stora övernattande konferenser i Vara.  

Bolagets arbete är att jobba utifrån de förutsättningar som finns vad gäller ho-
tell och konferensanläggningar i Vara kommun. Tillsammans med dessa nä-
ringar har styrelsen satt upp tydliga verksamhetsmål gällande de tre kommande 
åren.   

Ett av målen är att Destination Vara AB ska arbeta för att få hit 25 större kon-
ferenser med över 150 personer som ska skapa övernattningar och omsättning 
i Vara kommun. I grannkommunerna finns inte den kapaciteten både vad gäl-
ler hotell och/eller konferensanläggningar. Destinationsarbete är ofta mycket 
platsorienterat och bygger i sin grundidé på att skapa ökad beläggning, skapa 
större handel och generera en ökad omsättning för kommunen.  

Som VD i Destination Vara AB ställer jag mig tveksam till intentionen i mot-
ionen. Om motionen bifalles har allt det arbete som bolagets VD och styrelse 
initierat och genomfört under året för att sätta Vara på kartan varit effektlöst.   

De större destinationsbolagen i kommunens närområde har jag som verkstäl-
lande direktör besökt under hösten 2016. Bolaget har ett väl fungerade samar-
bete med dem utifrån att vi som separata bolag kan agera partners. 

Som VD och styrelse för det nya bolaget Destination Vara AB motsäger vi oss 
intentionen i motionen. 

Beslutsunderlag 

- Inkommen motion, h-kort 2016.2337 
- Tjänsteskrivelse, h-kort 2017.779 
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-04- 19 § 69 

__________ 

Kommunstyrelsens behandling  

Yrkanden 

Lars Gezelius (M) och Tommy Åkerstedt (L) yrkar bifall till motionen.. Elof 
Jonsson (C) yrkar bifall arbetsutskottets förslag till beslut.  
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer Lars Gezelius (M) och Tommy Åkerstedts (L) bifallsyr-
kande mot arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.  

__________  
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KS § 63   Dnr 50/2017 

Markköp del av Tråvad 3:6 

Kommunstyrelsen förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner upprättat köpeavtal med Ranaverken AB.  

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Ärendet har pågått från hösten 2012 och diskussioner har förts med fastighets-
ägare och Ranaverken AB om markförvärv. Befintliga bostäder har ansetts vara 
olämpligt så nära industribyggrätt, varför kommunen tidigare planlagt Tråvad 
3:6 för lantbruksändamål.  

Kommunen har parallellt med markdiskussionen ett planuppdrag att utöka Ra-
naverkens verksamhet i detaljplan. Planförslaget och köpeavtalet innebär att 
kommunen köper den del av Tråvad 3:6 som är planlagd för Skydd – allmän 
platsmark i enlighet med värdering gjord av LRF 2016.  

Beslutsunderlag 

- Avtalsförslag (samt tillhörande kartunderlag), h-kort 2017.775 
- Plankarta för ”Tråvad 3:77 m.fl. (Ranaverken)”, h-kort 2017.588  
- Värdeutlåtande daterad 2016-02-16, h-kort 2017.588 
- Tjänsteskrivelse, h-kort 2017.776 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-19 § 75 

__________ 
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KS §  64                                                    Dnr 49/2016  

Revidering av tidigare beslut avseende finan-

siering av gång- och cykelväg till Arentorps 

idrottsplats  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen reviderar budgeten för investeringsprojektet Gång- och cy-
kelväg till Arentorps idrottsplats, så att projektet finansieras i sin helhet av 2017 
års budgetanslag för ”Ny- och ombyggnad av gator och vägar”.  

Av årets anslag på 5 100 000 kronor avsätts 1 526 000 kronor till investerings-
projektet. 
___________ 

Sammanfattning av ärendet 

En gång- och cykelväg (GC-väg) är planerad att anläggas mellan Arentorps 
skola och idrottsplatsen Kedumsvallen. Kommunstyrelsen beslutade om inve-
steringsbudget vid sitt sammanträde 2017-02-08, § 23. En reservation inkom 
mot beslutet, med anledning av att del av budgeten togs ur 2018 års investe-
ringsbudget. 

Tidplanen för ett annat investeringsprojekt har flyttats fram till år 2018 (anläg-
gande av cykelväg på Drottninggatan i Vara). Det frigör ett budgetutrymme på 
3 200 000 kronor år 2017 inom anslaget för ”Ny- och ombyggnad av gator och 
vägar”.  

Budget för GC-vägen i Arentorp år 2017 

Tekniska förvaltningen föreslår att projektet GC-väg till Arentorps IP finansie-
ras av 2017 års anslag, så att de 626 000 kronor som tagits ur 2018 års budget 
istället tas ur 2017 års budget. Ur 2017 års anslag för ”Ny- och ombyggnad av 
gator och vägar” behöver det avsättas 1 526 000 kronor till investeringspro-
jektet, som komplement till den budget som överförts från år 2016.  

Projektet har tidigare beräknats kosta 2 400 000 kronor. Beräkningen är inte re-
viderad. En upphandling har gjorts av anläggningsarbetet, med priset 1 784 000 
kronor. 

Ny- och ombyggnad av gator och vägar år 2017 

Budgetanslag för ”Ny- och ombyggnad av gator och vägar” år 2017 är på 
5 100 000 kronor och är planerat att användas enligt följande:  

- GC-väg Tingshusgatan i Vara, 1 000 000 kronor. Redan färdigställd. 
- GC-väg till Arentorps idrottsplats, 1 526 000 kronor. Detta ärende. 
- GC-väg till Oltorps badplats  i Kvänum, 400 000 kronor. Trafikverkets 

godkännande krävs. 
- Omläggning av Kullagatan i Kvänum, 405 000 kronor. Avtal finns med 

CIKAB. 
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- Kvarstår, 1 769 000 kronor.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, h-kort 2017.827 
- Protokoll från tekniska utskottet 2017-04-24 § 47 

_________ 
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KS § 65                                                     Dnr 215/2016 

Torgtaxa för jordgubbens dag 

Kommunstyrelsen förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta torgtaxa för Jordgubbens dag enligt bi-
laga. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Jordgubbens dag är ett årligt evenemang som ordnas av Vara kommun. Det 
har deltagit ett stort antal torghandlare i evenemanget – cirka 200 knallar. In-
täkterna från marknadsplatserna går oavkortat till evenemanget. Avgiftsnivån 
för marknadsplatserna på Jordgubbens dag har hittills tagits på tjänstemanna-
nivå, vilket är fel instans för beslutande om en sådan avgift.  

En avgift föreslås som ska gälla endast under Jordgubbens dag år 2017, och 
tillsvidare, tills en ny avgiftsnivå behöver antas. 

Jordgubbens dag är undantagen i den ordinarie torgtaxan, dvs. det finns ingen 
risk för överlappning mellan dessa taxor. 

Avgiftsnivå för torghandel under Jordgubbens dag 

Avgift för torghandel under Jordgubbens dag är 390 kronor för en torgplats 
om 3 gånger 3 meter under ett tidspass. Föreningar betalar 100 kr per torgplats 
under ett tidspass, och då ingår ett bord.  

Tre tidspass finns tillgängliga: 

1. fredag kväll 

2. lördag dag 

3. lördag kväll 

Avgiften är inklusive moms. 

Tekniska förvaltningen föreslår att avgiften gäller från och med Jordgubbens 
dag år 2017 och tillsvidare, och att det kopplas ett index till avgiften som tillå-
ter årlig höjning. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, h:-kort 2017.825 
- Torgtaxa för Jordgubbens dag, h-kort 2017.824 
- Protokoll från Tekniska utskottet 2017-04-24 § 51 

__________ 
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KS § 66    

Anställning av teknisk chef 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anställa Åke Lindström som teknisk chef i Vara 
kommun.  

___________ 

Sammanfattning av ärendet 

Inför rekrytering av ny teknisk chef har ett rekryteringsföretag anlitats, Tarasso. 
Processen har bestått i olika delar så som framtagning av kravprofil, annonse-
ring, intervjuer, tester och referenstagning.  

I rekryteringsprocessen har följande deltagit: kommunstyrelsens arbetsutskott, 
tekniska utskottets ordförande, representanter från de olika fackförbunden, re-
presentanter från arbetsgruppen, personalchef samt kommundirektör.  

Rekryteringsgruppen föreslår att Åke Lindström anställs som teknisk chef. Åke 
kommer närmast från en tjänst som fastighetschef i Vara kommun.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse- Anställning av teknisk chef h-kort 2017.944 

_________ 
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KS § 67     

Information från Skaraborgs kommunalför-

bund 

Sammanfattning av ärendet 

Anna Cederqvist, kommundirektör, informerar att hon kommer delta i kom-
munalförbundets arbetsgrupp som ska  utreda kommunalförbundets framtida 
organisation. 

__________ 
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KS § 68     

Kommundirektören informerar 

Sammanfattning av ärendet 

Anna Cederqvist, kommunaldirektör, informerar att hon är tacksam att kom-
munen har kunnat anställa en ny teknisk chef och nu återstår arbetet att an-
ställa en fastighetschef eftersom den tjänsten blir vakant. 

__________ 
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KS § 69 

Redovisning av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av nedan förtecknade delegerings-
beslut. 

__________ 

Sammanfattning  

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 2017-04-19 § 66,67 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

TU 2017-04-24 § 44,46,49,50-62 Tekniska utskottet 

Övriga delegeringsbeslut 

 

Punkt  

 

Diarienum-

mer 

Besluts-

datum 

Ärende och beslut Delegat 

                                                       2. Ekonomiska ärenden 

2.4 2017.760 2017-04-12 Avskrivningar fordringar, max belopp 
20 000 kr per faktura 

Bokföringsmässig avskrivning på to-
talt 36 159 kr VA-avgifter 

Camilla Verngren  
Ekonomichef  
 

2.4 2017.876 2017-04-30 Avskrivningar fordringar, max belopp 
20 000 kr per faktura 

Bokföringsmässig avskrivning på to-
talt 3741 kr, socialnämndens verk-
samhet 

Camilla Verngren 
Ekonomichef  

2.4  2017.877 2017-04-30 Avskrivningar fordringar, max belopp 
20 000 kr per faktura 

Bokföringsmässig avskrivning på to-
talt 60 176 kr, Bildningsnämndens 
verksamhet 

Camilla Verngren 
Ekonomichef 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen  2017-05-03 17 

  Utdragsbestyrkande  

2.4 2017.878 2017-04-30 Avskrivningar fordringar, max belopp 
20 000 kr per faktura 

Bokföringsmässig avskrivning på to-
talt 12 473 kr, personalutskottets  
verksamhet 

Camilla Verngren 

3. Personalärenden 

3.5 Pärm dele-
gationslista 

 Beslut om löneplacering- RE-chef    
nr. 421 

Nina Persson 
HR-chef 
 

3.5 Pärm dele-
gationslista 

 Beslut om löneplacering – övriga nr. 
422-446 

Nina Persson 
HR-chef 
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KS § 70 

Anmälningsärenden 
 

Följande anmälningsärenden meddelas till kommunstyrelsen och läggs därefter 
till handlingarna:  

Sammanträde Ärenderubrik 

KSAU 2017-04-19  § 63 Ändringar i ärendelistan 

KSAU §  68 Utse person till juryn för utmärkelsen årets nytänkare 

KSAU §  70 Sprinten 

KSAU §  71 Anmälningsärenden 

KSAU §  72 Kurser och konferenser 

KSAU §  73 Diskussionsarbetsutskott 

KSAU  § 74 Inbjudan från Kadan, Tjeckien 

KSAU § 76 Övriga frågor 

TU 2017-04-24 § 45 Ändring i ärendelistan 

TU § 48 Information från fastigheten om fastighetsunderhåll 
2017 

TU § 63 Information om vägvisningsmärken 

TU § 64  Informationsärenden 

TU § 65 Anmälningsärenden  

TU § 66 Övriga frågor 

_________ 
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KS § 71 

Övriga frågor 

Sprinten 

Lars Gezelius (M) ställer en fråga med anledning av en artikel som har varit i 
tidningen knallebladet. I en artikel ska Elof Jonsson (C) ha uttryckt att det 
finns risk att AMB kommer hoppa av projektet om inte vissa ombyggnationer 
genomförs. Lars Gezelius undrar om detta är lämpligt att uttrycka sig på det 
sättet i media. Elof Jonsson påpekar att Sprinten kommer att verkställas i sin 
helhet, det var poängen med artikeln. 

AMB- audition  

Gabriela Bosnjakovic (M) informerar att AMB kommer ha audition i Tingsryd 
för studenterna som vill gå på gymnasieskolan i Vara. Antalet sökande ska ha 
varit många. 

_________ 


