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2019-02-18
TN § 24

Ändringar i ärendelistan
Tekniska nämndens beslut
Ärendelistan ändras på följande sätt:
-

Nytt ärende - Plan för genomförande av tätortsvandringar, § 37

__________

Utdragsbestyrkande
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2019-02-18
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Dnr 4/2019

Presentation av tekniska förvaltningens verksamheter
Fastighetsenheten
Fastighetschef Joakim Halaby informerar om fastighetsenhetens organisation
och verksamhet. Avdelningen arbetar med kommunens fastighetsbestånd, inoch uthyrning av kommunens fastigheter, fastighetsunderhåll och nybyggnation. Utmaningar framöver är bland annat rekrytering efter pensionsavgångar,
underhåll av fastigheter som ökat och kommer öka ännu mer framöver samt
tidsaspekten att hinna med alla projekt.
Gatu- och parkenheten
Gatu-/parkchef Mikael Jönsson informerar om gata- och parkavdelningens organisation och verksamhet. Enhetens ansvar innefattar bland annat drift och
underhåll av gator, parker, grönområden, utekonsten, lekplatser och gatubelysning i kommunens alla orter. Det är väldigt stort område som enheten ansvarar
för och detta medför utmaningar när det kommer till gatuunderhåll, snöröjning
etc.
VA-enheten
VA-chef Robert Isberg informerar om VA-enhetens organisation och verksamhet. Enhetens arbete styrs av olika lagar och förordningar som t.ex. livsmedelslagstiftningen, VA-lagen och miljöbalken. Kommunen är stor till ytan vilket
innebär att enheten behöver åka en del mellan olika verksamhetsområden. Utmaningar för enheten innebär bland annat vattenförsörjning och reningsverken. Följande ärenden är aktuella på VA-enheten framöver:
-

Nytt miljötillstånd Vara reningsverk
Ombyggnation av Vara reningsverk
Ny vattentäkt i Vara
Ledningsrenovering Vatten/avlopp
VA-plan kommunövergripande
HACCP kvalitésarbete vattenförsörjning

Renhållningsverksamhet
VA-chef Robert Isberg innehar i dagsläget ansvar för kommunens renhållningsverksamhet. Nämnden informeras om vad hushållsavfall är, vilka juridiska
utgångspunkter styr kommunens renhållningsverksamhet, exempel på olika typer avfall, historiken för kommunens renhållningsverksamhet samt jämförelse
med närliggande kommuner och riksgenomsnitt avseende sopsortering. Utmaningen för kommunen i den här verksamheten är att det i dagsläget saknas en
resurs som aktivt kan arbeta med dessa frågor. Det är aktuellt med en rekrytering av en resurs med ansvar för renhållning.
__________
Utdragsbestyrkande
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Teknisk nämnd

2019-02-18
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TN § 26

Beredskapsplan för VA 2019
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden godkänner beredskapsplan för VA 2019.
__________
Sammanfattning av ärendet
Vara kommun saknar en aktuell beredskapsplan för vattenförsörjning i kommunen och beredskapsplanen ska ingå i kommunens övergripande VA-plan.
Inom Vara kommun är det kommunens tekniska förvaltning som ansvarar för
den kommunala VA-verksamheten. Ett ansvar som innefattar produktion och
distribution av det dagliga vattnet till hushåll och näringsliv. Ansvaret innebär
också att man har en beredskapsplan för vattenförsörjningen.
En beredskapsplan för VA i Vara kommun fr.o.m. 2019 har tagits fram av VAenheten. Beredskapsplanen för VA omfattas av sekretess utifrån följande lagstiftning:
- Offentlighet- och sekretesslagen 15 kapitlet 2 § (totalförsvar)
- Offentlighet- och sekretesslagen 18 kapitlet 13 (fredstida kriser).
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse beredskapsplan VA 2019
- Förslag på Beredskapsplan VA 2019 (presenteras på sittande möte på grund
av sekretessen.)
Tekniska nämndens behandling
Tekniska nämnden får en genomgång av beredskapsplanen för VA 2019 av
VA-chef Robert Isberg och teknisk chef Åke Lindström.
Expediering av beslut
Beslutet ska expedieras till:
- VA-chef
- Teknisk chef
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 52/2019

Information om intern kontrollplan (inklusive
egen kontroll)
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på ny intern kontrollplan för 2019 utifrån genomförd riskanalys. Riskanalysen och förvaltningens förslag på intern kontrollplan kommer att diskuteras tillsammans
med tekniska nämnden innan eller i samband med antagande.
__________
Sammanfattning av ärendet
Vara kommuns interna kontroll behöver ses över Kommunstyrelsen uppdrog
2017 åt kvalitetsstrategen att ta fram en ny systematik för det interna kontrollarbetet där den interna kontrollplanen baseras på en för året unik riskanalys. I
den nya systematiken ingår att politiken blir mer delaktig och är med i bedömningen av riskanalysen. Det är även politiken som avgör vilka risker som bör
läggas särskilt fokus på i kontrollplanen under respektive år.
Under 2018 har den gamla och nya systematiken av internkontrollen löpt parallellt, därav två resultatuppföljningar för året 2018. Från och med 2019 kommer
internkontrollen endast utgå från den nya systematiken. Relevanta kontrollpunkter från gamla systematiken kommer flyttas över till nya systematiken.
Tekniska nämndens behandling
Kvalitetsstrateg Maria Carlsson Torp informerar nämnden om kommunens arbete med intern kontroll och egenkontroll för tekniska nämnden. En riskanalys
med bruttolista har tagits fram. Utifrån denna ska förvaltningen välja ett antal
riskområden att arbeta med. Dessa kommer att resultera i en intern kontrollplan för tekniska nämnden.
Inför nämndens kommande sammanträde i mars kommer förvaltningen, utifrån riskanalaysen, ta fram ett förslag på intern kontrollplan 2019. Ett medskick
görs från förvaltningen till nämnden att utifrån medskickad riskanalys fundera
på vilka områden nämnden ser som nödvändiga att arbeta med under 2019.
Nämnden ska tillsammans med förvaltningen diskutera riskanalysen och förvaltningens förslag på fokusområden innan eller i samband med att kontrollplanen antas.
Beslutsunderlag
 Riskanalys som bas för internkontroll för tekniska nämnden 2019 (bruttolista)

Utdragsbestyrkande
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Teknisk nämnd

2019-02-18
Expediering av beslut
Beslutet ska expedieras till:
-

Teknisk chef
Kvalitetsstrateg

___________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 52/2019

Uppföljning av internkontroll 2018 samt plan
för intern kontroll 2019
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden tar del av uppföljningsresultat av internkontroll 2018 för
tekniska nämnden och antar detsamma. Uppföljningen överlämnas till kommunstyrelsen för vidare hantering i samband med bokslut.
__________
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen uppdrog 2017 åt kvalitetsstrategen att ta fram en ny systematik för det interna kontrollarbetet, där den interna kontrollplanen baseras på
en för året unik riskanalys. I den nya systematiken ingår att politiken blir mer
delaktig och är med i bedömningen av riskanalysen och i att avgöra vilka risker
som bör läggas särskilt fokus på i kontrollplanen under respektive år.
Under 2018 har den gamla och nya systematiken av internkontrollen löpt parallellt, därav två resultatuppföljningar för året 2018. Från 2019 flyttas relevanta
kontrollpunkter i den gamla kontrollplanen över till den nya systematiken.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god intern
kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas inom kommunen samt att denna rapporterar till kommunstyrelsen. Förslag
till ett nytt reglemente finns framtaget och kommer läggas fram för politiskt
beslut i anslutning till årsredovisning 2018 antas.
Internkontroll handlar om att trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster.
Tekniska utskottet deltog i form av dialog i framtagandet av en riskanalys för
tekniska förvaltningens väsentliga processer inför 2018 (enligt den nya systematiken). Riskerna omfattar matleverans, drift och skötsel av offentliga miljöer,
investerings- och driftskostnad, dokumentation av projekt samt kundnöjdhet.
Utifrån åtgärdsplanen har förbättringar gjorts under 2018 men delar kvarstår
att göra. Utifrån riskanalysen upprättades en kontrollplan för 2018 utifrån vilken en uppföljning har gjorts. Denna har resulterat i en sammanställning av
uppföljningen.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse – Uppföljning internkontroll
 Uppföljning av intern kontrollplan 2018 enligt gamla systematiken
 Uppföljning av egen kontrollplan 2018 enligt nya systematiken

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämndens behandling
Kvalitetsstrateg Maria Carlsson Torp informerar nämnden om kommunens arbete med uppföljning av intern kontrollplan och egenkontroll 2018 utifrån
både nya och gamla systematiken.
Expediering av beslut
Beslutet ska expedieras till:
-

Förvaltningsekonom
Kommunstyrelsen
Teknisk chef
Kvalitetsstrateg

___________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 51/2019

Tekniska nämndens årsredovisning/bokslut
för år 2018
Tekniska nämndens beslut
1. Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens årsredovisning/bokslut för år 2018.
2. Tekniska nämnden lyfter årsredovisningen, information om pågående entreprenader, investeringsuppföljning 2018 samt investeringsuppföljning samt
förslag till omdisponering till 2019 till kommunstyrelsen för vidare hantering inom kommunens bokslut.
__________
Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har arbetat fram en rapport över enheternas verksamheter och ekonomiska utfall för år 2018 samt en bilaga som handlar om pågående och slutförda entreprenader under året. Underlagen överlämnas till tekniska nämnden.
Det ekonomiska utfallet för förvaltningen blev ett överskott på 7 424 000 kronor.
Beslutsunderlag
- Årsredovisning 2018 Tekniska förvaltningen.
- Information om pågående entreprenader år 2018.
- Investeringsuppföljning 2018
- Investeringsuppföljning samt förslag till omdisponering till 2019
Expediering av beslut
Beslutet ska expedieras till:
1. Kommunstyrelsen
2. Teknisk chef
3. Förvaltningsekonom
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 48/2019

Yttrande över detaljplan för Räfsan 1 m.fl. i
Kvänums tätort, Vara kommun - samråd
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden lämnar följande yttrande avseende upprättat detaljplan för
Räfsan 1 m.fl. i Kvänums tätort, Vara kommun:
Trafiksäkerhet vid passage över Nya vägen behöver beaktas i det
fortsatta detaljplanearbetet.
__________
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har mottagit samrådsinbjudan från kommunstyrelsen för
detaljplan för Räfsan 1 m.fl. i Kvänums tätort, Vara kommun. Sista svarsdag är
22 februari 2019.
Planområdets södra del utpekas som byggklar bostadsmark i Översiktsplan
2012 (ÖP2012) över Vara tätort. Sedan tidigare bedrivs Kvänum förskolas
verksamhet på fastigheterna Räfsan 1, del av Välten 1 samt del av Kvänum
3:109.
Kommunen avser nu att utveckla förskolan och möjliggöra en utökning av antalet förskoleplatser då det finns en efterfrågan på detta. Del av västra planområdet är idag inte detaljplanelagt, övriga delar av berörda fastigheter inom planområdet regleras av detaljplan. Med hänsyn till gällande riktlinjer för buller och
krav på friyta syftar detaljplanen till att säkra antalet förskoleplatser och möjliggöra en utökad kapacitet för att ta emot barn vid Kvänum förskola.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse – detaljplan Räfsan 1 m.fl.
- Samrådsinbjudan
- Planskiss
- Plankarta
Expediering av beslut
Beslutet ska expedieras till:
-

Miljö- och byggnadsnämnden

________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 53/2019

Yttrande över granskning för detaljplan Vakteln 3, Kronan i Vara tätort, Vara kommun
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden har inget att erinra mot upprättat detaljplan för Vakteln 3,
Kronan i Vara tätort, Vara kommun.
__________
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har mottagit granskningsinbjudan för detaljplan för Vakteln
3, Kronan, Vara tätort. Yttrandetiden pågår till och med 22 februari 2019.
Planområdet för Vakteln 3, Kronan, är omnämnt som befintlig markanvändning, det vill säga handel och bostäder, i översiktsplan ÖP2012.
Syftet med detaljplanen är att även möjliggöra för centrumändamål och hotellverksamhet inom det som idag tillåter bostäder och handel. Verksamhetens tillhörande terrass och uteservering är i dagsläget planlagt som allmän platsmark
med utformningen uteservering och veranda. Planförslaget innebär att den ytan
istället planläggs för samma tillåtelse, fast genom kvartersmark så att verksamheten kan förvärva berörd mark.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse – detaljplan Vakteln 3.
- Granskningsinbjudan
- Samrådsredogörelse
- Planskiss
- Plankarta
Expediering av beslut
Beslutet ska expedieras till:
-

Miljö- och byggnadsnämnden

__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 50/2019

Initiativärende från Sverigedemokraterna –
Inventering av kommunens fastighetsbestånd avseende materialet i fasadisoleringen
och utförandet av isoleringen och fasadbeklädnaden
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden avslår initierat förslag om inventering av kommunens fastighetsbestånd avseende materialet i fasadisoleringen och utförandet av isoleringen och fasadbeklädnad.
__________
Sammanfattning av ärendet
Inför tekniska nämndens sammanträde har Håkan Andersen (SD) lämnat in ett
initiativärende med förslag om att kommunen ska inventera kommunens eget
fastighetsbestånd avseende materialet i fasadisoleringen och utförande av isoleringen och fasadbeklädnad.
Beslutsunderlag
- Skrivelse - Initiativärende från Sverigedemokraterna
Tekniska nämndens behandling
Yrkanden

Bengt Åke Svensson (S) yrkar avslag på genomförande av inventering.
Beslutsgång

Ordföranden ställer Håkan Andersens (SD)s yrkande mot Bengt Åke Svenssons (S) avslagsyrkande och finner att tekniska nämnden beslutar enligt Bengt
Åke Svenssons avslagsyrkande.
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 11/2019

Lokal Trafikföreskrift: Ändamålsplats skolskjutsplats utanför Torsgårdsskolan
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden godkänner lokal trafikföreskrift 1470 2019:04 under förutsättningen att polismyndigheten tillstyrker detsamma.
__________
Sammanfattning av ärendet
Bussfickan vid Torsgårdsskolan bör utmärkas med ”Skolskjutsplats” så att personbilar förbjuds parkera och blockera för skolbussar. Den tillfälliga föreskrift
(1470 2019:03) som utfärdats, baserat på delegationsordningen, bör ersättas
med en permanent föreskrift.
I samband med att Torsgårdsskolan togs i bruk och att skolskjutsarna började
lämna och hämta skolbarn, inkom det synpunkter från bussbolaget angående
framkomlighetsproblem samt problem med parkerade bilar i bussfickan. Vägmärken som förbjöd parkering i bussfickan saknades, såväl som motsvarande
föreskrift.
En tillfällig trafikföreskrift utfärdades, baserad på gällande delegationsordning,
och vägmärken har satts upp. Eftersom behovet av skyltning inte är av övergående natur, föreslår tekniska förvaltningen att ett beslut fattas om permanent
parkeringsförbud, formulerat som en ändamålsplats för skolskjutsar. Förbudet
behöver endast gälla måndag-fredag, mellan 7 -17.
Yttrande från Polismyndigheten är inte inhämtat.
Beslutsunderlag
- LTF 1470 2019:03
- LTF 1470 2019:04
Expediering av beslut
Beslutet ska expedieras till:
- Gatuenheten/gatuingenjör
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 4/2019

Information från teknisk chef
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden tar del av informationen och lägger densamma till
handlingarna.
___________
Sammanfattning av ärendet
Teknisk chef Åke Lindström informerar tekniska nämnden om:
- Förvaltningens organisation
- Elavtalsupphandling
- Pågående rekryteringar inom förvaltningen
_________

Utdragsbestyrkande
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Anmälningsärenden
Tekniska nämndens beslut
Följande ärende anmäls till tekniska nämnden och läggs därefter till handlingarna:
Dnr

Ärende

39/2019

Ärendebalans för tekniska nämnden från 2019-02-12

2/2019
2019.135

Fråga från kommuninvånare avseende skylt för kör sakta, lekande barn samt hastighetsbegränsning för gata i Jung, Vara
kommun samt förvaltningens svar

44/2019
2019.181

Slutredovisning till Boverket för statligt bidrag för upprustning
av skolmiljö, Torsgårdsskolan, Vara kommun

45/2019
2019.177

Slutredovisning till Boverket för statligt bidrag för upprustning
av skollokaler, Alléskolan, Vara kommun.

46/2019
2019.179

Slutredovisning till Boverket för statligt bidrag för upprustning
av skollokaler, Torsgårdsskolan, Vara kommun.

26/2019
2019.209

Medborgarenkät ”Kritik på teknik” skickas under februari 2019
till slumpvis utvalda kommuninvånare. Kommer resultera i en
sammanställning av resultat.

2/2019
2019.211

Synpunkt avseende halka på trottoar i Vedum samt svar från
förvaltningen.

_____________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 3/2019

Redovisning av delegationsbeslut
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av nedan förtecknade
delegeringsbeslut.
__________
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har genom sin delegeringsordning, antagen av tekniska
nämnden 2019-01-09 § 1, överlåtit viss beslutanderätt till ordförande och tjänstemän. Samtliga beslut som fattats med stöd av delegering – även vidaredelegering – skall anmälas till tekniska nämnden.
Nedanstående beslut anmäls till tekniska nämnden 18 februari 2019:
Punkt

Beslutsdatum

Ärende och beslut

Delegat

6.2

Januari
2019

Hyresavtal för seniorboende och
studentbostäder

Fastighetschef

9.2

Januari
2019

Avtal och avgift i samband med an- VA-chef
slutning till kommunens VA-nät

3.3
samt
7.2

2019-01-17 Yttrande - Begagnande av offentlig
plats, Torggatan 5-7, Vara

10.1

2019-01-18 Tillfällig lokal trafikföreskrift om än- Gatuingenjör
damålsplats på Johan Brinks gata i
Vara

__________

Utdragsbestyrkande

Gatuingenjör

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Teknisk nämnd

2019-02-18
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TN § 37

Plan för genomförande av tätortsvandringar
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden fastställer följande dagar och tider för tätortsvandringar
2019:
Dag

Tid

Plats

Onsdag 3 april

8.30-10.00

Tråvad

10.30-12.00 Larv
13.30-15.30 Vedum
Onsdag 10 april

8.00-8.45

Håkantorp

9.00-10.30

Levene

11.00-12.00 Jung
13.30-14.30 Öttum
15.00-17.00 Kvänum
Onsdag 24 april

12.30-13.40 Helås
14.00-15.30 Arentorp
16.00-16.30 Tumleberg
17.00-17.45 Emtunga
18.00-19.00 Vara

Fredag 3 maj

17.00-19.00 Uppsamlingsheat, Vara

____________
Sammanfattning av ärendet
Tätortsvandring är tänkt att genomföras i april och skickas ut till ovanstående
orters intresseföreningar. Vid besöket kontrolleras att tidigare års beslut genomförts samt diskuterar nya utvecklande objekt. Förutom nya objekt vill
nämnden även diskutera om det finns platser på orten som gör att dess invånare känner sig otrygga.
Expediering av beslut
Beslutet ska expedieras till:
- Gata/parkchef
___________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Teknisk nämnd

2019-02-18
TN § 38
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Dnr 4/2019

Övriga frågor
Uppvärmning Larv skola
Lennart Haglund (M) frågar om olja i Larv skola är bytt. Teknisk chef informerar nämnden om att åtgärd är planerad att genomföras under året och då är
förslaget att sätta värmepump.
_________

Utdragsbestyrkande

