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KS § 54   Dnr 20/2015 

Vara Badhus - utbyggnad av omklädnings-

rum 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

- genomföra utbyggnad av omklädningsrum i markplan vid Vara Badhus en-
ligt förslag från tekniska utskottet 2016-04-11 § 58. Investeringskostnaden 
om 6 miljoner ryms inom den kvarvarande budgeten för badhusprojektet.   

- anläggande av dam- och herrbastu i tillbyggnaden, eller genom ombyggnad 
av förråd i den befintliga simhallen, avgöras i dialog mellan bildningsförvalt-
ningen och tekniska förvaltningen. 

___________ 

Sammanfattning av ärendet 

Vara Badhus är ett upplevelsebad med stora möjligheter och varierat utbud av 
bassänger och verksamheter. Badanläggningen är anpassad för att klara cirka 
90 000 besökare per år men har under första året haft 91 566 besökare.  

Den 18 februari 2015 § 38 gav kommunstyrelsens arbetsutskott förvaltningen i 
uppdrag att projektera för utbyggnad av nya omklädningsrum i Vara Badhus. 
Detta med anledning av att omklädningsrummen är för små. 

Kommunfullmäktige avsatte den 31 oktober 2011 § 63, 150 miljoner kronor 
för investeringar i inomhusbaden. Vara Badhus invigdes den 22 november 
2014 och har därefter haft fler besökare än vad som tidigare uppskattats. Bud-
geten visar att alla avsatta medel ännu inte har används och det finns därmed 
pengar kvar att disponera. En utbyggnad av omklädningsrummen möjliggör 
för badhuset att tillgodose behovet av antal besökare.   

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 december 2015 § 230 föl-
jande: 

- remittera ärendet till bildningsnämnden för förslag om tillbyggnad av om-
klädningsrum på plan två (entrévåning) i Vara Badhus till bildningsnämn-
den. 

- ge tekniska förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för tillbygg-
nad av omklädningsrum på plan 3 (Actics våningsplan).  

Bildningsnämnden har den 2 februari 2016 § 12 lämnat nedanstående förslag, 
som svar på ovanstående remiss: 

- en tillbyggnad av nytt omklädningsrum på plan två i vara badhus 
- hänsyn bör tas till synpunkter från kommunala rådet för funktionshinderfrå-

gor (KRF) 
- möjligheterna till förbättring av de befintliga omklädningsrummen bör utre-

das 
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Efter svar från bildningsnämnden har ärendet överlämnats till tekniska utskot-
tet för beredning och förslag till beslut. Slutligt beslut i ärendet ska fattas av 
kommunstyrelsen. 

Tekniska utskottets beredning (2016-04-11 § 58) 

Tekniska utskottet har på sitt sammanträde den 11 april 2016 § 58 föreslagit 
kommunstyrelsen att genomföra utbyggnad av omklädningsrum enligt framar-
betat förslag (som presenterats i tjänsteskrivelse från teknisk chef Teresa Ka-
lisky och byggledare Håkan Svensson, daterat 2016-03-31).  

Förslaget klargör hur utbyggnationen ska se ut samt hur man kan förbättra nu-
varande omklädningsrum. I arbetet har hänsyn tagits till synpunkter från kom-
munala rådet för funktionshindrade (KRF).  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, 2016-03-31, från teknisk chef Teresa Kalisky och byggle-
dare Håkan Svensson – Vara badhus – utbyggnad av omklädningsrum 

- Skissförslag på ombyggnationen 
- Synpunkter från Kommunala rådet för funktionshindrade KRF, mötesda-

tum 2016-01-13 
- Protokoll från tekniska utskottet 2016-04-11 § 58 

Kommunstyrelsens behandling 

Fastighetschef Åke Lindström deltar på detta ärende och presenterar för kom-
munstyrelsen tekniska utskottets skissförslag på planerad ombyggnation.  

Yrkanden 

Gabriela Bosnjakovic (M) yrkar på återremiss. Moderaterna vill utreda behovet 
och möjliga tekniska lösningar.  

Beslutsgång 

Ordförande Fredrik Nelander frågar kommunstyrelsen om ärendet kan beslu-
tas idag eller om det ska återremitteras. Kommunstyrelsens beslutar att ärendet 
ska beslutas idag.  

Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen bifaller enligt tekniska ut-
skottets förslag till beslut och finner att det bifalls.  

__________ 
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KS § 55   Dnr 192/2015 

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2016-2020, 

Vara kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen skickar förslag om riktlinjer för bostadsförsörjning på re-
miss till följande aktörer för yttrande: 

- Vara kommuns nämnder, styrelser och berörda bolag 
- Angränsande kommuner (Falköping, Essunga, Grästorp, Lidköping, 

Skara och Herrljunga)  
- Västra Götalandsregionen  
- Länsstyrelsen för yttrande.  

Riktlinjerna ska även ställas ut biblioteket i Vara, Vara kommuns hemsida samt 
med annons i tidningen. 

Remissvaren ska vara kommunen tillhanda den 10 augusti 2016.   

_________ 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen ska enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, som 
infördes år 2001, upprätta riktlinjer för bostadsförsörjningen i kommunen 
minst en gång vart fjärde år. Riktlinjerna ska antas av fullmäktige varje mandat-
period och ska betraktas som ett planeringsunderlag för att möjliggöra en bygg-
nation enligt kommunens målsättningar. Länsstyrelsen och andra regionala or-
gan ska ges möjlighet att yttra sig över kommunens planering av bostadsför-
sörjningen. 

I Vara kommun finns det goda möjligheter för nybyggnation och förtätning. 
Kommunens planerade bostadsbyggnation ger möjlighet till cirka 380 lägen-
heter och 153 småhus i kommunens fyra största bostadsorter, Vara, Kvänum, 
Vedum och Stora Levene. Detta innebär möjlighet till totalt 533 nya hushåll. 
Till detta ska även möjligheten till förtätning i Vara småstad samt byggnation i 
övriga tätorter och småorter samt på landsbygden läggas till.  

Ärendet har beretts av stadsarkitekt på tillväxt- och utvecklingsavdelningen 
som har följande ståndpunkt: Om Vara kommun inte antar riktlinjer för bo-
stadsförsörjning kan regeringen förelägga kommunen att ta fram riktlinjer för 
bostadsförsörjning.  

Beslutsunderlag 

- Samrådsförslag: Riktlinjer för bostadsförsörjning, H-kort 2016.931 
- Tjänsteskrivelse från TUA: Riktlinjer för bostadsförsörjning 2016-2020, 

Vara kommun, H-kort 2016.932 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-18 § 85 
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Kommunstyrelsens behandling 

Lars Gezelius (M) lyfter frågan om inkluderingsboende (sidan 10, punkt 6 i fö-
reslagen riktlinje). Frågan diskuteras på sammanträdet. Kommunfullmäktige 
har den 30 november 2015 § 105 antagit en policy för bostadsförsörjning för 
Vara kommun. Föreslagna riktlinjer bygger på denna policy och däri omnämns 
inkluderingsboenden. 

Efter sammanträdet har information framkommit av förberedande tjänsteman 
att remisstiden behöver flyttas till 10 augusti. Detta med anledning av missför-
stånd avseende sammanträdesdatum.  

Yrkanden  

Fredrik Nelander (S) yrkar på nedanstående revidering i arbetsutskottets förslag 
till beslut: 

I arbetsutskottets förslag till beslut föreslås det att riktlinjerna ska 
skickas på samråd till angränsande kommuner men Falköping 
har fallit bort i förslaget. Riktlinjerna ska skickas även till Falkö-
ping kommun.  

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut med Fredrik Ne-
landers ändringsyrkande.  

__________ 
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KS § 56    Dnr 92/2016 

Laddinfrasturktur för Elbilar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger tekniska förvaltningen följande uppdrag: 
a. Att tidsätta och kostnadsberäkna uppförandet av två laddstolpar med 22 

kW laddeffekt på Stora Torget, Vara tätort.  
b. att kostnadsberäkna och tidsätta en utbyggnad av laddinfrastruktur för kom-

munens egna bilar på parkeringar för kommunbilar vid respektive arbets-
ställe. En återrapportering ska ges till kommunstyrelsens arbetsutskott un-
der maj 2016 om hur tidplanen för detta kommer att se ut. 

c. att i samråd med tillväxt och utvecklingsavdelningen utreda möjligheten att 
upplåta kommunala parkeringar och ev. övrig mark till privata aktörer som 
vill uppföra laddstolpar.  

_________ 

Sammanfattning av ärendet 

Vara kommun har genom Skaraborgs kommunalförbund undertecknat klimat-
strategin för Västra Götaland som innebär att bli fossiloberoende till år 2030. I 
kommunens sektorsprogram för miljö finns målet ”Begränsad klimatpåver-
kan”. Ett av de viktigaste områdena för att jobba med det målet och likaväl för 
att bli fossiloberoende är att förändra drivmedelsanvändningen, från fossila 
bränslen till förnyelsebara.  

Under hösten 2015 togs ett underlag fram ”Plan för infrastruktur laddstolpar 
för elbil i Vara kommun” (dnr 92/2016). Underlaget visar att transportsektorn 
är den absolut största posten vad gäller användning av fossila bränslen i Vara. 
Elfordon är en framkomlig väg att minska denna användning. För att fler ska 
se möjligheten att skaffa eldrivna fordon så behövs flera publika ställen att 
ladda batterierna på.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från TUA: Laddstolpar för elbilar, H-kort 2016.933 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-18 § 86 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkande  

Håkan Karlsson (C), med instämmande av Gabriela Bosnjakovic (M), yrkar föl-
jande ändring av punkt a i arbetsutskottets förslag till beslut:  

 Kommunstyrelsen ger tekniska förvaltningen följande uppdrag: 

a. Att tidsätta och kostnadsberäkna uppförandet av två ladd-
stolpar med 22 kW laddeffekt på Stora Torget, Vara tätort.  

Gabriela Bosnjakovic (M) gör följande tilläggsyrkande till förslag till beslut: 
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Kommunstyrelsen ger tekniska utskottet att i samråd med till-
växt- och utvecklingsavdelningen utreda möjligheten att upplåta 
kommunala parkeringar och ev. övrig mark till privata aktörer 
som vill uppföra laddstolpar. 

Beslutsgång 

Ordförande Fredrik Nelander ställer arbetsutskottets förslag till beslut i punkt 
a mot Håkan Karlssons ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen bi-
faller Håkan Karlsson förslag.  

Därefter ställer ordförande arbetsutskottets förslag till beslut med Håkan 
Karlssons ändringsyrkande mot Gabriela Bosnjakovics tilläggsyrkande och fin-
ner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut med 
Håkan Karlssons ändringsyrkande. 

__________ 
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KS § 57   Dnr 119/2016 

Uppdrag om framtagande av riktlinje för att 

nå miljömål – Fossiloberoende kommun in-

nan år 2030 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag i samråd med berörda av-
delningar sammanställa ett förslag till riktlinje för en utbytestakt som innebär 
att kommunens bilar är ett fossiloberoende fordonsflotta år 2030.  

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Vara kommun har genom Skaraborgs kommunalförbund undertecknat klimat-
strategin för Västra Götaland som innebär att bli fossiloberoende till år 2030. I 
kommunens sektorsprogram för miljö finns målet ”Begränsad klimatpåver-
kan”. Ett av de viktigaste områdena för att jobba med det målet och likaväl för 
att bli fossiloberoende är att förändra drivmedelsanvändningen, från fossila 
bränslen till förnyelsebara.  
 
Det är ett tufft mål att bli fossiloberoende. Vara kommun behöver våga agera 
och satsa på eldrivna bilar för egen del och underlätta för de privatpersoner 
och företag som vill kunna resa till och inom Vara kommun i elbil. Det är en 
del av att vara hållbar som kommun. Kommunen har idag ”Riktlinjer för resa i 
tjänsten” som säger att aktiva val av färdmedel ska göras för att minska miljö-
belastningen samt att fordonsparken ska hålla hög miljöprestanda. Även ”Rikt-
linjer för fordonshantering” finns och här anges att så långt det är möjligt ska 
kommunen välja fordon som uppfyller Transportstyrelsens definition av miljö-
bilar.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från TUA: Laddstolpar för elbilar, H-kort 2016.934 (Dnr 
92/2016) 

- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-18 § 87 

__________ 
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KS § 58    Dnr 181/2014  

Ny taxa för bygg- och kartverksamheten 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner ny taxa för bygg- och kartverksamheten.  

___________ 

Sammanfattning av ärendet 

Plan- och bygglagen ger möjligheter för byggnadsnämnden att ta ut en avgift i 
ärenden om plan, lov, förhandsbesked och anmälan samt nybyggnadskarta, 
framställning av arkivbeständiga handlingar eller andra tids- eller kostnadskrä-
vandeåtgärder.  

Nuvarande taxa följer delvis SKLs förslag till taxa för byggnadsnämnder. Den 
nuvarande taxan för bygg- och kartverksamheten antogs i samband med en or-
ganisationsförändring.  

Miljö- och byggnadsförvaltningens bedömning 

Förvaltningen har nu arbetat med taxan i drygt ett år och har under handlägg-
ningens gång noterat att vissa ändringar behöver göras. För att underlätta 
handläggningen och använda sig av en taxa likt andra kommuner har förvalt-
ningen uppmärksammat under 2015 att nuvarande taxa behöver justeras. De 
föreslagna ändringarna bedöms leda till en taxa mer likt SKLs underlag och 
kringliggande kommuner.  

Det är av stor vikt att nämnden har erforderliga resurser för att utöva en rätts-
säker och effektiv handläggning. Målet när den nya taxan antogs 2014-11-24 
var att ha en avgiftsfinansiering på 75 % och under 2015 hade nämnden en av-
giftsfinansiering på cirka 70 %. Justeringen av taxan bedöms leda till samma 
nivå av avgiftsfinansiering som tidigare taxa. 

Beslutsunderlag 

- Förslag på ny taxa för miljö- och byggnadsnämnden avseende bygg- och 
kartverksamhet, H-kort 2016.759 

- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden 2016-03-23 § 43 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-18 § 88 

__________ 
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KS § 59   Dnr 142/2015 

Svar på motion om allmän förskola 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till bildningsnämndens 
yttrande. Motionen är därmed färdigbehandlad.  

Reservation  

Peter Björk (SD) reserverar sig till förmån för eget bifallsyrkande av motionen. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Hannyah Jörtoft (SD) och Therese Wellbrant (SD) har genom sin motion före-
slagit förändringar gällande den allmänna förskolan genom följande yrkanden:  

 Att Vara kommun ska erbjuda allmän förskola från och med hösttermi-
nen det år barnet fyller tre.  

 Att föräldrar ges möjlighet att i större utsträckning påverka hur de 15 
timmarna/vecka ska fördelas.  

 Att barnen i den allmänna förskolan även erbjuds att delta under mål-
tider, såsom lunch och/eller mellanmål.  

Idag erbjuder Vara kommun redan allmän förskola från och med höstterminen 
det år barnet fyller tre. Att införa större påverkan på fördelning av tid samt att 
barnen i allmän förskola ska ha rätt till måltider skulle leda till att föräldrarna 
till de barn som nyttjar den allmänna förskolan kommer att få det lättare. Men 
de kostnader; ekonomiska, personalmässiga och pedagogiskt kvalitativa, som 
förslaget kommer att tillföra överväger de positiva fördelarna.  

Yttrande från bildningsnämnden 

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till bildningsnämnden för yttrande. 
Bildningsnämnden har på sitt sammanträde 12 april 2016 § 40 lämnat följande 
yttrande till kommunstyrelsen: 

Att ge föräldrar med avgiftsfri allmän förskola under skoldagar rätt att 
kunna välja tider i större utsträckning, samt att få ta del av måltider, 
skulle leda till att avgiftsfri allmän förskola i praktiken likställs med av-
giftsbelagd barnomsorgsplats. Detta skulle leda till negativa konsekvenser 
som klart överväger de positiva effekterna av förslaget.  

Förutom detta erbjuder Vara kommun redan idag allmän förskola från 
och med höstterminen det år barnet fyller tre, vilket gör motionens 
första yrkande överflödigt.  

Därför föreslås att motionen avslås.  
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Beslutsunderlag 

- Motion allmän förskola, H-kort 2015.1420 
- Protokoll från bildningsnämnden 2016-04-12 § 40 
- Tjänsteskrivelse från kansliavdelningen – Allmän förskola – yttrande gäl-

lande inkommen motion, H-kort 2016.934 
- Protokoll från KSAU 2016-04-18 § 89 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 

Peter Björk (SD) yrkar bifall till punkt 2 och 3 i motionen.  

Beslutsordning 

Ordförande Fredrik Nelander (S) ställer Peter Björks bifallsyrkande mot ar-
betsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag.  

__________  
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KS § 60   Dnr 90/2016 

Utbetalning av partistöd 2016 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om utbetalning av partistöd för 2016 för samtliga 
partier i Vara kommun som är representerade i enlighet med vad som anges i 2 
kap 9 § kommunallagen. Belopp och villkor för utbetalningarna anges i tidigare 
antagna regler för kommunalt partistöd. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

De nya reglerna för partistöd, som antogs 15 december 2014 reglerar att parti-
stödet årligen ska utbetalas, efter beslut av kommunfullmäktige. Det innebär att 
ett ärende som avser utbetalning av partistöd varje år ska tas upp i kommun-
fullmäktige innan utbetalningen görs.  

I reglerna för partistöd har tydliggjorts bestämmelser om reducering av stöd 
vid minskad representation samt krav på att partierna årligen lämna en skriftlig 
redovisning där det framgår att partistödet används för sitt avsedda ändamål.  

Eftersom de nya reglerna började gälla den 1 januari 2015 blir år 2016 det 
första året som partierna ska lämna in en redovisning enligt de nya reglerna. 
Redovisningen för år 2015 ska vara kommunen tillhanda senast den 30 juni i 
år. Om en skriftlig redovisning inte lämnas har kommunfullmäktige möjlighet 
att besluta att stöd inte ska betalas ut till partiet.  

Förslaget är att kommunfullmäktige beslutar att partistöd för 2016 ska betalas 
ut till samtliga partier i Vara kommun.  

Beslutsunderlag 

- Regler för utbetalning av partistöd  
- Tjänsteskrivelse från kansliavdelning – utbetalning av partistöd 2016, H-kort 

2016.936 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-18 § 90 

__________ 
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KS § 61   Dnr 120/2016 

Prövning av de kommunala bolagens verk-

samhet under föregående verksamhetsår 

Kommunstyrelsen beslut 

1. Kommunstyrelsen finner att verksamheten i bolagen Vara Koncern AB, 
Vara Bostäder AB, Vara Industrifastigheter AB, Vara Konserthus AB och 
VaraNet AB under kalenderåret 2015 har varit förenligt med det för respek-
tive bolag fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 

2. Kommunstyrelsen finner att verksamheten i Vara Horse Arena AB, under 
perioden 150101-151025 inte har varit förenligt med det fastställda kommu-
nala ändamålet. Åtgärder bedöms ej behövliga då bolaget bytt namn och 
verksamhet (Destination Vara AB). 

3. Kommunstyrelsen finner att verksamheten i bolaget Destination Vara AB, 
under perioden 151026-151231 har varit förenligt med det för bolaget fast-
ställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 

Jäv 

De ledamöter som är beslutande i kommunstyrelsen på dagens sammanträde 
men som samtidigt sitter med i bolagsstyrelser deltar inte i detta beslut på 
grund av jäv. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med bestämmelserna i kommunallagen 6 kap 1a § skall kommunsty-
relsen årligen pröva om den verksamhet kommunens bolag bedrivit skett enligt 
bolagsordning och det där fastställda ändamålet. Samtidigt ska prövas om den 
verksamhet som bolagen bedrivit har legat inom de kommunala befogenhet-
erna.  

Inför 2013 års redovisning förelåg ett underlag för vad som ingår och ska beak-
tas vid denna prövning (dnr 203/2014). Detta underlag finns med även i detta 
ärende så som bakgrundsinformation angående juridiska bedömningar i vad 
som ingår i de kommunala befogenheterna. Information i underlaget om inne-
håll i respektive bolagsordning är ej längre aktuell. 

Under 2015 fastställdes ägardirektiv för samtliga bolag utom Destination Vara 
AB. I ägardirektiven framgår av punkt 8 och punkt 9 att denna fråga ska bely-
sas i förvaltningsberättelsen samt, om så behövs, lyftas fram av kommunens re-
visorer.  

Enligt både förvaltningsberättelser och revisionsberättelser har Vara Koncern 
AB, Vara Bostäder AB, Vara Industrifastigheter AB, Vara Konserthus AB och 
VaraNet ABs verksamheter legat inom bolagsordningens fastställda ändamål 
och inom de kommunala befogenheterna. Destination Vara ABs verksamhet 
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kan sedan namnbyte (från Vara Horse Arena AB) och antagande av ny bolags-
ordning 26 oktober 2015, anses varit förenligt med det för bolaget fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenhet-
erna. 

Beslutsunderlag 

- Underlag för kommunstyrelsen årliga prövning av de kommunala bolagens 
verksamhet under föregående verksamhetsår, H-kort 2016.938 

- Tjänsteskrivelse från kansliavdelningen – Prövning av de kommunala bola-
gens verksamhet under föregående verksamhetsår, H-kort 2016.937 

- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-18 § 91 

_________ 
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KS § 62   Dnr 86/2016 

Ägardirektiv till Vara Bostäder AB 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige ger Vara Koncern AB i uppdrag att utfärda följande ägar-
direktiv till sitt dotterbolag, Vara Bostäder AB: 

Vara Bostäder AB får i uppdrag att skapa en ökad beredskap avseende 
bostadsförsörjning för att möta framtida bostadsefterfrågan. Bolaget ges 
i uppdrag att verka för ökad integration och mångfald i ett bostadsper-
spektiv.  

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige ska fastställa ett bostadsförsörjningsprogram för tiden 
2016 – 2020. Målet enligt programmet är att det byggs ca 60 lägenheter per år. 

Tillgången på bostäder är en av de viktigaste förutsättningarna för kommunens 
utveckling och för att kunna tillgodose bostadsbehov för de etableringar som 
beräknas ske inom bildnings- och kulturområdet Sprintern, konsekvenser av 
migrationen samt övriga bostadsbehov för kommuninvånare i olika åldrar samt 
inflyttare. 

Vara Bostäder AB är den viktigaste aktören för att nå kommunens mål. Dis-
kussioner har förts mellan kommunen och Vara Bostäder AB samt dess ägare 
Vara Koncern AB om bostadsbyggandet i kommunen. För att Vara Bostäder 
AB ska uppnå en ökad beredskap avseende bostadsförsörjning för framtida bo-
stadsefterfrågan behöver ett ägardirektiv ges till Vara Bostäder AB. Utöver 
detta ägardirektiv finns de av kommunfullmäktige fastställda övergripande 
ägardirektiven för bolaget. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från kommunjurist – Ägardirektiv till Vara Koncern AB, H-
kort 2016.772 

- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-18 § 92 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkande 

Gabriela Bosjakovic (M) yrkar om följande tillägg i kommunstyrelsens förslag 
till beslut: 

Vara Bostäder AB får även i uppdrag att se över sitt fastighetsbestånd 
och utreda vilka fastigheter som kan vara aktuella för en försäljning.  
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Beslutsgång 

Ordförande Fredrik Nelander frågar om kommunstyrelsen bifaller Gabriela 
Bosnjakovics tilläggsyrkande och finner att det avslås. Kommunstyrelsen beslu-
tar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.  

__________ 
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KS § 63   Dnr 138/2014 

Gångstigen till konsten i Kvänum 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar åt tekniska chefen att prioritera medel inom nämn-
dens investeringsram 2016 och snarast utföra gångstigen. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Som ett särskilt projekt har barn vid Nästegårdsskolan deltagit i ett arbete till-
sammans med professionella konstnärer inom ramen för Skapande skola. Av 
de framtagna idéerna har några arbetats ut till konstverk som placerats i park-
området vid Lumber och Karle.  

För att underlätta tillgängligheten till och från konstverken har Kvänums In-
tresseförening hemställt om att kommunen anlägger en gång-och cykelväg som 
förbinder konstverken och ansluter till andra gång- och cykelvägar i samhället. 

Tidigare beslut i ärendet 

Från kommunens sida har anläggning av en gång- och cykelväg inte varit möj-
ligt utifrån marktillgångs- och finansieringsskäl.  

För att försöka tillmötesgå föreningens önskemål har tekniska utskottet den 16 
april 2016 § 37, i samband med beslut avseende tätortsvandringar för 2015, be-
viljat Kvänums Intresseförening ett bidrag för att anlägga en stig till konstver-
ken. Bidraget var beviljat med 25 000 kronor för grus och flis. Föreningen har 
dock meddelat att man inte har förutsättningar att genomföra detta inom ra-
men för beviljat bidrag varför en stig till konstverken fortfarande saknas idag.  

Bildningsnämnden har i sitt beslut den 8 december 2015 § 119, efter ytterligare 
hemställan från föreningen, föreslagit kommunstyrelsen att ge tekniska utskot-
tet i uppdrag att förbättra tillgängligheten kring ”Skapande skola”- projektets 
konstverk i Kvänum.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 22 mars remitterat ärendet till tek-
niska utskottet för yttrande. Tekniska utskottet har den 11 april § 68 lämnat 
nedanstående yttrande till arbetsutskottet: 

Investering av gångstig i Kvänum kan avgöra i samband med be-
handling av årets tätortsvandring vilket är planerat till tekniska 
utskottets sammanträde den 7 juni 2016. 

Kostnadsberäkning 

Det har gjorts en kostnadsberäkning för anläggning av en gångväg till konst-
verken samt belysning av denna väg. Kostnadsberäkningen baseras på cirka 70 
meter gångväg till konstverken samt makadam runt konstverken så att man kan 
komma runt konstverken och titta. Beräknade bredden på gångvägen är 2-2,5 
meter och vid konstverken blir bredden mellan 2-4 meter. Vägen belyses med 
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fem lampor varav två placeras direkt vid konstverken för att belysa dessa. Utö-
ver detta ordnas även en plats för parkbänkar och bord med grus i anslutning 
till den planerade vägen.  

Den beräknade kostnaden blir: 

Gångväg 1500 kr per kvm 
105 000 kr (70 m väg) 
 

Belysning 10 000 kr per lampa 
50 000 kr (5 lampor) 
 

Totalt 155 000 kronor för väg 
och belysning 

Framtida underhåll  

Det långsiktiga underhållet av gångvägen inryms i tekniska förvaltningens ordi-
narie ram för skötsel av parker och vägar och kommer att skötas av parkavdel-
ningen.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse gångväg till konstutställning i Kvänum, H-kort 2016.668 
- Hemställan från Kvänums intresseförening, H-kort 2016.692 
- Protokoll från tekniska utskottet 2016-04-11 § 68 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-18 § 93 

__________ 
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KS § 64   Dnr 73/2014 

Investering i NO-salar på Lagmansgymnasiet 

samt tillfällig modullösning vid Torsgårdens 

förskola 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige genomför om- och tillbyggnad av skola och fritidshem i 
Vara tätort enligt nedanstående:  

1. Tillfällig modullösning placeras vid Torsgårdens förskola för förskoleunder-

visning, med en beräknad kostnad på cirka 2 700 000 kronor. Medel tas från 

bildningsnämndens budgetram. 

 
2. Två NO-salar byggs på Lagmansgymnasiet, med syfte att användas gemen-

samt av Lagmansgymnasiet och Alléskolan, med en beräknad kostnad på 

3 000 000 kronor. Medel för detta tas ur investeringsprojekt ”Alléskolan, lo-

kaler”.  

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Efter uppdrag av kommundirektören genomförde bildningsförvaltningen en 
skolorganisationsutredning 2015 där det visade sig att lokalbristen inom för- 
och grundskola krävde akuta åtgärder.  

Kommunfullmäktige har 2016-02-29 § 7, efter hemställan från bildningsnämn-
den 2016-02-02 § 17, beslutat om om- och tillbyggnad av skola och fritidshem i 
Vara tätort samt om finansiering av detta.  

Bildningsnämnden har i samma beslut hemställt till tekniska utskottet att: 

- Tillfällig modullösning placeras vid Torsgårdens förskola för förskoleunder-

visning, med en beräknad kostnad på cirka 2 700 000 kronor. Dagens mo-

duler på Västra skolan kan vid behov användas som förskolemoduler under 

färdigställandet av Västra längan och Ritaregården. Dagens moduler avyttras 

när allt är klart. Medel tas från investeringsprojekt ”Grundskola Torsgårds-

skolan”. 

 
- Två NO-salar byggs på Lagmansgymnasiet, med syfte att användas gemen-

samt av Lagmansgymnasiet och Alléskolan, med en beräknad kostnad på 

3 000 000 kronor. Medel tas ur investeringsprojekt ”Alléskolan, lokaler”. 

Enligt Vara kommun styrdokument, antagna av kommunfullmäktige, har 
nämnderna möjlighet till omdisponering av budgetanslag mellan investerings-
projekt, med belopp upp till en och en halv miljon kronor per investeringspro-
jekt och maximalt fem miljoner kronor per år. Beslut om omdisponering av 
budgetanslag överstigande dessa nivåer fattas av kommunfullmäktige.  
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Med anledning av detta behöver ovanstående hemställan godkännas av kom-
munfullmäktige.  

Medelsanvisning 

För byggnation av två NO-salar på Lagmansgymnasiet tas medel ur investe-
ringsprojekt ”Alléskolan, lokaler”, enligt bildningsnämndens förslag.  

Byggnation av tillfälliga moduler på Torsgårdens förskola finansieras genom att 
medel tas ur bildningsnämndens ram.  Kostnaden fördelas på följande vis:  

2016 - 3 månader: 337 500 kr 

2017 - 12 månader: 1 350 000 kr 

2018 - 9 månader: 1 012 000 kr 

TOTALT: 2 700 000 kr 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämnden 2016-02-02 § 17 
- Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-18 § 94 

__________ 
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KS § 65   Dnr 91/2016   

Köpeavtal – fastigheten Vara Heljeved 2:32 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att överlåta fastig-
heten Vara Heljeved 2:32, cirka 28 200 kvm, till köparen Jerry Andersson till er 
pris av 10 kronor per kvadratmeter.  

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Ett köpeavtal har upprättats mellan Vara kommun och köpare Jerry Anders-
son. Kommunen överlåter fastigheten Vara Heljeved 2:32 till köparen. Områ-
det ska fastighetsregleras till köparnas fastighet Vara Vara 38:3.  Följande över-
enskommelse har parterna enats om enligt upprättat och underskrivet köpeav-
tal: 

- Fastigheterna överlåts i befintligt skick. Fastighetsägaren är medveten 
om att området är utarrenderat till och med 2016-11-30 
 

- Tillträde sker tidigast 2016-12-01 om lantmäteriförrättningen då vunnit 
laga kraft. I annat fall sker tillträdet när förrättningen vunnit laga kraft.  
 

- Köpeskillingen ska utgå med 10 kr per kvm. Betalas kontant så snart 
areal är känd och innan lantmäteriförrättningen.   
 

- Köparen är medveten om att kommunen genom lantmäteriförrättning 
ska tillförsäkras rätt att för all framtid behålla och underhålla befintlig 
ledning. Kommunen svarar för förrättningskostnaden för ledningsrät-
ten.  
 

- I övrigt gäller vad i 4:e kap jordabalken eller annars i lag stadgas om 
köp av fast egendom.  

 

För köparen gäller detta avtal under förutsättning att miljö- och 
byggnadsnämnden i Vara kommun lämnar positivt förhandsbesked om 
bygglov. För kommunens del gäller avtalet under förutsättning att 
kommunstyrelsen godkänner avtalet samt att beslutet vinner laga kraft.  

Beslutsunderlag 

Följande handlingar ligger till grund för arbetsutskottets beslut: 

- Köpeavtal, H-kort 2016.805  
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-18 § 95 

__________ 
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KS § 66    

Ny gräns för direktupphandling 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Direktupphandling av varor, tjänster och entreprenader får ske upp till 
det av lagen om offentlig upphandling fastställda belopp.  

2. Beslut enligt punkt ett upphäver tidigare beslut om direktupphandlings-
gräns fattat av kommunstyrelsen den 6 februari 2008, § 3 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har den 6 februari 2008, § 3 fastställt att direktupphandling 
av varor, tjänster och entreprenader får ske upp till fem prisbasbelopp, vilket år 
2016 motsvarar 221 500 kronor. Med beslutet som grund har kommundirektör 
upprättat riktlinjer för direktupphandling.  

Denna gräns har kommit att uppfattas som alltför begränsande, framförallt då 
gränsen enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) förändras. Den lagliga 
gränsen för direktupphandling uppgår enligt LOU 15 kap. 3 § till 28 procent av 
det tröskelvärde som bestämts av Europeiska kommissionen. Från och med 
den 1 januari 2016 uppgår gränsen för direktupphandling till 534 890 kronor.   

Förslaget är att gränsen för direktupphandling i Vara kommun ska följa fast-
ställt belopp enligt LOU.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från kansliavdelningen – Ny gräns för direktupphandling, 
H-kort 2016.939 

- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-18 § 96 
____________ 
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KS § 67   Dnr 85/2016 

Torsbo ut och in - fördelning av kostnader 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om följande kostnadsfördelning för projektet 
Torsbo ut och in: 

 Kapitalkostnad för åtgärder på huset/fritidsgården Torsbo, inventarier samt 
omläggning av va-ledningar tas av Fastighetsenheten för Torsbo fritidsgård 
och täcks via internhyra (Bildningsförvaltningen) 

 Kapitalkostnad för åtgärder gällande utemiljö vid Torsbo tas av Parken-
heten (Tekniska förvaltningen) 

 Utrangering av parkeringsplatser tas av tekniska förvaltningen 

 Bidrag från Boverket fördelas procentuellt efter andel av investeringskostna-
der i respektive del av projektet.  

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Inom ramen för projektet Lyskraft Vara ingår "Torsbo ut och in”, ett projekt 
som avser fritidsgården Torsbo i Vara. Vissa åtgärder i detta projekt avser 
själva huset, såsom altan och dörrar, medan andra avser utemiljön hörande till 
fritidsgården. 

Kapitalkostnaderna för gata- och parkenheterna, inom tekniska förvaltningen, 
kommer att öka dramatiskt de närmaste åren, sett till alla investeringar som är 
planerade att utföras i offentliga miljöer i samband med Torsbo ut och in. Det 
kommer att behövas ett tillskott i budgeten på cirka 3 mkr för att täcka de sam-
manlagda kapitalkostnaderna år 2020. Det talar för att åtgärder som specifikt 
riktar sig till en viss fastighet kan täckas genom internhyra, så att endast de de-
lar som är gator och offentliga parker hamnar hos gata- och parkenheterna.  

För att kunna hantera dessa kapitalkostnader framöver föreslår tekniska utskot-
tet, 2016-04-11 § 60 följande fördelning av kostnader:  

 Kapitalkostnad för åtgärder på huset/fritidsgården Torsbo, inventarier samt 
omläggning av va-ledningar tas av Fastighetsenheten för Torsbo fritidsgård 
och täcks via internhyra (Bildningsförvaltningen) 

 Kapitalkostnad för åtgärder gällande utemiljö vid Torsbo tas av Parken-
heten (Tekniska förvaltningen) 

 Utrangering av parkeringsplatser tas av förvaltningen för utveckling och ser-
vice 

 Bidrag från Boverket fördelas procentuellt efter andel av investeringskostna-
der i respektive del av projektet.  
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Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från teknisk chef, 2016-04-04 – Torsbo ut och in – fördel-
ning av kostnader 

- Protokoll från tekniska utskottet 2016-04-11 § 60 

Kommunstyrelsens behandling 

Medskick från Per Gunnarsson (M) till förvaltningarna:  

Som ett resultat av projektet Torsbo ut och in kommer en del 
parkeringar att tas bort vid Torsbo. Var kommer alla att parkera 
om den parkeringen tas bort? Alléhallen ligger i närheten där.   

Yrkande 

Fredrik Nelander (S) föreslår nedanstående ändring i att-sats 3 i arbetsutskot-
tets förslag till beslut: 

  Utrangering av parkeringsplatser tas av tekniska förvaltningen 

Beslutsordning 

Ordförande Fredrik Nelander (S) frågar om kommunstyrelsen bifaller tekniska 
utskottets förslag till beslut med hans ändringsförslag i attsats tre och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.  

__________ 
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KS § 68   Dnr 132/2016 

Anläggningsavgift för vatten och avlopp för 

Reparatören 3, Fordonsgatan i Vara 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anläggningsavgiften för vatten och avlopp för 
fastigheten Reparatören 3 ska vara 299 904 kr exklusive moms för fastighetsä-
gare Kloma KB på Fordonsgatan. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Tekniska utskottet diskuterade anläggningsavgifter för vatten och avlopp (VA) 
våren 2015, där en viktig princip är att taxan ger 100 % kostnadstäckning vid 
utbyggnad av nya områden, så inte abonnenter i VA-kollektivet drabbas nega-
tivt. Samtidigt måste taxan vara på en skälig nivå. Skälighet och rättvisa är bä-
rande principer i lagen om allmänna vattentjänster. 

Anläggningsavgiften för VA för fastigheten Reparatören 3 på Fordonsgatan i 
Vara har setts över. Förvaltningen har ett avtal med fastighetsägaren Kloma 
KB om att denne betalar VA-brukningsavgift i väntan på kommunens översyn 
av anläggningsavgifter för industri. VA-anslutningen gjordes i början av år 
2015. 

Ett förslag till justerad tomtyteavgift, baserat på kostnaden för att bygga ut VA 
till Reparatören 3 på Fordonsgatan, är att kvadratmeterpriset överstigande 3000 
m2 sätts till 8,25 kr/m2. Övriga avgifter förblir desamma. Klomas fastighet är 
16 055 m2 vilket med nuvarande taxa innebär en anläggningsavgift om 417 398 
kr exklusive moms. Ytan utgör 5 % av hela exploateringsområdet, vilket skulle 
motsvara ca 180 000 kr av VA-enhetens kostnader för att bygga ut området. 

VA-chefens bedömning är att en avgift på runt 300 000 kr exklusive moms 
skulle täcka VA-enhetens kostnader för framdragning av ledningar samt ett 
överskott som täcker en andel av befintliga anläggningars kostnader. Med sänkt 
tomtyteavgift på 8,25 kr/m2 på yta överstigande 3000 m2, blir Klomas anlägg-
ningsavgift istället 299 904 kr exklusive moms och 374 880 kr inklusive moms. 

Skäl för beslutet 

Kostnadsläget för att bygga ut vatten och avlopp till fastigheten är lägre än de 
avgifter som VA-enheten skulle få in via gällande anläggningsavgift för indu-
stri. Den lägre anläggningsavgiften baseras på att tomtyteavgiften sätts till 8,25 
kr/m2 på den del som överstiger 3000 m2.  

Huvudmannen kan fatta beslut om avsteg från taxan enligt § 11 andra stycket i 
taxa för Vara kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. ”Är det inte 
skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5-8 får huvudmannen i stäl-
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let komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgif-
tens storlek.” Kommunstyrelsen är huvudman för den allmänna vatten- och 
avloppsanläggningen. 

Tillämpning av taxa och allmänna bestämmelser för brukande av kommunens 
allmänna vatten- och avloppsanläggning är delegerat till teknisk chef och VA-
chef (9.4.1). I kommunallagen står det dock föreskrivet att beslutanderätten 
inte får delegeras i ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de 
är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. (6 kap. 34 §) I det aktu-
ella fallet är det fråga om myndighetsutövning mot enskild. Frågan är om ären-
det är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.  

Med hänsyn till vad som har framkommit i utredningen ovan finns det anled-
ning att anta att ärendet är av viss principiell beskaffenhet, varför det är tvek-
samt om beslutanderätten får delegeras. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från VA-chef Robert Isberg och teknisk chef Teresa Ka-
liksy, 2016-03-31 – Anläggningsavgift för vatten och avlopp för Reparatö-
ren 3, Fordonsgatan i Vara  

- Protokoll från tekniska utskottet 2016-04-11 § 61 

_________ 
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KS § 69   Dnr 133/2016 

Utbytesplan för arbetsfordon på Gata- och 

Parkenheterna 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ombudgeterar 1 500 000 kronor från investeringsbudget för 
exploatering i Vara, för inköp av nya arbetsfordon till Gata- och Parkenheterna 
enligt nedanstående turordningslista (maskin med turordning 2 och 3). 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska utskottet har godkänt inköp av en ny lastmaskin i samband med 2016 
års asfalteringsprogram. Det finns dock flera arbetsfordon som är i behov av 
utbyte. Nedan presenteras en prioritetsordning för de kommande årens utbyte 
av äldre arbetsfordon.  
 

Tur-
ord-
nings-
lista 

Maskin Kommentar Uppskattat pris 
vid utbyte 

1 Volvo L70C  Upphandling pågår 1 700 000 kr 

2 Wulf Behöver ersättas. Ska inte vara 
med i verksamhet. Hälsovådlig 
och otät maskin 

600 000 kr 

3 Holder Dyr i drift, på grund av repa-
rationer. Dålig Ac & värme 

 800 000 kr 

4 Volvo L30 Dålig förarmiljö. Klarar bara 
20 km/h. Dålig Ac & värme 

1 000 000 kr 

5 Vitra Dålig förarmiljö, Dålig AC & 
värme 

600 000 kr 

6 OK City Bör bytas inom 3 år 1 500 000 kr 

7 Scania Bör bytas inom 4 år 1 500 000 kr 

8 MF Bör bytas inom 5 år 600 000 kr 

9 Fendt Ej akut att byta, fallit för ål-
dersstreck. Används ej ute i 
drift  

600 000 kr 

10 Valtra Passar ej i verksamheten, är för 
stor till arbetsuppgifterna 

600 000 kr 

11 Lundberg Ny 2015   1 400 000 kr 
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Status på arbetsfordon hos Gatu- och Parkenheterna 

 

Maskin År Timmar Skick Förar-

miljö 

Miljöklass 

Fendt 83           10 381 3 1 1 

Valtra 10 2 951 5 5                3 

MF 05 4 104 5   4 2 

Volvo 
L70C 

98           32 000 2   2 1 

Volvo L30 01 4 000 3   2 1 

Lundberg 15 170 5   5           5 ok 

Holder 06 2 395 3   3 2 

Wulf 97 2 469 2   1 1 

Vitra 08 2 960 4   3             3 ok 

Ok City 02 9 335 3   3 1 

Scania 00 26 631 km  3               4                 1 

 

Skick: 1=ej körbar 2=körbar 5=Ok 

Förarmiljö: 1=ej godkänd 5=Bra 

Miljöklass: 1=ej godkänd 5=Bra  

Miljöklassen redovisas genom en bilaga med ”Off-road emissions”-direktiv. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från gatuchef Fredrik Heder och teknisk chef Teresa Ka-
lisky, 2016-03-31 – Utbytesplan för arbetsfordon på gata- och parkenhet-
erna 

- Utbytesplan för maskiner med  - off road emissionsdirektiv 
- Protokoll från tekniska utskottet 2016-04-11 § 72 

__________ 
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KS § 70   Dnr 14/2014 

Revidering av arvodesregler för politiska upp-

drag i de kommunala bolagen 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar reviderade arvodesregler enligt bilaga. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Personalutskottet har gett tf. HR-chef i uppdrag att se över arvodesreglerna 
vad gäller sammanträdesarvode för styrelseordföranden i de kommunala bola-
gen. 

Med hänsyn till att arvodet ska bestämmas till lika belopp för lika uppdrag (KL 
4 kap. 15 §), att styrelseledamöter i bolagen likställs med övriga förtroendevalda 
(2 § i ”Bestämmelser om arvoden och ersättningar till kommunalt förtroende-
valda 2015-2018”) och att det föreligger rätt till arvode för sammanträde för 
uppdrag med mindre än 25 % tjänstgöringsgrad, anses även bolagens styrelse-
ordförande ha rätt till sammanträdesarvode. 

I genomgången av arvodesreglerna har det även uppfattats som problematiskt 
att förtroendevald som innehar uppdrag mer än 50 % för kommunens räkning 
inte har rätt till sammanträdes- eller förrättningsarvode. Det anses vara en för 
låg gräns som motverkar förtroendevaldas vilja att ta ytterligare uppdrag i kom-
munen. Denna gräns bör därför öka till 80 %, vilket också leder till en harmo-
nisering av regelverken då det kommer att ligga i linje med oppositionsrådets 
gräns. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse: ”Revidering av arvodesregler för politiska uppdrag”, h-
kort: 2016.780 

- Protokoll från personalutskott 2016-04-07 § 21 

__________ 
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KS § 71   Dnr 134/2016 

Medfinansiering vid ombyggnad av kors-

ningen mellan riksväg 47 och riksväg 187. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att medfinansiera ombyggnad av 
korsningen mellan riksväg 47 och riksväg 187 och ger kommundirektör i 
uppdrag att teckna avtal med Trafikverket. 

2. Kostnaden beräknas till ungefär 1,7 miljoner kronor och finansieras ur rö-
relsekapitalet.  

Protokollsanteckning 

Vägar som riksväg 47 och motsvarande är statens och Trafikverkets ansvar, 
vad gäller investeringar och underhåll. Därför är det inte alldeles självklart att 
en kommun skall vara med och medfinansiera vissa projekt.  

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Trafikverket arbetar med åtgärdsvalstudier, fördelat på ”stråk”, för att styra var 
kommande åtgärder ska göras. I den diskussionen har Vara kommun lyft kors-
ningen vid Long, mellan väg 47 och 187 (vilket ju är utformat som två stycken 
3-vägskorsningar). Vid rusningstrafik uppstår det långa köer för att komma 
upp på 47an. 

Trafikverket har presenterat ett förslag med två delkomponeter, vilka tillsam-
mans skulle förbättra situationen avsevärt. 

Genom att bygga vänstersvängfält förbättras framkomligheten för trafik på 
47an, då vänstersvängade till 187an inte stoppar upp trafiken.  

För att lösa kapacitetsproblemet för trafik till 47an har Trafikverket också pla-
ner på att införa accelerationsfält (vänsterpåkörsfält). Med sådana skulle det 
vara möjligt att köra upp på 47an, trots att det kommer trafik från höger. 

Trafikverket har kommit fram till att de pengar de har avsatta för stråk 4 (kom-
munens stråk), inte räcker till för att finansiera denna ombyggnad. Beräknad 
totalkostnad är cirka 8,7 miljoner kronor och Trafikverket har avsatt 7 miljoner 
kronor. Medfinansieringen avser således cirka 1,7 miljoner kronor.  

Trafikverket har antytt i de diskussioner som förts med tekniska förvaltningen 
att de utan medfinansiering inte genomför åtgärden. 

Tekniska utskottets behandling 2016-04-11 

Korsningen är en besvärande flaskhals vid rusningstrafik för de som ska från 
Vara tätort, samt trafik från Lidköpingshållet. 

Om det vid en utebliven åtgärd skulle innebära att personer avstår från att bo 
eller arbeta i Vara, är en relevant fråga att ställa sig. Men trots allt, Trafikverket 
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är väghållare för 47an och 187an, så det är deras ansvar att åtgärda och finansi-
era, på samma sätt som kommunen är ansvarig för kommunens gator.  

Tekniska utskottet avslår förfrågan från Trafikverket avseende medfinansiering. 

Ytterligare beredning efter tekniska utskottet 

Trafikverket är väghållare för både 47an och 187an och det är därmed deras 
ansvar att både finansiera och åtgärda dessa vägar. Genomförandet av föresla-
gen åtgärd kan dock ses som en strategisk viktig fråga för kommunen.  

Finansieringen om cirka 1,7 miljoner kronor tas ur rörelsekapitalet, (verksam-
het 832 17, ansvar 11 och slag 4541) under förutsättning att avtal tecknas med 
Trafikverket.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, 2016-04-29, ”medfinansiering vid ombyggnad av kors-
ningen mellan riksväg 47 och riksväg 187”, H-kort 2016-1082 

- Protokoll från tekniska utskottet 2016-04-11 § 64 

Kommunstyrelsen behandling 

Inför dagens sammanträde har kommunstyrelsen fått ta del av protokoll från 
tekniska utskottet (2016-04-11 § 64) där tekniska utskottet avslår Trafikverkets 
förfrågan. I en separat tjänsteskrivelse, daterad 2016-04-29, presenteras för 
kommunstyrelsen ett annat förslag till beslut om medfinansiering.  

Yrkande 

Peter Björk yrkar bifall förslag till beslut, som presenterats i tjänsteskrivelsen. 

Beslutsgång 

Ordförande Fredrik Nelander frågar kommunstyrelsen om kommunstyrelsen 
bifaller förslag till beslut som presenteras i tjänsteskrivelse och finner att kom-
munstyrelsen beslutar enligt detta förslag.  

___________ 
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KS § 72 

Redovisning av delegationsbeslut 

Förslag till 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 2016-04-01 § 74-76 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU 2016-04-18 § 79-84,  Kommunstyrelsens arbetsutskott 

TU 2016-04-11 § 59, 62-66, 68, 70, 75-76   Tekniska utskottet 

Övriga delegeringsbeslut 

 

Punkt  

 

Diarienum-

mer 

Besluts-

datum 

Ärende och beslut Delegat 

1. Allmänna ärenden 

1.7 2016.986 2016-04-01 Bemyndigande att teckna bankkonton 
för kommunen och kommunens stif-
telser samt öppna kommunens bank-
fack 

Anna Cederqvist 
Kommundirektör  

1.8 2016.987 2016-04-01 Utseende av personer som har rätt att 
inom respektive ansvarsområde kon-
trasignera avtal, andra handlingar och 
skrivelser som beslutats av kommun-
styrelsen 

Anna Cederqvist 
Kommundirektör 

2. Ekonomiska ärenden 

2.5 2016.861 2016-04-11 Avskrivning fordringar – kommun-
styrelsen 

Camilla Verngren 
Ekonomichef 
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2.5 2016.991 2016-04-30 Avskrivning fordringar – Socialnämn-
den 

Camilla Verngren 
Ekonomichef  

2.5 2016.992 2016-04-30 Avskrivning fordringar – Kommun-
styrelsen, personalutskott 

Camilla Verngren 
Ekonomichef 

2.5 2016.993 2016-04-30 Avskrivning fordringar – Bildnings-
nämnden  

Camilla Verngren 
Ekonomichef 

3. Personalärenden 

3.5 Pärm dele-
gationslista 

 Beslut om löneplanering – övriga nr 
509-577 

Gunnel Emanuelsson 

T.f. HR-chef 

4. Upphandling 

5.2 2016.989 
KS 94/2015 

2016-04-05 Upphandling av slamsugning ränn-
stensbrunnar 

Christer Johansson 
Upphandlingschef 
 

5.2 2016.989 
KS 115/2015 

2016-04-05 Upphandling av Portionsformar Christer Johansson 
Upphandlingschef 
 

6. Köp/försäljning av fastigheter 

6.1 2016.988 2016-04-28 Sammanställning ansökta lantmäteri-
förrättningar första kvartalet 2016 

Ing-Gun Odin 
Ekonom 
 

7. Planärenden 

7.2 2016.803 2016-04-04 Sakägaryttrande – Ansökan om bygg-
lov för tillbyggnad av carport för fas-
tigheten Orren 13 

Fredrik Nelander 
Kommunstyrelsens 
ordförande 
 
Anna Cederqvist 
Kommundirektör 
 

9. Teknisk verksamhet 

9.2.2 2016.990 Jan-mars 
2016 

Upplåtelse av allmän platsmark Stellan Gedell 
Gatuingenjör 
 

9.5.1 

 

2016.990 Jan-mars 
2016 

Bidrag till enskilda vägar och belys-
ningsföreningar 

Stellan Gedell 
Gatuingenjör 

10. Trafikfrågor 

10.2 2016.990 Jan-mars 
2016 

Tillfälliga lokala trafikföreskrifter Stellan Gedell  
Gatuingenjör 
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10.3 2016.990 Jan-mars 
2016 

Övriga frågor, andra frågor vilka till 
sin art och betydelse är jämförliga 
med de ovan angivna ärendegrup-
perna 

Stellan Gedell 
Gatuingenjör 

10.5 2016.990 Jan-mars 
2016 

Transporttillstånd för bred last Stellan Gedell  
Gatuingenjör 

__________ 
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KS § 73 

Anmälningsärenden 
 

Följande anmälningsärenden meddelas till kommunstyrelsen och läggs därefter 
till handlingarna:  

Sammanträde Ärenderubrik 

KSAU 2016-04-18 § 77 

KSAU § 78 

Ändring i ärendelistan 

Beredning av drift- och investeringsramar 2017, plan 
2018-2020 

KSAU § 97 Anmälningsärenden 

KSAU § 98 Deltagande i kurser och konferenser 

KSAU § 99 Diskussionsarbetsutskott 

KSAU § 100 Övriga frågor 

PU 2016-04-07 § 19 Ändring i ärendelistan 

PU § 20 Information rekryteringssituation - semestervikarier 

PU § 22 Information om friskvårdsbidrag 

PU § 23 Nya tider för personalutskottets sammanträden 2016 

PU § 24 Enhetsbesök under nästa sammanträde 

PU § 25 Blanketter vid avslutningssamtal 

PU § 26 Åtgärder för att minska sjukfrånvaron 

TU 2016-04-11 § 56 Val av ordförande till mötet 

TU § 57 Ändring i ärendelistan 

TU § 66 Diskussion om fastighetssänkning till 40 km/h i Vara 
tätorter 

TU § 69 Brev avseende flyttning av överfart vid lagerhuset i Vara  

TU § 71 Information om beslut från Länsstyrelsen avseende rid-
ning på banvallen i Tråvad 

TU § 73 Avtal om upplåtelse av mark för kundvagnsgarage på 
Stora Torget i Vara 

TU § 74 Kolonilotter i Vara, Kostnadsberäkning 

TU § 77 Anmälningsärenden 

_________ 
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KS § 74 

Övriga frågor 

Inkallelse av tjänstemän till kommunstyrelsen 

Det är viktigt att ansvariga tjänstemän kallas till kommunstyrelsen i de ärenden 
där ansvarig och föredragande chef bedömer det vara nödvändigt. Tjänsteman-
nen ska få kännedom om detta redan i samband med utskick till kommunsty-
relsen och det ska framgå av kommunstyrelsens kallelse.  

Detta för att kunna reda ut alla frågor som kommer upp på kommunstyrelsen.  

Kommundirektören tar med sig synpunkten till förvaltningarna.  

Rutin vid inkallelser 

Lars Gezelius (M) lyfter frågan om utskick.  

I samband med kallelsen till tätortsvandringar, som tekniska utskottet ansvarar 
för, har inte kallelsen gått ut till Erik Lindströms (M) (ledamot i tekniska ut-
skottet) ersättare Marie Pehrsson (M). Detta behöver ses över eftersom det är 
viktigt att alla får kallelserna.  

  Kommundirektören tar med sig synpunkten till förvaltningen.  

Försäljning av tågbiljetter 

Frågan lyfts på kommunstyrelsen avseende försäljning av tågbiljetter. Lund-
grens tobak i Vara säljer endast Västtrafiks biljetter med inte SJs.  

_________ 


