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TN § 39 

Ändringar i ärendelistan 

Tekniska nämndens beslut 

Ärendelistan ändras på följande sätt: 

- Ärende 3 - byter rubrik från matportionspriser 2019 till höjning av 
lunchportionspriser för kommunanställd personal 

- Ärende 11 – Åtgärder efter åtgärdsvalsstudie från Trafikverket avse-
ende väg 47/2530 i Tråvad utgår från dagordningen.  

- Ärende 14 -  byter rubrik från slutredovisning/avstämning av hastig-
hetssänkning i tätorter i Vara kommun till slutredovisning/avstämning 
rörande hastighetsändringar i tätorter i Vara kommun 

- Ärende 18 – byter rubrik från uppdrag till förvaltningen om att utreda 
möjligheten till utveckling av området Nedervara till uppdrag om ut-
redning – möjligheter till utveckling av området Nedervara till frilufts-
område 

 

Övriga, mindre redaktionella ändringar har gjorts löpande i rubriksättningen i 
protokollet. 

__________ 
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TN § 40   Dnr 4/2019  

Presentation av tekniska förvaltningens verk-

samheter 

Lokalvårdsenheten 

Lokalvårdschef Margareta Hagström presenterar lokalvårdsenheten och dess 
verksamhet. Enheten består av 36 tillsvidare anställda samt 4 timanställda. En-
heten har högre medelålder, genomsnittsåldern är 55 år. Genom arbetsmark-
nadsenheten tar lokalvårdsenheten emot praktikanter och med ett samarbete  
med HR hjälpen enheten till med arbetsträning.  

Lokalvårdsenheten har idag 66 avtal med Vara kommuns olika enheter och av-
delningar. Avtalen omfattas av 1 h/veckan till 91/veckan. Utöver övertalad lö-
pande lokalvård arbetar lokalvårdsenheten med fönsterputs, golvvård vid be-
hov, storstäd och byggstäd. 

Kostenheten 

Kostchef Ann-Kristin Torstensson presenterar kostenheten och dess verksam-
het. 63 tillsvidareanställda i kostenheten. Detta innebär att en person kan ar-
beta i flera olika kök. Avdelningen har cirka 5-10 vikarier. Enheten ansvarar för 
3 äldreomsorgskök, 9 skolkök , 2 kök i kombination skola och förskola, 6 för-
skolekök, 1 kök kombinerad förskola och äldreomsorg, 2 cafeterior, restaurang 
Legato i Konserthuset samt servrar flera mindre boenden i kommunen med 
livsmedel.  

Utmaningen för avdelningen: 

- Personalförsörjning: rekrytera personal med rätt utbildning för uppdraget.  
- Språksvårigheter för vissa anställda 
- Kök i behov av renovering 
- Framtidens måltider - klimatarbete 

__________ 
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TN § 41   Dnr 4/2019 

Uppvaktning av kostenheten för priset Sveri-

ges bästa seniormat 2019 
 

Kostenheten i Vara kommun har fått priset för bäst mat på kommunens äldre-
boenden. Socialstyrelsen genomför årligen en enkät där de äldre själva får svara 
på en rad frågor rörande sitt boende. På frågorna om maten på äldreboendet 
smakar bra och om måltiden är en trevlig stund svarade 85 procent av de till-
frågade att de var nöjda med maten och måltidsmiljön på sitt äldreboende. Den 
siffran är bäst i Sverige. Det nationella snittet ligger på 57 procent. 

Tekniska nämnden uppmärksammar detta genom att tilldela en blomma till 
kostchefen. 

___________ 
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TN § 42   Dnr 4/2019 

Höjning av lunchportionspriser för kommu-

nanställd personal    

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att lunchpriset för kommunanställd personal som 
äter i kostenhetens restauranger höjs från 52 kr till 54 kr inklusive moms. Höj-
ningen genomförs 2019-05-01. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

För att kunna täcka ökade kostnader för livsmedel och personal behöver 
lunchpriset för personal räknas upp med knappt 4% från dagens 52 kr till 54 kr 
inklusive moms. Höjningen genomförs 2019-05-01.  

För att undvika förmånsbeskattning av personal som äter i kostenhetens re-
stauranger, behöver försäljningspriset enligt skatteverket minst uppgå till själv-
kostnadspriset för att producera lunchen. I kostnadsberäkningen skall samtliga 
verksamhetskostnader ingå, såsom personal, livsmedel, tillsynsavgifter, trans-
porter, samt hyra och underhåll av lokaler. Lunchpriset är uppräknat utifrån 
kommande löneökningar, samt höjda livsmedelspriser. 

Beslutsunderlag 

Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

- Skatteverkets vägledning: Personalrestaurang som drivs på marknadsmäss-
iga villkor.  

- Tjänsteskrivelse: Höjning av lunchportionspriser för kommunanställd per-
sonal 

Expediering av beslut 

Beslutet ska expedieras till: 

- Bildningsförvaltningen 

- Socialförvaltningen 

- Kommunikationsavdelningen 

- HR-avdelningen 

- Tekniska förvaltningen 

__________ 
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TN § 43   Dnr 63/2019 

Remissvar – Policy och riktlinje för informat-

ionssäkerhet 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden antar föreslaget remissvar, daterat 2019-03-12, med tillägg 
avseende säker hantering av hårdvara och lagringsenhet, säkerhetsskyddslagen 
och VOIP. Remissvaret överlämnas till kommunstyrelsen. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

I september 2018 tog IT-strategerna inom V6 initiativ till att ta fram nya gemen-
samma riktlinjer och policy för informationssäkerhet. Arbetet leds av en styr-
grupp bestående av IT-strategerna samt VD för Göliska IT. Projektgruppen be-
står av två personer; V6 informationssäkerhetssamordnare från Göliska IT samt 
en utvecklingsledare från Lidköpings kommun. Styrgruppen har nu godkänt de 
föreslagna dokumenten och den 28 januari 2019 skickades de ut på remiss till 
kommunerna. Remissvaret ska ha inkommit till Lidköpings kansli senast den 30 
april 2019. 

I Vara har kansliavdelningen lett arbetet att ta fram ett gemensamt remissvar, 
tillsammans med representanter från bland annat bildningsförvaltningen. Kom-
munens samtliga nämnder och personalutskott ges möjlighet att yttra sig. Kom-
munstyrelsen kommer därefter att sammanställa nämndernas remissvar och avge 
ett, för Vara kommun, slutligt yttrande.   

Det framtagna remissvaret förordnar en omfattande omarbetning av den före-
slagna policyn och riktlinjerna. Detta för att de ska kunna fylla den stödjande 
funktion som medarbetare kan förvänta sig av dessa typer av styrdokument. 

Beslutsunderlag 

Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

- Remissvar från utredare 2019-03-12 med två bilagor 
- Remiss från styrgruppen V6 
- Policy för informationssäkerhet 
- Riktlinjer för informationssäkerhet 
- Tjänsteskrivelse remissvar informationssäkerhet 

Tekniska nämndens behandling 

Tekniska nämnden vill göra tillägg till remissvaret så att det omfattar även: 

- säker hantering av hårdvara och lagringsenhet på personaldatorer, 
läsplattor och mobiler vid utrangering och service. 
 

- säkerhetsskyddslagen och säkerhets- och totalförsvar 
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- VOIP - Voice Over Internet Protocol 

Förvaltningen får i uppdrag att revidera remissvaret med ovanstående tillägg 
innan överlämning till kommunstyrelsen.   

Expediering av beslut 

Beslutet ska expedieras till: 

- Kommunstyrelsen 

___________ 
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TN § 44   Dnr 52/2019 

Internkontroll plan 2019 för tekniska förvalt-

ningen 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden antar intern kontrollplan för tekniska förvaltningen verk-
samheter för 2019 med tillägg att stickprovskontroller ska genomföras löpande.  
__________ 

Sammanfattning av ärendet  

En riskanalys för tekniska förvaltningens verksamheter har genomförts. 

Riskanalysen presenterades för en dialog i tekniska nämnden den 18 februari. 
Utifrån genomförd riskanalys har tekniska förvaltningen tagit fram förslag  
kontrollplan för 2019. Riskanalysen och förvaltningens förslag till intern kon-
trollplan diskuteras tillsammans med tekniska nämnden i samband med anta-
gande den 18 mars. Under 2018 har den gamla och nya systematiken av intern 
kontrollen löpt parallellt, därav två resultatuppföljningar för året 2018. Från 
2019 flyttas relevanta kontrollpunkter i den gamla kontrollplanen över till den 
nya systematiken.   

Beslutsunderlag 

Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

- Riskanalys som bas för internkontroll för tekniska nämnden 2019. En brut-
tolista där högrisker valts ut inför 2019. 

- Förslag till intern kontrollplan för tekniska nämnden för 2019, 2019-03-18 
- Tjänsteskrivelse – Intern kontrollplan  2018 och 2019 

Tekniska nämndens behandling 

Kvalitetsstrateg Maria Carlsson-Torp presenterar ett reviderat förslag till intern 
kontrollplan, daterad 2019-03-18.  

Tekniska nämnden gör följande revidering i föreslagen intern kontrollplan: 

- Kontrollmomenten avseende leverantörsfakturor, upphandling, diarie-
föring, delegationsbeslut, entreprenader och extrabeställningar ska kon-
trolleras med stickprov löpande. 

Ordförande Erik Lindström informerar nämnden att nämnden kan revidera 
och se över interna kontrollplanen under året om behovet finns. 

Expediering av beslut 

Beslutet ska expedieras till: 

- Teknisk chef 
- Kvalitetsstrateg 

___________ 
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TN § 45   Dnr 66/2019 

Redovisning av arbete med ökad trafiksäker-

het i kommunen 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden tar del av redovisningen av arbete med ökad trafiksäkerhet i 
kommunen.  

__________ 

Sammanfattning av redovisningen 

Tekniska utskottet beslutade 4 december 2017 § 134 att ge förvaltningen i upp-
drag att arbeta för ökad trafiksäkerhet i kommunen genom exempelvis använd-
ning av digitala skyltar. 

Gatu-/parkchef Mikael Jönsson ger tekniska nämnden en redovisning av för-
valtningens arbete med ökad trafiksäkerhet i kommunen.  

För att öka trafiksäkerheten i kommunen använder sig gatuenheten av, en has-
tighetsmätare (digital display) och en trafikmätare ÅDT (Års dygns trafik). 
Dessa kan monteras på olika platser i kommunen så länge de monteras på 
kommunens gator.  

Det utförs mätningar för att få en bra uppföljning på hur hastighet och antal 
fordon som passerar. Hastigheten mäts på två olika sätt, visad hastighet och en 
med att inte visa hastigheten utan ”bara” registrera hastigheten (nedsläckt dis-
play).  

När det ska utföras en mätning är det bra ifall den mäter i en längre period upp 
till en månad. 

Var som ska mätas kan bero på olika saker, ombyggnad av en gata, byte av as-
falt, det kommer in anmälningar via Bättre Vara, felanmälan eller mail. 

_______________ 
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TN § 46   Dnr 61/2019 

Uppföljning av beslut om tätortsvandringar 

2018  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden tar del uppföljningen rörande beslut om tätortsvandringar 
2018.  

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Årligen utför tjänstemän tillsammans med politiker från tekniska nämnden (ti-
digare tekniska utskott t.o.m. 2018-12-31) vandringar runt om i kommunen. 
Detta kallas tätortsvandringar.  

Tätortsvandringar sker i samarbete med de lokala föreningarna på orterna. Ge-
nom samarbete mellan kommunen och de lokalt engagerade skapas förutsätt-
ningar att identifiera de bästa åtgärderna och att gynna levande tätorter. Kom-
munen bidrar med ekonomiska medel för åtgärder på allmän kommunal mark 
som gynnat orten och som inte är kostnadsdrivande för kommunen. Åtgärder 
för insatser på privat mark har beviljas undantagsvis om det är något som kan 
nyttjas av allmänheten. Utifrån genomförda tätortsvandringar ska tekniska 
nämnden fatta beslut om tätortsvandringar, med budgetfördelning för olika åt-
gärder.  

Tekniska utskottet beslutade 28 augusti 2018 § 87 om tätortsvandringar 2018. 
Sedan dess har förvaltningen, främst via gatuenheten, arbetat med genomfö-
rande av beslutet. Under april 2019 kommer förvaltningen tillsammans med 
tekniska nämnden genomföra tätortsvandringar 2019. Innan genomförande av 
tätortsvandringarna för 2019 ges tekniska nämnden en återkoppling och upp-
följning av beslutade tätortsvandringar 2018 av gatu/parkchef Mikael Jönsson. 

__________ 
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TN § 47   Dnr 61/2019 

Revidering av plan för genomförande av tä-

tortsvandringar 2019 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden reviderar plan för genomförande av tätortsvandringar 2019 
till nedanstående:  

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 

  19.00-19.30  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 ge-
nomförts samt diskuterar nya utvecklande objekt. Förutom nya objekt vill 
nämnden även diskutera om det finns platser på orten som gör att dess invå-
nare känner sig otrygga.  

Tekniska nämnden antog 18 februari 2019 § 37 plan för genomförande av tä-
tortsvandringar 2019. Denna plan revideras på dagens sammanträde. Uppsam-
lingsheatet 3 maj kl. 17.00-19.00 kommer istället äga rum 24 april kl. 19.00-
19.30. I övrigt inga ändringar. 

Tekniska nämndens behandling 

Gatu/Park chef Mikael Jönsson deltar på detta ärende och går igenom plane-
rade datum för tätortsvandringar 2019.  
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Tekniska nämndens ledamöter och ersättare bjuds till tätortsvandringarna och 
ska göra anmälan till nämndssekreteraren.  

Förvaltningen ska innan genomförande av tätortsvandringar skicka en lägesrap-
port på tätortsvandringar 2018.  

Expediering av beslut 

Beslutet ska expedieras till: 

- Gata/parkchef 

__________ 
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TN § 48   Dnr 38/2019 

Trafikreglerande åtgärder i anslutning till 

Torsgårds- och Parkskolan 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra trafikreglerande 
åtgärder i anslutning till Torsgårds- och Parkskolan enligt förslag gällande tra-
fikreglerande åtgärder. 

Tekniska nämnden tackar föräldraföreningen för inkomna synpunkter. 

Jäv 

Lennart Haglund (M) anmäler jäv. Mikael Plate (M) tjänstgör i detta ärende. 

Sammanfattning av ärendet 

Västra-Parks Föräldraförening har inkommit med en skrivelse med ett antal 
förslag på åtgärder för att förbättra säkerheten för barn som skall ta sig mellan 
Torsgårdsskolan och Parkskolan. Tekniska nämnden gav den 21 januari 2019 § 
12 förvaltningen i uppdrag att återkomma med ett genomarbetat svar till för-
äldraföreningen. 

Föräldraföreningens skrivelse har gåtts igenom och omformulerats till ett antal 
åtgärdspunkter. Exempel på föreslagna åtgärder är övergångsställe vid Tors-
gångsskolan, fastgrupp vid Johan Brinks gata, separation av gång- och cykeltra-
fik på GC-vägen utmed Johan Brinks gata med en linje samt flera andra för-
slag.  

Förvaltningen har i en sammanställning skrivit svar på dessa förslag.  

Konsekvenser  

Genomförs åtgärderna enligt svaren ovan, innebär det dels en ökad trafiksäker-
het, dels arbetsuppgifter och kostnader för förvaltningen. 

Kostnader för utredande samt uppmärkning av passager och GC-vägar be-
döms så ringa att de inte preciseras närmare. Kostnader för planerade projekt 
har hanterats i budgetprocessen. 

Kostnaden för GC-väg på Parkskolans område bedöms till omkring 50.000 kr. 

Beslutsunderlag 

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

- Tjänsteskrivelse: Trafikreglerande åtgärder i anslutning till Torsgårds- och 
Parkskolan. 

- Sammanställning – svar på förslag till trafikreglerande åtgärder 
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Expediering av beslut 

Beslutet ska expedieras till: 

- Västra-Parks Föräldraförening 

- Gatuingenjör 

- Gatuchef 

___________ 
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TN § 49   Dnr 11/2019 

Återrapportering om parkeringsregler på 

Badhusgatan 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden tar del av informationen om parkeringsregler på Badhusga-
tan och lägger ärendet till handlingarna.  
__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Tekniska utskottet gav 2018-06-25 § 63 förvaltningen i uppdrag att återkomma 
med förslag på lokala föreskrifter som medger parkering utifrån befintliga för-
utsättningar på Badhusgatan (mellan Almgatan och Badhusgatan).  
 
Den brist på parkeringsplatser som finns kring Solgården. När det pågående 
husbygget på Almgatan 13 är klart förväntas situationen förvärras. Med anled-
ning av ovanstående lyfte förvaltningen upp frågeställningen till tekniska ut-
skottet. Utifrån detta gav tekniska utskottet 2018-06-25 § 63 förvaltningen i 
uppdrag att återkomma med förslag på lokala föreskrifter som medger parke-
ring utifrån befintliga förutsättningar på Badhusgatan. 
 
Förvaltningen har nu utrett ärendet och gjort bedömningen att det inte är 
lämpligt att förändra parkeringsreglerna på Badhusgatan. Detta beror på en 
kombination av befintlig gatubredd, existerande chikaner, infarter till fastig-
heter samt avståndet mellan anslutande gator. 
 
En information om parkeringssituationen runt Solgården kommer att ges på 
nästa tekniska nämnd. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse – Parkeringsregler Badhusgatan 
- Tekniska utskottet 2018-06-25 § 63 

Expediering av beslut  

Beslutet ska expedieras till: 

- Gatuchef 
- Gatuingenjör 

___________ 

 

  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Teknisk nämnd 2019-03-18 16 

  Utdragsbestyrkande  

TN § 50   Dnr 65/2019 

Slutredovisning GC-väg Stora Torget i Vara 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner slutredovisningen av GC-väg Stora Torget i 
Vara.  

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Det har saknats ett antal länkar för att få ett sammanhängande cykelbanenät 
(GC-vägsnät) i centrala Vara. En sådan länk var att knyta ihop GC-vägen längs 
Badhusgatan (som slutade vid Drottninggatan) med GC-vägen längs Sveagatan 
(som slutade vid Kungsgatan). 
 
Detta projekt har bedömts falla under de som Trafikverket kan finansiera till 
50 %. Kommunen har ansökt för bidragsåren 2015, 2016, 2017 och 2018 men 
ej beviljats. Dock öppnade Trafikverket tidigt 2018 för att upprepa ansökan för 
2018, varvid kommunen beviljades samfinansiering med upp till 1 250 000 kr. 
 
Projektet upphandlades och genomfördes 2018 av Froab. Totalkostnaden upp-
gick till 2 401 713, och Trafikverket har betalat ut 1 200 856,50 kr. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse Slutredovisning GC-väg Stora Torget i Vara 

Expediering av beslut  

Beslutet ska expedieras till: 

- Förvaltningsekonom 
- Gatuingenjör 
- Gatuchef 

___________ 
  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Teknisk nämnd 2019-03-18 17 

  Utdragsbestyrkande  

TN § 51   Dnr 66/2019 

Slutredovisning/avstämning rörande hastig-

hetsändringar i tätorter i Vara kommun 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden har tagit del av informationen om avstämning om hastig-
hetsändringar och lägger ärendet till handlingarna.  

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

De hastighetsändringar (huvudsakligen till 40 km/h) som genomfördes under 
hösten 2017 efter beslut i tekniska utskottet 2017-08-28 § 87 medförde ett an-
tal synpunkter från medborgarna.  
 
Förvaltningen sammanställde inkomna synpunkter och rapporterade till tek-
niska utskottet 2018-06-25 § 68, varvid förvaltningen uppdrogs att ta fram för-
slag på justeringar. 2018-08-27 § 82 beslutade tekniska utskottet om ett antal 
förändringar gällande högsta tillåtna hastighet. 
 
Efter det att dessa förändringar genomförts, har det inte inkommit ytterligare 
synpunkter från allmänheten gällande olämpliga hastighetsbegränsningar relate-
rade till hastighetssänkningen. Därmed anser förvaltningen att ärendet kan av-
slutas. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse – Slutredovisning/avstämning av hastighetssänkning i tä-
torter 

- Protokollsutdrag tekniska utskottet 2017-08-28 § 87 
- Protokollsutdrag tekniska utskottet 2018-06-25 § 68 
- Protokollsutdrag tekniska utskottet 2018-08-27 § 82 

Tekniska nämndens behandling 

Bengt-Åke Svensson (S) föreslår en redaktionell ändring i protokollet: ordet 
hastighetssänkning ändras genomgående i protokollet till hastighetsändring. 
Tekniska nämnden ställer sig bakom detta. 

Expediering av beslut  

Beslutet ska expedieras till: 

- Gatuingenjör 
- Gatu/Park chef 

__________ 

  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Teknisk nämnd 2019-03-18 18 

  Utdragsbestyrkande  

TN § 52   Dnr 11/2019 

Lokal trafikföreskrift för på- och avstignings-

plats Storgatan i Kvänum tätort 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden antar den lokala trafikföreskriften 1470 2019:05 avseende 
på- och avstigningsplats på Storgatan i Kvänum.  

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Centrumutveckling i Kvänum AB (CIKAB) har, på Storgatan i Kvänum, låtit 
anlägga en bussficka för att underlätta på- och avstigning. Men då det inte är en 
bussficka i lagens mening, blir det inte automatiskt parkeringsförbud. 
Förvaltningen anser att det finns behov av ett parkerings- resp. stoppförbud. 
 
Trots att Storgatan är Trafikverkets väg, är det kommunen som beslutar om 
parkeringsförbud enligt Trafikförordningen 10 kap 3 § 1c. Dock ska Trafikver-
ket såväl som Polisen yttra sig innan sådant beslut fattas. Varken Polisen eller 
Trafikverket har i sina yttranden kommit med synpunkter. 
 
Efter fattat beslut ansvarar Trafikverket för uppsättandet av vägmärket. Den 
föreslagna trafikföreskriften anger att bussfickan ska vara reserverad för på- 
och avstigning. För övriga är det stoppförbud. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse – På- och avstigningsplats Storgatan i Kvänum 
- Lokal trafikföreskrift 1470 2019:05 

Expediering av beslut  

Beslutet ska expedieras till: 

1. Trafikverket 
2. CIKAB 
3. Gatuenheten 

____________ 

  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Teknisk nämnd 2019-03-18 19 

  Utdragsbestyrkande  

TN § 53   Dnr 11/2019 

Laddplats på Stora Torget i Vara tätort 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden antar den lokala trafikföreskriften 1470 2019:06 angående 
reservation av parkeringsplats för laddning av elbilar på Stora Torget.  

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Vara Energi har anlagt en laddstation för elbilar på Stora Torget i Vara med 
plats för två fordon. För att inga andra fordon ska parkeras där, och på så sätt 
blockera möjligheten att ladda, behövs platserna reserveras för elbilar. 
 
Polisen har i sitt yttrande inte kommit med några invändningar. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse – Laddplats på Stora Torget i Vara 
- Lokal trafikföreskrift 1470 2019:06 

Expediering av beslut  

Beslutet ska expedieras till: 

- Gatuingenjör  

__________ 

 

  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Teknisk nämnd 2019-03-18 20 

  Utdragsbestyrkande  

TN § 54   Dnr 49/2019 

Statlig medfinansiering år 2020 för Drott-

ninggatans ombyggnad  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att hos Trafikverket söka med-
finansiering för Drottninggatans ombyggnad år 2020.  

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Trafikverket har den 1 februari 2019 inkommit med en inbjudan till kommuner 
att söka medfinansiering av bland annat trafiksäkerhetsåtgärder på kommunala 
gator. 
 
Det finns behov av att åtgärda VA-ledningarna i Drottninggatan eftersom 
dessa är i dåligt skick. Samtidigt finns det ett behov av att åtgärda gatan. Plane-
ring av detta arbete pågår och det bedöms kunna genomförs under 2020. 
 
Förvaltningen anser att det är lämpligt att söka medfinansiering av denna om-
byggnad. Inga ytterligare projekt planeras att ansökan om för statlig medfinan-
siering för år 2020. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse – Statlig medfinansiering 2020 
- Trafikverkets inbjudan 

Tekniska nämndens behandling 

Tekniska nämnden kommer framöver att bjudas till ett dialogmöte avseende 
detta projekt (ombyggnation av Drottninggatan). 

Expediering av beslut  

Beslutet ska expedieras till: 

- Gatuchef 
- Gatuingenjör 

___________ 

 

  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Teknisk nämnd 2019-03-18 21 

  Utdragsbestyrkande  

TN § 55   Dnr 58/2019 

Uppdrag om utredning – Möjligheter till ut-

veckling av området Nedervara till friluftsom-

råde 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till ut-
veckling av området Nedervara till friluftsområde utifrån gällande detaljplan. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Nedervara är ett område där det en gång i tiden fanns en soptipp. Med anled-
ning av detta är områdets användning begränsad och större byggnationer skulle 
kräva omfattande sanering.  

Det finns en gällande detaljplan för området. Området i sin helhet skulle kunna 
användas till friluftsaktiviteter. Exempel på friluftsaktiviteter skulle kunna vara 
cykling, jogging etc. 

Tekniska nämndens behandling 

Ordförande Erik Lindström skulle vilja initiera ett ärende om att ge förvalt-
ningen i uppdrag att utreda möjligheter till att utveckla området Nedervara till 
friluftsområde utifrån gällande detaljplan. Tekniska nämnden ställer sig bakom 
detta förslag.  

Ärendet ska därför, efter genomförd utredning, återkopplas till nämnden.  

Expediering av beslut  

Beslutet ska expedieras till: 

- Teknisk chef 
- Gatu/Park chef 

__________ 

  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Teknisk nämnd 2019-03-18 22 

  Utdragsbestyrkande  

TN § 56   Dnr 54/2019 

Information om investeringar inom budgetra-

mar 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden tar del av informationen om investeringar inom budgetra-
mar. 

___________ 

Sammanfattning av ärendet 

Teknisk chef Åke Lindström tillsammans med gatu/park chef Mikael Jönsson 
informerar nämnden om investeringar inom budgetramar. 
 
Tekniska nämnden ska på sammanträdet 15 april behandla budget 2020, plan 
2021-2023.  
__________ 
  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Teknisk nämnd 2019-03-18 23 

  Utdragsbestyrkande  

TN § 57   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: 
- Fastighetsenheten kommer flytta från kommunhuset till vårdcentralen 
- Lokalvårdschef kommer flytta från gatukontoret till vårdcentralen 
- Rekrytering av verksamhetsutvecklare kommer ske inom kort. 
- Mycket skadegörelse på resecentrum i Vara. Kommer behöva ses över 

framöver. 
- Vattenförsörjning – dialog med Lidköping pågår samt utredning om ny vat-

tentäkt  
- Lägesrapport om projekt Sprinten. Inga avvikelser i kostnaderna i dagsläget.  
_________ 

  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Teknisk nämnd 2019-03-18 24 

  Utdragsbestyrkande  

TN § 58 

Anmälningsärenden  

Tekniska nämndens beslut 

Följande ärende anmäls till tekniska nämnden och läggs därefter till handling-
arna: 

Dnr  Ärende 

39/2019 Ärendebalans för tekniska nämnden, 2019-03-12 

2/2019 
2019.313 

Svar från gatuenheten till Sveriges Tivoliförening avseende ställd 
fråga om upplåtelse av mark till cirkus och tivoli  

41/2019 
2019.316 

Brev till Trafikverket avseende fullgörande av avtal för byggnat-
ion av GC-väg till Arentorp samt Trafikverkets svar 

_____________ 

  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Teknisk nämnd 2019-03-18 25 

  Utdragsbestyrkande  

TN § 59   Dnr 3/2019 

Redovisning av delegationsbeslut 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner redovisningen av nedan förtecknade delege-
ringsbeslut. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

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 18 mars 2019:  

__________ 

 

 

Punkt  

 

Besluts- 

datum 

Ärende och beslut Delegat 

5.3 2019-01-25 Personuppgiftsbiträdesavtal för tek-
niska nämnden för ärendehante-
ringssystemet Evolution, leverantör 
Essvision 
 

Förvaltningschef 

5.3 2019-02-25 Personuppgiftsbiträdesavtal för 
felanmälningssystemet Infracontrol 
Online 
 

Förvaltningschef 

6.2 Febr. 2019 Hyresavtal för seniorboende och 
studentbostäder 

Fastighetschef 

6.3 2019-02-19 Internt hyresavtal för Torsgårdssko-
lan, Ritaren 

Förvaltningschef 

9.2 Febr. 2019 Avtal och avgift i samband med an-
slutning till kommunens Va-nät  

VA-chef 

11.4 Januari 
2019 

Leasingavtal för förpackningsma-
skin 

Kostchef 


