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KS § 43 

Ändringar i ärendelistan 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendelistan ändras på följande sätt: 

- Ärende 3 angående Slutrapport verksamhetsutveckling 2017 utgår  
- Ärendena protokollförs i den ordning som de behandlas på samman-

trädet. 

__________ 
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KS § 44                     Dnr 76/2015 

Information om utredning av hotelletablering 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner informationen från marknadsstudien Sprinten 2. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsen i Vara kommun uppdrog åt förvaltningen den 1 november 
2017 § 136 att utreda marknadsförutsättningarna för en hotelletablering som en 
del i utvecklingen av kvarteret Sprinten.  

Företaget Annordia har utifrån kommunstyrelsens beslut fått i uppdrag att ut-
föra en marknasstudie av hotellmarknaden i Vara. I studien presenteras förut-
sättningarna för en hotelletablering på den aktuella tomten. Enligt studiens be-
dömning finns det en viss efterfrågan på hotell och ett hotell med cirka 50 rum 
skulle kunna drivas på kommersiella grunder. Detta förutsätter dock att lokaler 
i konserthuset samnyttjas. 

Beslutsunderlag 

- Marknadsstudie Sprinten 2 h-kort 2018.695 

- Tjänsteskrivelse- utredning om hotelletablering h-kort 2018.695 

- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28 § 44 

__________ 
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KS § 45   Dnr 54/2018 

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 

och sjukvård – ekonomisk modell 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avger nedanstående yttrande:  

Vara kommun tillstyrker Västra Götalandsregionens modell för att re-
glera betalningsansvaret mot bakgrund av lagen Samverkan vid utskriv-
ning från sluten hälso- och sjukvård. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Vara kommun har mottagit en remiss från Västra Götalandsregionen och Väst-
Kom. I remissen föreslås en ny ekonomisk modell för att reglera betalningsan-
svaret vid utskrivning utifrån lagen samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård. Kommunerna i Västra Götaland ges möjlighet att lämna 
synpunkter över förslaget. 

Ärendet ha remitterats att till socialnämnden i Vara kommun och den 21 mars 
§ 39 beslöt nämnden att föreslås kommunstyrelsen att ställa sig bakom den 
ekonomiska modellen för att reglera kommunernas betalningsansvar.   

Socialnämnden nämner i sitt yttrande att Vara kommun har haft förhållandevis 
låga kostnader för utskrivningsklara patienter och bedömningen är att den fö-
reslagna modellen är framtagen med utgångspunkt att fungera väl för båda hu-
vudmän. Socialförvaltningen har inget att invända mot modellen.  

Beslutsunderlag 

- Underlag för ekonomisk modell h-kort 2018.547 

- Missiv från VästKom och Västra Götalandsregionen h-kort 2018.547 

- Protokoll från socialnämnden 2018-03-21 § 39 

- Tjänsteskrivelse- Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård- 
ekonomisk modell h-kort 2018.703 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28 § 52 

__________ 
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KS § 46   Dnr 5/2018 

Budget 2019, plan 2020-2022 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsens förvaltning för utveckling och service överlämnar 
budgetförslag i enlighet med tilldelad budgetram 127 182 tkr 2019, 
150 211tkr 2020, 173 810 tkr 2021 samt 198 435 tkr 2022, till kommun-
styrelsen för vidare beredning.  

 
2. Att minska kommunstyrelsens investeringsram 2019-2022 avseende IT-

investeringar från 4 850 tkr till 1 000 tkr.  
 

3. Att personalkostnader om 730 tkr gällande tjänst karttekniker samt 
tjänst administratör överflyttas från kommunstyrelsen till miljö- och 
byggnadsnämnden.  
 

4. Att budgeterade medel om 830 tkr för Jordgubbensdag överflyttas från 
kommunstyrelsen till bildningsnämnden.  

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

I inriktningsbeslutet för budget 2019 samt plan 2020-2022 antar kommunsty-
relsen förutsättningar för nämnderna för att utarbeta budgetförslag till budget-
beredningen. Utgångspunkten är de politiska målen för nämnderna och tidigare 
beslutad plan som sedan kompletteras med beräkningstekniska justeringar samt 
uppdrag till nämnderna att inkomma med till budgetberedningen. 

I samband med inriktningsbeslutet KS § 12 tilldelades kommunstyrelsens för-
valtning för utveckling och service ett effektiviseringskrav om 4 000 tkr. Denna 
effektivisering föreslås ske genom att IT-driften genererar lägre kostnader än 
tidigare, uppskattningsvis 2 500 tkr. Vidare föreslås en översyn av beman-
ningen på förvaltningen.  
 
Tidigare fanns 4 850 tkr som ett årligt anslag för IT investeringar. I samband 
med övergång till Göliska IT finns inte behovet av ett så stort belopp kvar. För 
digitaliseringsverksamheten föreslås att 1 000 tkr avsätts årligen gällande inve-
steringsbudget 2019, plan 2020-2022.  

Under året har verksamhetsförändringar skett vilket påverkar budgettilldel-
ningen för nämnderna. En tjänst som karttekniker, 50 %, samt en tjänst som 
administratör, 100 %, föreslås därför flyttas från kommunstyrelsen, (tillväxt- 
och utvecklingsavdelningen respektive kansliavdelningen) till miljö- och bygg-
nadsnämnden inför budget 2019 där budgeterade personalkostnader uppgår till 
730 tkr.  
 
Vidare föreslås att budgeterade medel avseende Jordgubbensdag om 830 tkr 
flyttas från kommunstyrelsen (tillväxt- och utvecklingsavdelningen) till bild-
ningsnämnden.  
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Förslag till beslut innebär att överlämna budgetförslaget till budgetberedningen 
för vidare beredning.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse- kommunstyrelsens budget 2019. Plan 2020-2022 h-
kort 2018.694 

- Budget 2019, plan 2020-2022 h-kort 2018.694 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28 § 43 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 

Gabriela Bosnjakovic (M) lämnar följande tilläggsyrkande:  

För en långsiktig plan och lösning på framtidens effektiviseringskrav (digitali-
seringseffekt) ges förvaltningen i uppdrag efter följande prioriteringar. 

- Anställningsstopp av administrativ personal- effektivisera det administ-
rativa arbetet. 

- LEAN 2.0 – kompetensförstärkning, förstärkning i alla verksamheter. 
Medel som ligger under kommande verksamhetsutveckling fördelas ut 
över nämnderna 

- Långtidssjukskrivna- erbjuda personer med långa sjukskrivningar att 
”prova på” andra sysslor inom kommunens verksamheter. 

Gabriela Bosnjakovic (M) yrkar även att uppdra till förvaltningen att: 

- Konkurrensutsätta delar av förvaltningens verksamheter. 
- Förstärka volontärsinsatser och arbetet ute i alla verksamheter. 

Beslutsgång 

Ordförande Fredrik Nelander (S) frågar kommunstyrelsen och finner att kom-
munstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 

Ordförande Fredrik Nelander (S) ställer Gabriela Bosnjakovic (M) tilläggsyr-
kande mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

__________ 
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KS § 47   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: 
 

Stiftelsen Ebba Rudoffs minnesfond 
Anders Svenssons stiftelse 
Alléskolans samstiftelse 
Svante Jonssons donationsstiftelse 
Stiftelsen Anna Linnéa Petterssons donation 
SH Littorins museistiftelse  
 
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. Ären-
det om utdelning beslutas av kommunstyrelsen. 
 
__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Ett antal stiftelser är 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: 

Stiftelsen Ebba Rudoffs minnesfond 
Anders Svenssons stiftelse 
Alléskolans samstiftelse 
Svante Jonssons donationsstiftelse 
Stiftelsen Anna Linnéa Petterssons donation 
SH Littorins museistiftelse  
 
 

Stiftelse Ungefärliga belopp 

Stiftelsen Ebba Rudoffs minnesfond 
 

56 351 kr 

Anders Svenssons stiftelse 
 

27 000 kr 

Alléskolans samstiftelse 
 

73 130 kr 

Svante Jonssons donationsstiftelse 55 490 kr 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2018-04-11 8 

  Utdragsbestyrkande  

 

Stiftelsen Anna Linnéa Petterssons do-
nation 

553 636 kr 

SH Littorins museistiftelse  
 

94 918 kr 

Totalt 860 525 kr 

 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse- upplösning av stiftelser h-kort 2018.693 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28 § 42 

___________ 
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KS § 48   Dnr 121/2017 

Gemensam larmcentral för Essunga, Gräs-

torp, Lidköping och Vara kommuner 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat reglemente och gemensamt  
avtal för räddningsnämnden.  

_________ 

Sammanfattning av ärendet 

Räddningstjänsten Västra Skaraborg har på sammanträde 2017-09-07 beslutat 
föreslå kommunerna Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga att de ska ge 
Räddningsnämnden i uppdrag att bemanna och driva en larmcentral från och 
med 2018-02-01 samt att kommunerna ska anta ett nytt avtal och ett nytt regle-
mente för Räddningsnämnden.  

Ärendet har därefter remitterats till socialnämnden, bildningsnämnden och tek-
niska utskottet. Både socialnämnden och tekniska utskottet anser att det i det 
remitterade underlaget saknas svar på flertalet frågor.  

Utifrån den beredning som därefter gjorts på kommunstyrelsens förvaltning 
anses att många av de ställda frågorna faktiskt har besvarats och att det också, 
efter dialog med räddningschefen, tydliggjort att kommunen kan avvakta att 
flytta över larmen till gemensam larmcentral fram tills att nuvarande avtal löpt 
ut. Mot bakgrund av detta och utifrån vikten av att värna fortsatt samarbete fö-
reslås kommunfullmäktige att godkänna det reviderade reglementet.  

Beslutsunderlag 

- Förslag till nytt reglemente för räddningsnämnden h-kort 2017.2286 

- Förslag till nytt avtal för räddningsnämnden h-kort 2017.2286 

- Socialnämndens protokoll 2018-01-24 § 7 

- Bildningsnämndens protokoll 2018-01-30 § 10 

- Tekniska utskottets protokoll 2018-02-19 § 24 

- Tjänsteskrivelse- Gemensam larmcentral för Essunga, Grästorp,  
Lidköping och Vara h-kort 2018.699 

- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28 § 48 

__________ 
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KS § 49   Dnr 10/2018 

Antagande av handlingsplan för psykisk hälsa 

2018-2020 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta den regiongemensamma handlingsplanen 
för psykisk hälsa 2018-2020. 

___________ 

Sammanfattning av ärendet  

Framarbetad handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020 kommer att vara ge-
mensam för Västra Götalandsregionen, de 49 kommunerna via kommunalför-
bundet och Västkom samt Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg 
och Västra Götaland. Styrelsen i Skaraborgs kommunalförbund har på sitt 
sammanträde den 8 december 2017 § 101 beslutat att ställa sig bakom det reg-
iongemensamma förslaget av handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020 och 
rekommenderade samtidigt sina medlemskommuner att göra detsamma.  

Handlingsplanen har därefter skickats på remiss till bildningsnämnden och so-
cialnämnden. Bildningsnämnden ställer sig positiva till handlingsplanen och fö-
reslår att kommunen ska ställa sig bakom förslaget.  

Även socialnämnden är positiva till förslaget men föreslår följande föränd-
ringar i punkt 3.1 och 4.1: 

3.1 Viktigt med en tydlig koppling till förskolans och skolans ansvar i do-
kumentets inledning 

4.1 Exempel på diskrimineringsgrund ska ersättas med: All form av dis-
kriminering ska motarbetas.  

Då föreslagen handlingsplan nu antas av samtliga kommuner i Västra göta-
landsregionen samt att kommunen varit delaktig i framtagandet av förslaget ge-
nom kommunalförbundet föreslås kommunfullmäktige att anta handlingspla-
nen för psykisk hälsa 2018-2020.  

Beslutsunderlag  

- Yttrande från socialnämnden § 17/2018 

- Yttrande från bildningsnämnden § 24/2018 

- Protokoll från Skaraborgs kommunalförbund 2017-12-08 § 101 

- Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020 h-kort 2018.60 

- Tjänsteskrivelse- Antagande av handlingsplan för psykisk hälsa 2018-
2020 h-kort 2018.700 

- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28 § 49 
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Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 

Peter Björk (SD) yrkar bifall till socialnämndens förslag till ändringar av hand-
lingsplanen för psykisk hälsa 2018-2020. 

Beslutsgång 

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

__________ 
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KS § 50   Dnr 105/2018 

Revidering av delegationsordning, punkt 10.7 

rätt att utfärda parkeringstillstånd  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta revidering av delegationsordningen punkt 
10.7 gällande utfärdande av parkeringstillstånd enligt nedan: 

Nr Delegationsärende Delegat Ersättare An-
mälan 

10.7 Rätt att utfärda parkeringstillstånd för rörel-
sehindrad 

GI Sekr. 1 

 

___________ 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har, genom nuvarande delegationsordning, gett nämndsek-
reterare delegation, med receptionen som ersättare, att utfärda parkeringstill-
stånd för rörelsehindrad.  

Dialoger har förts mellan kansliavdelningen och tekniska förvaltningens gatu-
enhet för att möjliggöra för gatuenheten att ta över handläggningen av dessa 
ärenden. Förslaget är därför att kommunstyrelsen flyttar delegationen av utfär-
dande av parkeringstillstånd till gatuingenjör i första hand och med nämndsek-
reterare som ersättare.  

Beslutsunderlag  

- Förslag till reviderad delegationsordning h-kort 2018.701 

- Tjänsteskrivelse- Revidering av delegationsordning, punkt 10.7 rätt att 
utfärda parkeringstillstånd h-kort 2018.701 

- Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28 § 50 

__________ 
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KS § 51   Dnr 11/2018 

Överenskommelse om samverkan mellan 

Västra Götalands kommuner och Västra Gö-

talands om Munhälsa- uppsökande och nöd-

vändig tandvård 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta överenskommelsen om samverkan mel-
lan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om Munhälsa- 
uppsökande och nödvändig tandvård.  

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Styrelsen för Skaraborgs kommunalförbund har på sitt sammanträde den 8 de-
cember 2017 § 102 beslutat att ställa sig bakom ett förslag till överenskom-
melse om samverkan mellan Västra Götalands kommuner och Västra Göta-
landsregionen om Munhälsa- uppsökande och nödvändig tandvård. Styrelsen 
rekommenderar även sina medlemskommuner att anta överenskommelsen.  

Överenskommelsen har sitt ursprung i det hälso- och sjukvårdsavtal som finns 
mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. Avtalet 
stipulerar att det ska finnas en överenskommelse som reglerar samverkan, upp-
följning samt utvärdering av tillgång till uppsökande och nödvändig tandvård 
för personer med fysiskt och psykiskt funktionshinder. Ett förslag på överens-
kommelse har tagits fram av en partsammansatt arbetsgrupp med bland annat 
representanter från kommunalförbunden och i överenskommelsen regleras hu-
vudmännens ansvar för tandvård. 

Ärendet har remitterats till socialnämnden i Vara kommun för ett yttrande och 
i sitt beslut från den 21 februari § 18 föreslår nämnden att överenskommelse 
antas. Med hänvisning till socialnämndens yttrande och att ärendet är av en 
större principiell karaktär bör kommunfullmäktige anta förslaget. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från Skaraborgs kommunalförbund 2017-12-08 § 102 

- Överenskommelse om samverkan h-kort 2018.73 

- Protokoll från Socialnämnden 2018-02-21 § 18 

- Tjänsteskrivelse- Förslag till överenskommelse om samverkan kring mun-
hälsa h-kort 2018.702 

- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28 § 51 

___________ 

 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2018-04-11 14 

  Utdragsbestyrkande  

KS § 52   Dnr 9/2018 

Förändringar i färdtjänstreglementet  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar de föreslagna revideringarna i det gemen-
samma färdtjänstreglemente samt socialnämndens förslag till förtydli-
gande av punkt 8. Individuella behov. 

2. Kommunfullmäktige anser att Skaraborgs kommunalförbund måste ar-
beta mer aktivt för att involvera intresseorganisationer i kommande 
samråd som genomförs. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Styrelsen för Skaraborgs kommunalförbund har på sitt sammanträde den 8 de-
cember 2017 § 98 beslutat att rekommendera sina medlemskommuner att anta 
revideringar i det gemensamma färdtjänstreglementet. 

Varje kommun i Skaraborg har ansvar för färdtjänstfrågor men har valt att anta 
ett gemensamt reglemente då det medför fördelar. Under det gångna året har 
ett revideringsförslag till färdtjänstreglementet tagits fram av kommunernas 
handläggare för särskild kollektivtrafik. De förändringar som föreslås har för-
anletts av bland annat ändrad rättspraxis och totalt rör det sig om fyra stycken 
förändringar.  

Ärendet om remitterats till socialnämnden i Vara kommun. I sitt yttrande från 
den 21 februari § 22 föreslår nämnden att de förslagna förändringarna antas 
under förutsättningar att punkten 8 Individuella behov förtydligas. Socialnämn-
den överlämnar med sitt beslut även inkomna synpunkter från SRF Vara Ess-
unga Grästorp (Synskadades riksförbund). SRF har även inkommit med en till 
skrivelse den 27 februari och i den förordar SRF att kommun inte ska anta de 
föreslagna förändringarna av färdtjänstreglementet. SRF menar att det finns 
brister i förslaget och att det inte varit föremål för samråd med intresseorgani-
sationer. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från Skaraborgs kommunalförbunds 2017-12-08 § 98 
- Protokoll från Socialnämnden 2018-02-21 § 22 
- Skrivelse från Vara Essunga Grästorp SRF h-kort 2018.512 
- Förslag till revidering av färdtjänstreglementet h-kort 2018.704 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28 § 53 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 

Peter Björk (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
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Beslutsgång 

Ordförande Fredrik Nelander (S) frågar kommunstyrelsen och finner att kom-
munstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.                                                                                                                              

__________ 
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KS § 53   Dnr 12/2018 

Medfinansiering av lärarutbildning vid Högs-

kolan i Skövde 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera lärarutbildningen vid Högskolan i 
Skövde under år 2018 med 2,25 kronor per kommuninvånare. 

Medel tas från kommunstyrelsens budgetram. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Den 8 december 2017 § 106 beslöt styrelsen för Skaraborgs kommunalförbund 
att rekommendera sina medlemskommuner att medfinansiera lärarutbildning-
arna vid Högskolan i Skövde. Varje kommun uppmanas att bidra med 2.25 
kronor per invånare. Frågan om medfinansiering har sin bakgrund i att kom-
munalförbundets medlemskommuner har problem att rekrytera lärare och att 
behovet av lärare kommer öka. Kommunalförbundet har bedrivit ett arbete för 
att etablera en lärarutbildning i Skaraborg och efter att ha fört dialog med olika 
lärosäten är förslaget att Högskolan Borås förlägger en del av sin lärarutbild-
ning i Skövde.  

I januari 2018 statar lärarutbildningen i Skövde och initialt kommer det finnas 
65 platser på utbildningen. Lösningen med att ha lärarutbildningen på två ut-
bildningsorter kommer leda till ökade merkostnader på cirka 1,8 mkr och Ska-
raborgs kommunalförbund har enats med de två högskolorna om att dela på 
denna kostnad. För kommunalförbundets kommuner innebär det en kostnad 
på 600 tkr och den regleras om varje medlemskommun bidra med 2,25 kronor 
per invånare. 

Bildningsnämnden i Vara kommun har givits möjlighet att yttra sig över försla-
get. Nämnden skriver i sitt beslut från den 27 februari § 28  att den är positiv 
till förslaget och skriver bland annat att en lärarutbildning i centrala Skaraborg 
ökar möjligheten och attraktiviteten till att bli lärare i regionen. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämnden 2018-02-27 § 28 

- Protokoll från Skaraborgs kommunalförbund  2017-12-08 § 106 

- Tjänsteskrivelse- Medfinansiering av lärarutbildning h-kort 2018.705 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28 § 54 

__________ 
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KS § 54   Dnr 65/2018 

Upprustningsstöd till Ryda Bygdegårdsför-

ening 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beviljar Ryda Bygdegårdsförening ett ekonomiskt stöd på 
230 670 kronor under förutsättning att Boverket beviljar sin del av ansökan i 
sin helhet. 
__________  

Sammanfattning av ärendet 

Ryda Bygdegårdsförening har ansökt hos Bildningsnämnden i Vara kommun 
om kommunalt stöd till upprustningsstöd gällande tillgänglighetsanpassning 
samt om- och tillbyggnad av bygdegård. I den inkomna ansökan avsåg före-
ningen att söka 1 600 000  hos Boverket för att finansiera den planerade reno-
veringen. Bildningsnämnden beslöt den 5 december § 140 att bevilja före-
ningen ett bidrag på 249 330 kronor. Bildningsnämnden kan maximalt ge 30% 
av totalkostnaden för projekt som söks hos Boverket. På grund av att Bild-
ningsnämnden inte hade medel att finansiera hela beloppet beviljades endast en 
del av detta. 

Ärendet har aktualiserats hos kommunstyrelsen med anledning av att före-
ningen är i behov av ytterligare finansiering för att kunna erhålla stöd från Bo-
verket. För att möjliggöra för föreningen att få fullt stöd från Boverket kan det 
anses som lämpligt att kommunstyrelsen bidrar med resterande belopp 230 670 
kronor. 

Beslutsunderlag  

- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28 § 59 

__________ 
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KS § 55   Dnr 68/2017 

Politisk organisation 2019-2022: Övergri-

pande politisk organisation i Vara kommun 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. fastställa följande övergripande politiska organisation samt antal leda-
möter för mandatperioden 2019-2022: 

 Kommunfullmäktige, 45 ledamöter 
o Valberedning, 9 ledamöter 

 Valnämnd, 5 ledamöter 

 Revision, 6 ledamöter 

 Överförmyndarnämnd, 3 ledamöter 

 Gemensam räddningsnämnd (med Lidköping, Grästorp, Essunga), 
2 ledamöter 

 Kommunstyrelsen, 13 ledamöter 
o Arbetsutskott, 3 ledamöter 
o Personalutskott, 3 ledamöter. 

 Krisledningsnämnd, 13 ledamöter  

 Bildningsnämnd, 9 ledamöter 
o Arbetsutskott, 3 ledamöter 

 Socialnämnd, 9 ledamöter 
o Arbetsutskott, 3 ledamöter 

 Teknisk nämnd, 5 ledamöter 

 Miljö- och byggnadsnämnd, 5 ledamöter 
 

2. ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten till en gemensam 
överförmyndarnämnd med kommunerna i Överförmyndare Västra Skara-
borg. 
 

3. ge kommunstyrelsen i uppdrag att framarbeta förslag på reglementen för 
styrelse och nämnder enligt beslutspunkt 1. 

Reservation 

Centerpartiet reserverar sig mot beslutet. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsen har 2017-09-06 § 99 gett personalutskottet i uppdrag att 
göra en översyn av den politiska organisationen i Vara kommun inför mandat-
perioden 2019-2022 och återkomma med förslag på hur denna organisation ska 
se ut. 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2018-04-11 19 

  Utdragsbestyrkande  

Personalutskottet beslutade 2017-05-24 § 32 att skicka ut den nuvarande poli-
tiska organisationen på remiss till partigrupperna i Vara kommun. Fem av åtta 
tillfrågade partier inkom med remissvar. Baserat på remissvaren fick förvalt-
ningen 2017-12-08 § 55 i uppdrag att utreda den politiska organisationen sett 
till laglighet och genomförbarhet. 

Sett till majoriteten av remissvaren tycks det råda en konsensus att den nuva-
rande övergripande politiska organisationen fungerar i stort sett som den ska. I 
flera svar önskas det dock att tekniska utskottet övergår till en teknisk nämnd 
samt att bildningsnämnden får ett kultur- och fritidsutskott för beredning av 
kultur- och fritidsfrågor. Ett förslag är även att en gemensam överförmyndar-
nämnd utreds tillsammans med kommunerna i Överförmyndare Västra Skara-
borg. 

Förutom detta önskas även förtydliganden av nämnders och utskotts roller. 
Detta regleras genom respektive nämnds reglemente och behöver revideras i 
samband med att den övergripande politiska organisationen fastställs. 

Beslutsunderlag 

- Utredning från Lidköpings kommun, 2018-03-20 
- Tjänsteskrivelse från HR-chef, 2018-03-14 
- Sammanställning från utredningssekreterare, 2017-10-20 
- Remissvar från Moderaterna i Vara kommun, 2017-09-30 
- Remissvar från Liberalerna i Vara kommun, 2017-09-29 
- Remissvar från Centerpartiet i Vara kommun, 2017-09-28 
- Remissvar från Socialdemokraterna i Vara kommun, 2017-09-26 
- Remissvar från Vänsterpartiet i Vara kommun, 2017-09-05 
- Protokoll från personalutskottet 2018-03-23 § 15 

Kommunstyrelsen behandling 

Yrkanden 

Elof Jonsson (C) yrkar att ett kultur- och fritidsutskottet läggs till i förslaget till 
ny politisk organisation. 

Beslutsgång 

Ordförande Fredrik Nelander (S) finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
personalutskottets förslag till beslut och att kommunstyrelsen avslår Elof Jons-
sons tilläggsyrkande. 

___________  
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KS § 56   Dnr 68/2017 

Politisk organisation 2019-2022: Kommunala 

råd i Vara kommun 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. fastställa följande struktur för de kommunala råden inledningsvis under 
mandatperioden 2019-2022:  

 
Följande kommunala råd knyts till kommunstyrelsen: 

- Brottsförebyggande rådet 
- Folkhälsorådet 
- Gestaltningsrådet 
- Arbetsmarknadsrådet 
- Näringslivsrådet 

 
Följande kommunala råd ska knytas till socialnämnden: 

- Kommunala pensionärsrådet 
- Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning 

 
Följande kommunala råd ska knytas till miljö- och byggnadsnämnden: 

- Gatu- och kvartersnamnskommittén 
 
2. ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på rådens respektive be-

stämmelser. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsen har 2017-09-06 § 99 gett personalutskottet i uppdrag att 
göra en översyn av den politiska organisationen i Vara kommun inför mandat-
perioden 2019-2022 och återkomma med förslag på hur denna organisation ska 
se ut. 

Personalutskottet beslutade 2017-05-24 § 32 att skicka ut den nuvarande poli-
tisk organisation på remiss till partigrupperna i Vara kommun. Fem av åtta till-
frågade partier inkom med remissvar. Baserat på remissvaren fick förvaltningen 
2017-12-08 § 55 i uppdrag att utreda den politiska organisationen sett till laglig-
het och genomförbarhet. 

Baserat på de inkomna remissvaren är det inga större förändringar som efter-
frågas för de kommunala råden. En önskad förändring är att det brottsförebyg-
gande rådet endast blir ett tjänstemannaråd då det är mycket verksamhetsfrågor 
i rådet idag. En utökning av antalet ledamöter i kommunala rådet för funkt-
ionshindrade bör också ske då det tillkommer en teknisk nämnd i kommunens 
organisation och dennes ordförande bör få en plats i rådet. 
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Det önskas en generell genomlysning av de kommunala råden och gestaltnings-
rådet lyfts som ett specifikt exempel där ansvaret och rollen behöver förtydli-
gas. Respektive råds ansvar, roll och ledamöter regleras genom dess reglemente 
som därför behöver revideras i samband med att de kommunala råden fast-
ställs. 

Eftersom de kommunala råden regleras genom respektive ansvarig nämnds 
reglemente kan strukturen för råden förändras i pågående mandatperiod. Uti-
från det föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en generell 
genomlysning av råden och återkommer till kommunfullmäktige med förslag 
på förändringar.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från HR-chef, 2018-03-14 
- Sammanställning från utredningssekreterare, 2017-10-20 
- Remissvar från Moderaterna i Vara kommun, 2017-09-30 
- Remissvar från Liberalerna i Vara kommun, 2017-09-29 
- Remissvar från Centerpartiet i Vara kommun, 2017-09-28 
- Remissvar från Socialdemokraterna i Vara kommun, 2017-09-26 
- Remissvar från Vänsterpartiet i Vara kommun, 2017-09-05 
- Protokoll från personalutskottet 2018-03-23 § 16 

___________ 
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KS § 57   Dnr 68/2017 

Politisk organisation 2019-2022: Kommunala 

bolag i Vara kommun 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. fastställa följande kommunala bolagsstruktur inledningsvis för mandatperi-
oden 2019-2022:  

 Vara Koncern AB, 3 styrelseledamöter 
o Vara Bostäder AB, 5 styrelseledamöter 
o Vara Industrifastigheter AB, 5 styrelseledamöter 
o Vara Konserthus AB, 9 styrelseledamöter 
o VaraNet AB, 5 styrelseledamöter 
o Destination Vara AB, 7 styrelseledamöter 

 
2. ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomlysa kommunens bolagsstruktur i 

sin helhet och återkomma till kommunfullmäktige med eventuella föränd-
ringsförslag.  

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsen har 2017-09-06 § 99 gett personalutskottet i uppdrag att 
göra en översyn av den politiska organisationen i Vara kommun inför mandat-
perioden 2019-2022 och återkomma med förslag på hur denna organisation ska 
se ut. 

Personalutskottet beslutade 2017-05-24 § 32 att skicka ut den nuvarande poli-
tisk organisation på remiss till partigrupperna i Vara kommun. Fem av åtta till-
frågade partier inkom med remissvar. Baserat på remissvaren fick förvaltningen 
2017-12-08 § 55 i uppdrag att utreda den politiska organisationen sett till laglig-
het och genomförbarhet. 

I de flesta remissvar önskades en förändring av antalet kommunala bolag. 
Dock fanns det en samstämmighet kring att det var långsiktiga förändringar 
som inte kunde genomföras i början av nästa mandatperiod utan krävde utred-
ning och därför först kunde genomföras under mandatperioden beroende på 
vad utredningen visade. 

Eftersom bolagsstrukturen är föränderlig under pågående mandatperiod före-
slås att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda bolagsstrukturen i sin helhet 
samt se över möjligheten till att fusionera de bolag med likartad verksamhet.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från HR-chef, 2018-03-14 
- Sammanställning från utredningssekreterare, 2017-10-20 
- Remissvar från Moderaterna i Vara kommun, 2017-09-30 
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- Remissvar från Liberalerna i Vara kommun, 2017-09-29 
- Remissvar från Centerpartiet i Vara kommun, 2017-09-28 
- Remissvar från Socialdemokraterna i Vara kommun, 2017-09-26 
- Remissvar från Vänsterpartiet i Vara kommun, 2017-09-05 
- Protokoll från personalutskottet 2018-03-23 § 17 

___________ 
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KS § 58   Dnr 68/2017 

Politisk organisation 2019-2022: Externa po-

litiska uppdrag i Vara kommun 

Kommunstyrens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. de politiska uppdragen inom Kvänumbygdens Energi ekonomisk förening 
avslutas från och med 2018-12-31. 

 
2. de politiska uppdragen inom Vara Bjertorp Golfklubb avslutas från och 

med 2018-12-31. 
 

3. de politiska uppdragen inom Vara Riksteaterförening avslutas från och med 
2018-12-31. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsen har 2017-09-06 § 99 gett personalutskottet i uppdrag att 
göra en översyn av den politiska organisationen i Vara kommun inför mandat-
perioden 2019-2022 och återkomma med förslag på hur denna organisation ska 
se ut. 

I avvaktan på detta uppdrag gav personalutskottet 2017-05-24 § 32 förvalt-
ningen i uppdrag att sammanställa de externa politiska uppdrag som finns i 
kommunen under nuvarande mandatperiod. Dessa externa politiska uppdrag 
tillsätts i början av varje mandatperiod och därför är det naturligt att även göra 
en översyn kring dessa i samband med att den politiska organisationen ses 
över. 

Kommunen kommer att fortsätta vara delaktig i de flesta externa politiska upp-
dragen även under mandatperioden 2019-2022. Uppdraget inom stiftelsen 
Torsgårdshallen bör dock utvärderas för beslut om fortsatt deltagande inför 
nästkommande mandatperiod.  

Det finns även vissa externa styrelser där kommunen haft ett uppdrag i en in-
ledningsfas men där syftet med uppdraget nu är avklarat. Det föreslås därför 
att dessa uppdrag avslutas. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från HR-chef, 2018-03-14 
- Sammanställning från utredningssekreterare, 2017-10-20 
- Protokoll från personal utskottet 2018-03-23 § 18 

___________ 
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KS § 59   Dnr 108/2017 

Beslut om förstudie för återvinningscentral 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen beslutar att en förstudie genomförs gällande anläggande av 
en återvinningscentral på kommunägd mark i Vara kommun. 

__________ 

 

Sammanfattning av ärendet 
Frågan om anläggande av en återvinningscentral i Vara kommun har studerats 
genom en behovsutredning som slutfördes sommaren 2017. Nästa steg i pro-
jektets genomförande är att göra en förstudie, vilket är något som beslutas om 
av berörd verksamhetsnämnd - kommunstyrelsen. Parallellt med att en förstu-
die genomförs så måste en upphandling ske av tillhandahållande av återvin-
ningscentral i Vara, då nuvarande ramavtal löper ut 2018-09-30. 

Inom ramen för förstudien utses beställare, projektledare och projektgrupp.  
I en förstudie beskrivs innehåll och omfattning av en ny ÅVC (kravspecifikat-
ion), samt alternativ för upphandling och drift, såsom: 

a) Upphandling av hyra och drift av anläggning under x antal år, därefter 
övergår anläggningen i kommunens ägo alternativt köps på förutbestämt 
sätt. 

b) Upphandling av anläggning. Drift i egen regi 

c) Upphandling av anläggning, samt upphandling av drift. 

Platsen för en ny återvinningscentral (ÅVC) ska hållas öppen under förstudien.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse- Beslut om förstudie för återvinningscentral h-kort 
2018.655 

- Protokoll från tekniska utskott 2018-03-26 § 35 
__________ 
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KS § 60   Dnr 39/2018 

Renhållningsordning del 1- Avfallsföreskrifter 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar om utställning av förslaget till nya föreskrifter gäl-
lande avfallshantering för allmänheten och andra intressenter under minst fyra 
veckors tid.  
__________ 

 

Sammanfattning av ärendet 
Vara kommun renhållningsordning med föreskrifter har setts över i samband 
med att avfallsplanen reviderats. Ett förslag till nya föreskrifter gällande avfall 
har tagits fram. Före antagande av nya föreskrifter krävs det utställning under 
minst fyra veckor, samma förankringsprocess som för avfallsplanen. 

Renhållningsordningen beskriver hur avfallshanteringen inom kommunen ska 
ske och består av två delar, där avfallsplanen är en del och lokala renhållnings-
föreskrifter är den andra delen. 

Miljöbalken 15 kap 41 § anger ”För varje kommun ska det finnas en renhåll-
ningsordning som ska antas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen 
ska innehålla en avfallsplan och de föreskrifter som kommunen har meddelat 
med stöd av regeringens bemyndiganden enligt detta kapitel. Avfallsplanen ska 
innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens åtgärder 
för att minska avfallets mängd och farlighet.” 

Förslaget till nya avfallsföreskrifter bör ställs ut under minst fyra veckors tid 
för allmänheten och intressenter att lämna synpunkter. Samma sändlista kan 
användas som vid utställning av avfallsplanen. 

Beslut om utställning bör tas av kommunstyrelsen, då ansvarsområdet inte 
finns delegerat i delegationsordningen. 

Beslutsunderlag 

- Föreskrifter om avfallshantering i Vara kommun, utställningsversion 
daterad h-kort 2018.659 

- Tjänsteskrivelse- Renhållningsordning del 1- Avfallsföreskrifter h-kort 
2018.659 

- Protokoll från tekniska utskottet 2018-03-26 § 38 

___________ 
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KS § 61   Dnr 76/2015 

Åtgärder utifrån avvikelserapport Vara kon-

serthus 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

- Att godkänna avvikelserapporten där investering av blackbox uppgår 

till 85 miljoner kr varav kommunens anslag uppgår till 63 miljoner kro-

nor i enlighet med tidigare beslut 

- Att godkänna att konserthuset finansierar 22 miljoner kronor av inve-

steringen av blackboxen och godkänna utökad låneram för konserthu-

set från 2018 och framåt. 

Reservation 

Moderaterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsen beslutade den 7 mars 2018 § 41 att ge förvaltningen i upp-
drag att redovisa kostnadsnivån för projektet utifrån den avvikelserapport som 
upprättats gällande Vara Konserthus. Kommunstyrelsen poängterade även vik-
ten av att projektet i sin helhet hålls inom den av kommunfullmäktige beslu-
tade nettokostnaden 150 mkr plus 15 mkr.  

En kostnadsbedömning har gjorts för Vara konserthus och den pekar på att 
den totala investeringskostnaden blir 85 Mkr att jämföra med beslutad budget 
63 Mkr. 

Orsaken till den ökade kostnaden är att verksamhetsanpassningen i och i an-
slutning till blackboxen är mer omfattande än vad som tidigare bedömts, änd-
rad placering av blackboxen till följd av bl.a. markförhållanden, det krävs åtgär-
der som inte tidigare planerats i kök och foajé samt att marknadsläget påverkar 
prisnivån negativt vid upphandling av material och underentreprenader. 

Fördelning av kostnader för om- och tillbyggnad av konserthuset: 

Byggnadsdel Kostnad Kommentar 

Blackbox (inklusive lo-
ger, greenroom, förråd, 
foajé, garderob, toalet-
ter, infart mm) 

63 000  

Konferensrum 2 500 Genomfördes somma-
ren 2017 

Administration och kök 4 800  
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Servering 2 500  

Entré och café 3 400  

Parkering 1 100  

Kommunens övriga 
kostnader 

7 700  

Summa 85 000  

 

Avvikelsen bedöms i nuläget kunna täckas med extern finansiering. 

Beslutsunderlag 

- Avvikelserapport Sprinten – Konserthuset om och tillbyggnad h-kort 
2018.523 

- Tjänsteskrivelse- Åtgärder utifrån avvikelserapport Vara konserthus h-
kort 2018.655 

- Protokoll från tekniska utskottet 2018-03-26 § 41 

__________ 
 

Yrkanden 

Fredrik Nelander (S) lämnar följande ändringsyrkande: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

- Att godkänna avvikelserapporten där investering av blackbox uppgår 

till 85 miljoner kr varav kommunens anslag uppgår till 63 miljoner kro-

nor i enlighet med tidigare beslut 

- Att godkänna att konserthuset finansierar 22 miljoner kronor av inve-

steringen av blackboxen och godkänna utökad låneram för konserthu-

set från 2018 och framåt. 

Erik Lindström  (M) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag till beslut. 
 

Beslutsgång 

Ordförande Fredrik Nelander (S) ställer tekniska utskottets förslag till beslut 
mot Fredrik Nelanders ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslu-
tar enligt Fredrik Nelanders yrkande. 
 
__________  
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KS § 62   Dnr 53/2018 

Hemställan från bildningsnämnden om  

tidigareläggning av investeringsmedel 

Kommunstyrelsen förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att omfördela fem miljoner 
kronor från investeringsramen år 2020 till investeringsramen år 2018. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Bildningsnämnden har den 27 februari § 17 beslutat om en investering som rör 
Kvänums förskola. Beslutet möjliggör för en om- och tillbyggnad av köket på 
förskolan samt ett ökat antal parkeringsplatser vid förskolan. Den beräknade 
kostnaden för projektet är fem miljoner kronor och medel finns budgeterade 
att tas i anspråk år 2020.  För att projektet ska kunna genomföras tidigare än 
planerat hemställer bildningsnämnden till kommunfullmäktige att investerings-
medlen för projektet tidigareläggs.  

Bildningsnämnden anger att det råder en ohållbar situation då köket är dimens-
ionerat för att servera 80 portioner men att produktionen vissa tillfällen kan 
ligga på upptill 145 portioner. Förskolans nya kök kommer vara dimensionerat 
för att producera cirka 175 portioner. Enligt projektets tidsplan ska projekte-
ring inledas i mars 2018 och byggnationen ska pågå under juni-december 2018.  

Beslutsunderlag 

- Bildningsnämndens protokoll 2018-02-27 § 17 

- Tjänsteskrivelse från Bildningsnämnden, Utbyggnad av köket på Kvänums 
förskola h-kort 2018.666 

- Tjänsteskrivelse- Hemställan från bildningsnämnden om tidigareläggning av 
investeringsmedel h-kort 2018.666 

- Protokollet från tekniska utskottet 2018-03-26 § 42 

__________ 
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KS § 63   

Information från Skaraborgs kommunalför-

bund 

Sammanfattning av ärendet 

Anna Cederqvist, kommundirektör, informerar om aktuella frågor från Skara-
borgs kommunalförbund. 

__________ 
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KS § 64 

Kommundirektören informerar 

Sammanfattning av ärendet 

Anna Cederqvist, kommundirektör, informerar att Vara kommun har ute en 
annons för en ny bildningschef med anledning av att nuvarande bildningschef 
har sagt upp sig. Anna Cederqvist upplever att det finns många sökande till 
tjänsten. 

__________ 
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KS § 65 

Redovisning av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av nedan förtecknade  
delegationsbeslut. 

__________ 

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 2018-03-28 § 45-47 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

TU 2018-03-26 § 29,32,33,36,39,40 Tekniska utskottet 

PU 2018-03-23 § 20 Personalutskottet  

Övriga delegeringsbeslut 

 

Punkt  

 

Diarienum-

mer 

Besluts-

datum 

Ärende och beslut Delegat 

   
3. Personalärenden 

 

3.5 Pärm  
delegationslista 

 Beslut om löneplacering RE-chef nr.  
267-268 

Nina Persson 
HR-chef 

3.5 Pärm  
delegationslista 

 Beslut om löneplacering – övriga nr. 
269-352 

Nina Persson 
HR-chef 

   
6. Köp/Försäljning av fastig-

heter 

 

6.1  2018.781 Oktober-
december 
2017 

Försäljning av mark för egnahemsbe-
byggelse mm. 

- Anemonen 3 
- Svalörten 13 
- Anemonen 2 
- Ritaren 4 

Mikko Mäkelä 
Mark- och exploate-
ringsstrateg 
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6.1 2018.781 Januari-
mars 2018  

Försäljning av mark för egnahemsbe-
byggelse mm. 

- Ritaren 40 
- Ritaren 38 
- Violen 3 
- Tråvad 3:75 

Mikko Mäkelä 
Mark- och exploate-
ringsstrateg 

6.4 2018.781 Januari-
mars 2018 

Rätt att begära fastighetsreglering 

-  Tråvad 3:75 

Mikko Mäkelä 
Mark- och exploate-
ringsstrateg 

   
8. Yttranden 

 

8.8 2018.778 2018-04-04 Yttranden av likartad typ som 8.1-8.7 
Yttrande till Polisen, Anmälan om  
idrottsarrangemang- Vara kommun 
har inget att invända mot VAIS-lop-
pet i VEDUM 2018-05-05 

Anna Cederqvist  
Kommundirektör 

   
9. Teknisk verksamhet 

 

9.2.4 2018.668  Godkännande av nyttjanderättsavtal, 
arrendeavtal jämte upplåtelseformer 
för en tid av högst 5 år 

Anmälan av tecknade arrendeavtal 
under år 2017 

Teresa Kalisky 
Verksamhetsutveck-
lare 

9.2.4 2018.781 Oktober-
december 
2017 

Godkännande av nyttjanderättsavtal, 
arrendeavtal jämte upplåtelseformer 
för en tid av högst 5 år 

- Nyttjanderättsavtal Tonfisken 3.  

Mikko Mäkelä 
Mark- och exploate-
ringsstrateg 
Ersättare för Verk-
samhetsutvecklare 

9.2.4 2018.781 Januari-
mars 2018 

Godkännande av nyttjanderättsavtal, 
arrendeavtal jämte upplåtelseformer 
för en tid av högst 5 år 

- Nyttjanderättsavtal Vara 26:1 

Mikko Mäkelä 
Mark- och exploate-
ringsstrateg 
Ersättare för Verk-
samhetsutvecklare 

9.3.1 2018.781 Oktober-
december 
2017 

Ställföreträdarskap vid fastighetsbild-
ning mm. 
- Komplettering av lantmäteriansökan 
Aspen 41, Vara 25:1 och 29:1 
- Komplettering av lantmäteriansökan  
Vedum 18:20 

Mikko Mäkelä 
Mark- och exploate-
ringsstrateg 
Ersättare för Verk-
samhetsutvecklare 

9.3.1 2018.781 Januari- 
mars 2018 

Ställföreträdarskap vid fastighetsbild-
ning mm. 

- Ansökan om att ta bort förbehåll 
om överlåtelse, Tråvad 8:58 

Mikko Mäkelä 
Mark- och exploate-
ringsstrateg 
Ersättare för Verk-
samhetsutvecklare 

__________  
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KS § 66 

Anmälningsärenden 
 

Följande anmälningsärenden meddelas till kommunstyrelsen och läggs därefter 
till handlingarna:  

Sammanträde Ärenderubrik 

KSAU 2018-03-28  § 41 Ändringar i ärendelistan 

KSAU §  55 Sprinten-information 

KSAU §  56 Anmälningsärenden 

KSAU §  57 Kurser och konferenser 

KSAU §  58 Diskussionsarbetsutskott 

KSAU § 60 Övriga frågor 

PU 2018-03-23 § 19 Redovisning av bisyssla för förtroendevalda 

PU § 21 Information från förvaltningen 

PU § 22 Sammanställning av avslutningsblanketter 

TU 2018-03-26 § 28 Ändringar i ärendelistan 

TU § 30 Genomgång av tätortsvandring 2017 och beslutade men 
ej genomförda åtgärder 

TU § 31 Information om gång- och cykelbana vid Stora Torget 

TU § 35 Information om upphandlingar inom avfallsområdet 

TU § 37 Återrapportering av uppdrag om slamhantering 

TU § 43 Anmälningsärenden 

TU § 44 Övriga frågor 

 

_________ 
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KS § 67 

Övriga frågor 

Kommunstyrelsens sammanträde den 2 maj  

Kommunstyrelsen beslutar att tidigarelägga kommunstyrelsens sammanträde 
den 2 maj från klockan 14 till klockan 13. 

_________ 


