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TN § 4    

Ändringar i ärendelistan 

Tekniska nämndens beslut  

Tekniska nämnden beslutar om följande ändring av ärendelistan. 

- Ett ärende gällande utseende av dataskyddsombud läggs till i  
ärendelistan (§ 7).   

__________ 
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TN § 5   Dnr 34/2019 

Renhållningsavgifter 2019 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till ny taxa 
Renhållningsavgifter i Vara kommun 2019, att gälla från och med 2019-04-01. 

___________ 

Sammanfattning av ärendet 

Renhållningsavgifter 2019 behandlades av kommunfullmäktige 2018-11-26      
§ 90. Ärendet återremitterades för ytterligare utredning. Tekniska förvaltningen 
har arbetat igenom förslaget. 

Hushållsavfall: 
I slutet av år 2017 sänktes renhållningsavgifterna för hushållsavfall i Vara kom-
mun. 

Från och med 2019-04-01 föreslås en avgiftshöjning för hushållsavfall. Avgif-
terna är beräknade utifrån kommunens ramavtalspriser med leverantören 
Ragn-Sells för hämtning av avfall och kostnad för återvinningscentral samt 
kommunens egna kostnader för avfallsverksamheten. Ökningen beror till 
största delen på en ökad kostnad (+2 200 000 kr/år) för återvinningscentralen i 
Vara. Efter föreslagen höjning förväntas resultatet för avfallskollektivet vara 
nära noll år 2019. 

För de vanligaste avgiftstyperna (140, 190 och 240 l kärl) innebär taxeänd-
ringen en höjning om 429 - 547 kr per år inkl. moms. Dessa tre avgiftstyper har 
sammanlagt 5 477 abonnenter.  

De större kärlen om 660 liter, med 520 abonnenter, får en höjning med 569 – 
780 kr per år.  

Fritidshus, med 185 abonnenter, får en höjning med 711 kr per år. 

Slamhämtning: 
Från och med 2019-04-01 föreslås avgiftsjusteringar för slamhämtning. 

Avgifterna är beräknade utifrån kommunens nya ramavtalspriser med leveran-
tören Ragn-Sells. För slamhämtning för behållare (upp till 3 m3, 3,1-5 m3) inne-
bär taxeändringen en ökning med 24-31 kr/år. 

Beslutsunderlag 

- Renhållningsavgifter i Vara kommun, förslag till ny taxa att gälla från 
och med 1 mars 2019 

- Tjänsteskrivelse Renhållningsavgifter 2019 
- KF 2018-11-26 § 90 

___________ 
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Tekniska nämndens behandling 

Tekniska nämnden diskuterar förslag till renhållningstaxa och beslutar att taxan 
ska föreslås att börja gälla från 2019-04-01 istället för 2019-03-01.  

_________  
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TN § 6    

Utbildningar i god förvaltning, nämndens 

personuppgiftsansvar samt ansvarsområde 

enligt reglemente  

God förvaltning 

Kommunjurist Christoffer Jensen håller utbildning för tekniska nämnden om 
bland annat: 

- Politiker och tjänstemannaroller  
- Legalitets-, objektivitets- och proportionalitetsprincipen  
- Regler och hantering av jäv 
- Mutor och påverkan 
- Politikers verktyg i nämndarbetet  

Genomgång av nämndens personuppgiftsansvar 

Utredare Carl-Magnus Träff håller utbildning för tekniska nämnden om deras 
personuppgiftsansvar utifrån dataskyddsförordningen.  

Genomgång av reglemente och delegationsordning 

Kanslichef Emelia Larsson informerar tekniska nämnden om nämndens an-
svarsområde enligt den delegation nämnden fått av kommunfullmäktige genom 
reglementet samt delegation nämnden gett till förvaltningen genom delegat-
ionsordning.  

__________ 
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TN § 7 

Utseende av dataskyddsombud 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att utse Ulrika Helgesson, Göliska IT, till data-
skyddsombud för tekniska nämndens verksamheter. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Den 25 maj 2018 ersattes tidigare personuppgiftslagstiftning av dataskyddsför-
ordningen (GDPR). Förordningen ställer krav på att offentliga myndigheter ut-
ser ett dataskyddsombud vars främsta uppgift är att övervaka att dataskydds-
förordningen efterlevs.  

Den person som utses till dataskyddsombud ska ha tillräcklig kunskap om 
dataskydd samt få det stöd och befogenheter som krävs för att kunna utföra 
uppdraget på ett effektivt och oberoende sätt. Inom Göliska ITs kommuner 
har ett gemensamt dataskyddsombud tillika informationssäkerhetssamordnare 
anställts.  

Dataskyddsombudets uppdrag är att övervaka att organisationen följer data-
skyddsförordningen, bland annat genom att samla in information om hur orga-
nisationen behandlar personuppgifter och om de följer gällande bestämmelser 
och interna styrdokument. Vidare ska ombudet informera och ge råd inom or-
ganisationen.  

Dataskyddsombudet har även till uppgift att ge råd om konsekvensbedöm-
ningar, vara kontaktperson gentemot tillsynsmyndigheten, de registrerade samt 
de anställda inom kommunen.  

___________  
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TN § 8   Dnr 35/3019 

Förtida uppsägning och avslutning av hyres-

avtal för Bonden i Vara 

Tekniska nämndens beslut  

Tekniska nämnden godkänner förtida lösen av hyresavtal för HVB-hem i kvar-
teret Bonden 9. Det innebär att kommunen betalar en engångsersättning om 
6 500 000 kr till hyresvärden samt avslutar förhyrningen 2019-03-31. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Vara kommun har sedan år 2015 hyrt lokaler i kvarteret Bonden 9 avsedda för 
ett HVB-hem. Verksamheten är avslutad sedan början av november 2018. Dia-
log har förts med socialförvaltningen för att bedöma framtida behov av aktu-
ella lokaler för annan verksamhet/andra behov inom socialförvaltningen. Detta 
har resulterat i att inget känt/bedömt behov finns varför hyresavtalet bör av-
slutas. 

Kvarvarande hyreskostnad fram till 2025-12-31 är totalt 13 000 000 kr. Denna 
kostnads reduceras i avtalet om förtida lösen till 6 500 000 kr och kommunen 
avslutar förhyrningen av lokalerna 2019-03-31.  

I Vara kommun finns ett behov av små hyreslägenheter i Vara tätort vilket till 
del kan lösas genom att aktuella lokaler, av fastighetsägaren, anpassas för att 
möta detta behov. 

Konsekvenser  

Genom avtal om förtida lösen av hyresavtalet får kommunen betala en en-
gångsersättning och 6 500 000 kr vilket belastar kommunens resultat med mot-
svarande belopp. 

Kommunen disponerar inte lokalerna för annan verksamhet/andra behov som 
kan bli aktuella. Bedömningen är att sådant behov inte kommer att uppstå. 

Kommunen möjliggör att ett antal små hyreslägenheter blir tillgängliga på 
marknaden. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse förtida uppsägning och avslutning av hyresavtal Bonden i 
Vara 

- Avtal om förtida lösen av hyresavtal 

__________ 
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TN § 9   Dnr 36/3019 

Hyreshöjning och nytecknande av hyresavtal 

för gruppboende Johan Brinks gata 5. 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna nytt hyresavtal med ny hyresnivå för 
gruppboende Johan Brinks gata 5 i kvarteret Ritaren 20.  
 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Vara bostäder har genomfört en översyn av sina hyresavtal och konstaterat att 
avtalet är gammalt och därför behöver skrivas om. 

För gruppboendet på Johan Brinks gata är det nu gällande hyreskontraktet från 
1988. Mycket har hänt sedan dess gällande myndighetskrav med mera och bör 
därför moderniseras. 

Vara Bostäder har till Vara kommun inkommit med förslag till nytt hyresavtal 
för gruppboendet på Johan Brinks gata 5. Hyresförslaget innebär en hyrestid 
på 10 år samt en ökad hyreskostnad med cirka 195 000 kr per år. Vara Bostä-
der AB anser att den tidigare hyresnivån varit för låg i förhållande till de kost-
nader man har för byggnaden. I anslutning till nytt hyresavtal har Vara bostä-
der inlett renovering av lägenheterna enligt underhållsplan med utökning av 
standardhöjande åtgärder enligt verksamhetens önskemål. 

Då hyrestiden på det nya hyresavtalet överskrider 5 år krävs beslut i Tekniska 
nämnden. 

Vara Bostäder har för avsikt att genomföra samma hyresjusteringar på grupp-
boendena Lingonet (Laurentiusgatan 5) och Laurentiusgatan 3-4 i Vedum un-
der 2019. 

Konsekvenser  

Skulle hyresavtalet inte godkännas måste Vara kommun och verksamheten 
söka efter andra lämpliga lokaler att bedriva verksamheten i. För detta har 
kommunen 9 månader på sig från uppsägning till att ny lokal måste finnas fär-
digställd och verksamheten hunnit flyttat in. Då verksamheten som bedrivs vid 
Johan Brinks gata är inriktad mot personer med funktionsnedsättning skapar 
detta problem för verksamheten vid eventuell flytt. 

Beslutsunderlag 

- Nytt hyresavtal från Vara bostäder AB 

- Tjänsteskrivelse Hyreshöjning och nytecknande av hyresavtal för gruppbo-
ende Johan Brinks gata 5 
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TN § 10    

Förlängd avtalstid för upplåtelse av mark, 

Swegonhallen och fotbollsplaner i Kvänum 

Tekniska nämndens beslut  

Tekniska nämnden är positiv till förlängd avtalstid för upplåtelse av mark för 
Swegonhallen och fotbollsplaner i Kvänum.  

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

JK10 IF har inkommit med ett önskemål om att få arrendera marken där 
Swegonhallen i Kvänum finns (Tornum 3:69). Detta då Riksidrottsförbundet 
ställer det som villkor för att bevilja bidrag, bidrag som JK10 avser att söka för 
att rusta idrottshallen. 

Två avtal finns gällande fotbollsplan (1977) respektive idrottshall (1987). Avta-
len är mellan kommunen och Kvänums idrottsförening (föregångare till JK10) 
samt Föreningen av byggande av samlingslokal i Kvänum, men kan likväl anses 
gälla. Avtalen löper ut 2025 respektive 2022. 

Området är detaljplanelagt som Specialändamål: Idrottsområde. En upplåtelse 
till en öppen förening, vilken inte utestänger allmänheten, bör vara lagenligt. 

Genom att teckna ett nytt avtal kan de äldre avslutas. Då hallens livslängd kan 
antas vara mer än 10 år, bör den maximal tillåtna tiden för upplåtelser inom de-
taljplanerat område tillämpas, vilket är 25 år. 

Beslutsunderlag 

- Avtal från 1977 

- Avtal från 1987 

- Förfrågan om förlängd avtalstid 

- Tjänsteskrivelse förlängd avtalstid för upplåtelse av mark, Swegonhallen och 
fotbollsplaner i Kvänum 

___________  
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TN § 11   Dnr 28/2019 

Servitut för gång- och cykelväg vid  

Folkhögskolan i Vara 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden har inget att erinra mot föreslaget servitutsavtal för gång- 
och cykelväg vid Folkhögskolan i Vara (Bonden 11 och 12). 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Gång- och cykelvägen som förbinder Badhusgatan med Torggatan vid Folk-
högskolan (namngiven till ”Lumbers stråk”) är anlagd på mark som enligt gäl-
lande detaljplan är klassad som tomtmark. Detaljplanen ger därmed inte kom-
munen rätt att anlägga, underhålla eller bevara GC-vägen. För att kommunen 
skall ha en sådan rätt krävs ett avtal mellan kommunen och markägaren. 

Vid kontakt med markägaren (Västra Götalandsregionen - VGR) har markäga-
ren, precis som kommunen, inte kunnat återfinna något avtal som ger kommu-
nen denna rätt. 

Ett rimligt antagande är att kommunen vid något tillfälle fått ett muntligt löfte 
att anlägga GC-vägen, vilket därefter inte dokumenterats. Kommunen sköter 
likväl snöröjningen av sträckan. 

Vid kontakt med deras förvaltning framgår det att förvaltningen är positiv till 
att ingå ett avtal som ger kommunen skötselrätt, mot att kommunen står för 
samtliga kostnader. VGR önskar dock att vara delaktiga vid beslut av gatube-
lysningens utformning. Notera dock att ett avtal måste godkännas på politisk 
nivå hos VGR. 

Med ett avtal på plats, kan kommunen sätta upp gatubelysning, samt åtgärda de 
brister som finns på körbanan. 

Beslutsunderlag:  

- Tjänsteskrivelse Servitut för gång- och cykelväg vid Folkhögskolan i Vara 
- Förslag på Servitutsavtal 

____________ 

Tekniska nämndens behandling 

Bengt Åke Svensson (S) gör ett tilläggsyrkande till förvaltningens förslag till be-
slut innefattande att i beslutet förtydliga att avtalet gäller Bonden 11 och 12. 

Tekniska nämnden ställer sig bakom förslaget. 

___________   
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TN § 12    Dnr 38/2019 

Förslag trafikreglerande åtgärder i anslutning 

till Torsgårds- och Parkskolan. 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med en bedöm-
ning av de förslag som inkommit från föräldraföreningen.  

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Det finns några konkreta förslag på åtgärder angående att transportera sig mel-
lan Torsgårds- och Parkskolan. Elever transporterar sig mellan dessa skolor. 
Gående eller cyklandes. 

Med anledning av detta ger Teknisk nämnden uppdrag för förvaltningen att 
göra en bedömning av dokumentets förslag trafikreglerande åtgärder i anslut-
ning till Torsgårds- och Parkskolan. I och med utredningen färdigställs redo-
visa för Teknisk nämnd ett genomarbetat svar till Västra Park föräldraförening. 

Teknisk nämnden föreslås ge uppdrag till förvaltningen att göra en bedömning 
och utvärdering av de olika förslag som inkommit. 

Beslutsunderlag 

- Förslag gällande trafikreglerande åtgärder i anslutning till Torsgårds- och 
Parkskolan. 

- Tjänsteskrivelse förslag trafikreglerande åtgärder i anslutning till Torsgårds- 
och Parkskolan 

__________ 

Tekniska nämndens behandling 

Lennart Haglund (M) anmäler jäv och deltar inte i beredning eller behandling 
av ärendet.  Mikael Plate (M) går in som ledamot i hans ställe.  

_________  
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TN § 13   Dnr 31/2019 

Nyttjanderättsavtal Grantorget i Vedum 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden har inget att erinra mot upprättat nyttjanderättsavtal för 
Grantorget i Vedum.  

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Vara kommun har för avsikt att på det så kallade Grantorget i Vedum anlägga 
ett nytt torg som en del av det offentliga rummet. Genom att teckna ett nytt-
janderättsavtal med fastighetsägaren får kommunen nyttja avtalat område för 
detta ändamål för en tid av 25 år. 

Åtgärden är en del av de åtgärder som genomförs inom ramen för kommunens 
tätortsvandringar. 

Beslutsunderlag 

- Förslag Nyttjanderättsavtal Grantorget 
- Tjänsteskrivelse Nyttjanderättsavtal Grantorget 

__________ 
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TN § 14   Dnr¨30/2019 

Information om konstverket ”Systematiska 

fältet”, gåva från Botaniska trädgården 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden tar del av informationen. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Vara kommun fick under år 2014 överta konstverket ”Systematiska fältet” som 
gåva från Botaniska trädgården i Göteborg efter att kommunen uttryckt sitt in-
tresse för konstverket.  

Konstverket har inte iordningsställts i Vara kommun då oklarhet har rått om 
konstverkets placering samt finansiering. 

Att anlägga konstverket kostar ca 850 000 kr inklusive blommor, belysning 
med mera. Konstverkets eget värde är ca 250 000 kr. 

Förvaltningen ser två möjliga alternativ för den fortsatta hanteringen av konst-
verket:  

1. Konstverket anläggs i anslutning till gång- och cykelvägen vid bad-
husparkeringen. Finansieras genom de medel som finns avsatta för ut-
smyckning av yttre miljöer i kommunen (2019: 1 000 000 kronor). 

2. Konstverket återlämnas till Botaniska trädgården eller ges i gåva till an-
nan intresserad i samråd med Botaniska trädgården.  

Förvaltningen har ännu inte haft någon dialog med Botaniska trädgården om 
alternativ två för att utröna denna möjlighet. Ärendet kommer att lyftas för be-
slut på ett senare nämndsmöte. 

___________ 
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TN § 15   Dnr  

Åtgärder på Torggatan i Vara vid infart till 

handelsområde 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med en bedömning 
av om det finns behov att vidta åtgärder på Torggatan vid infarten till handels-
området Axet, mellan Rönngatan och Södra Ringleden, samt hur åtgärder i så 
fall kan utföras. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Trafiksituationen på Torggatan, i anslutning till handelsområdet mellan Rönng-
atan och Södra Ringleden, upplevs som svår vid de tider då handelsområdet 
har många besökare. 

Med anledning av detta uppdrar tekniska nämnden åt förvaltningen att göra en 
bedömning av om det finns behov att anlägga en cirkulationsplats eller vidta 
andra lämpliga åtgärder vid infarten till handelsområdet mellan Rönngatan och 
Södra Ringleden, samt att i så fall redovisa hur åtgärder kan utföras. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse åtgärder på Torggatan i Vara vid infart till handelsområdet 

__________  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2019-01-21 16 

  Utdragsbestyrkande  

TN § 16   Dnr 22/2019 

Förfrågan om nominering till Avfall Sveriges 

styrelse och revision 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att inte nominera någon från Vara kommun till 
Avfall Sveriges styrelse och revision.   

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation för avfallshantering. Or-
ganisationen bevakar det som händer inom avfallsbranschen i Sverige och om-
världen och informerar medlemmarna.  

Vara kommun har varit medlem i Avfall Sverige sedan 2012.  

Den 21-22 maj har Avfall Sverige ett årsmöte där val av ny styrelse och revis-
ion kommer att göras. Inför detta årsmöte kan kommunmedlemmarna välja att 
nominera förtroendevald eller tjänsteman till Avfall Sveriges styrelse för två år, 
2020-2021. Nuvarande styrelsen, där Vara inte finns representerad, är vald till 
och med 2019. Styrelsen består av 18 personer som skall spegla intresseorgani-
sationens medlemmar. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse Val till Avfall Sveriges styrelse och revision 

- Inkommen förfrågan om nominering från Avfall Sverige 

___________  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2019-01-21 17 

  Utdragsbestyrkande  

TN § 17   Dnr 22/2019 

Förfrågan om nominering av ledamöter till 

förtroendeuppdrag inom Svenskt vatten  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden nominerar inte någon ledamot från Vara kommun till 
Svenskt vatten.  

__________  

Sammanfattning av ärendet  

Svenskt vatten är branschorganisation för landets VA-organisationer.  

Organisationen bevakar det som händer inom va-branschen i Sverige och om-
världen och informerar medlemmarna.  

Den 14 maj har Svenskt vatten föreningsstämma där val av ny styrelse, reviso-
rer samt valberedning kommer att göras. Inför stämman kan medlemmarna 
välja att till valberedningen föreslå ledamöter, revisorer eller ledamöter i valbe-
redningen. Nuvarande styrelsens ledamöter, där Vara inte finns representerad, 
är vald till och med 2019 eller 2020. Styrelsen består av 15 personer.  

Beslutsunderlag  

- Tjänsteskrivelse nominering till Svenskt vatten  

- Inkommen förfrågan om nominering från Svenskt vatten  

_________  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2019-01-21 18 

  Utdragsbestyrkande  

TN § 18   Dnr  

Genomgång av tekniska nämndens ärende-

balans 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden tar del av ärendebalansen för tekniska nämnden per den 
2019-01-15. 

___________ 

Sammanfattning av ärendet 

En ärendebalans över aktuella ärenden för tekniska nämnden är upprättad. 
Ärendebalansen lyfts för information till tekniska nämnden för att nämnden 
ska få insyn i vilka aktuella ärenden som förvaltningen arbetar med utifrån tidi-
gare uppdrag från tekniska utskottet, kommunstyrelsen eller kommunfullmäk-
tige.  

___________  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2019-01-21 19 

  Utdragsbestyrkande  

TN § 19     

Lägesrapport Sprinten-projektet 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden tar del av informationen och lägger densamma till handling-
arna.  

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Teknisk chef Åke Lindström informerar tekniska nämnden om vilka delar som 
ingår i projektet Sprinten, vilka aktuella byggnationer som pågår inom projektet 
samt projektets ekonomiska status med en ekonomi i balans.  

__________ 

  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2019-01-21 20 

  Utdragsbestyrkande  

TN § 20     

Information om vattenförsörjning i Vara kom-

mun 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden tar del av informationen och lägger densamma till handling-
arna. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Teknisk chef Åke Lindström informerar tekniska nämnden om pågående dis-
kussioner med Lidköpings kommun kring kommunens vattenförsörjning uti-
från nuvarande avtal med Lidköping. Lidköpings kommun har meddelat att de 
vill omförhandla avtalet där priset som Vara kommun betalar för vattnet ska 
höjas. Fortsatta diskussioner i ärendet förs för att kommunerna ska kunna nå 
en överenskommelse.  

Parallellt med detta har Vara kommun påbörjat en utredning för ytterligare en 
vattentäkt. Teknisk chef redogör för ärendet. Kommunen kommer att prov-
borra och göra vattenprover och därefter kommer det att provpumpas.  

__________ 

  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2019-01-21 21 

  Utdragsbestyrkande  

TN § 21 

Anmälningsärenden 

Tekniska nämndens beslut 

Följande ärenden anmäls till tekniska nämnden och läggs därefter till handling-
arna.  

Dnr  Ärende 

TN 39/2019 Ärendebalans för tekniska nämnden, 2019-01-15 

TN 4/2019 Bättre Vara synpunkter inom teknisk förvaltning, kvartal 
4/2018  

KS 3/2018 
2018-2926 

Avtal mellan Vara kommun och Energi Försäljning AB avse-
ende leverans av elkraft, 20190101-20191231 

TN 2/2019 
2019.38 

Synpunkter avseende parkeringssituationen utanför Matöppet 
och svar från gatuavdelningen 

TN 4/2019 Tekniska nämndens ärendeplan 2019 

___________ 

  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2019-01-21 22 

  Utdragsbestyrkande  

TN § 22 

Redovisning av delegationsbeslut 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner redovisningen av nedan förtecknade delege-
ringsbeslut. 

__________ 

Sammanfattning  

Tekniska nämnden har genom sin delegeringsordning, antagen av tekniska 
nämnden 2019-01-09 § 1, överlåtit viss beslutanderätt till ordförande och tjäns-
temän. Samtliga beslut som fattats med stöd av delegering – även vidaredelege-
ring – skall anmälas till tekniska nämnden.  

Nedanstående beslut anmäls till tekniska nämnden 21 januari 2019:  

 

 

 

 

 
  

 

Punkt  

 

Diarienum-

mer 

Besluts- 

datum 

Ärende och beslut Delegat 

1.5 TN 3/2018 2019-01-10 Redaktionell ändring i delegations-
ordningen 

Anela Lennartsson 
Nämndens sekreterare 

3.3 

7.2 
TN 8/2019 
2019.86 

2019-01-10 Yttrande till Polisen: Offentlig till-
ställning ”Knutdans” Stora Torget i 
Vara 

Stellan Gedell 
Gatuingenjör 

3.3 

7.2 
TN 8/2019 
2019.61 

2019-01-10 Yttrande till Polisen: Begagnande av 
offentlig plats, Byggställning 3 Bad-
husgatan 3 

Stellan Gedell 
Gatuingenjör 

10.1 TN 11/2019 
2019.11 

2019-01-19 Tillfällig lokal trafikföreskrift: För-
bud mot frafik med fordon på Stor-
gatan, Torggatan och Tingshusgatan 
i Vara 

Stellan Gedell 
Gatuingenjör 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2019-01-21 23 

  Utdragsbestyrkande  

TU § 23 

Övriga frågor 

Badhusparken 

Håkan Andersen (SD) lyfter frågan kring om de skydd som sattes upp på de 
låga taken vid bänkarna i badhusparken, som har försvunnit, kommer att ersät-
tas. Teknisk chef tar med sig frågan till förvaltningen.  

Synpunktshantering 

Förvaltningen informerar nämnden om möjligheten att uppmana medborgare 
att rapportera eventuella fel/brister som upptäcks genom kommunens felan-
mälansystem på kommunens hemsida. Även synpunktshanteringen Bättre Vara 
kan användas för att lämna in synpunkter eller förslag på sådant som inte rör 
löpande verksamhet eller akuta åtgärder.  

__________ 


