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§ 75

Ändring i dagordningen

Tekniska nämndens beslut
Följande ändringar görs i dagordningen för dagens sammanträde:

- Tilldelningsbeslut för entreprenad Lassagården läggs till dagordningen (protokollförs i 
separat protokoll och direktjusteras under sammanträdet.)
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§ 77 Dnr TN 2019/136

Slutredovisning av ombyggnation av Torsgårdsskolan

Tekniska nämndens beslut
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av projektet Torsgårdsskolan om- och 
tillbyggnad. Entreprenaden uppvisar ett överskott på 3 192 tkr vilka återlämnas i bokslut för år 
2020.

Sammanfattning av ärendet
Projektet omfattar om- och tillbyggnad av Torsgårdsskolan samt Ritaregården som nu utgör en 
del av F-3-skolan. Tillbyggnad har gjorts med kök, matsal, klassrum, grupprum, 
lärararbetsplatser och entréer. Ombyggnad har gjorts av befintliga byggnader beträffande 
lektionssalar m.m. och för att skapa bibliotek, fritids, lokaler för elevhälsan samt en modern 
skolgård.
För projektet har avsatts en total budget på 53 917 tkr och kostnaden uppgår till 50 725 tkr. 
Projektet uppvisar ett överskott på 3 192 tkr vilka återlämnas i bokslut för år 2020.

Boverket har gett ett bidrag på totalt 8 334 tkr för ombyggnad av lokaler och skolgård. Bidraget 
kommer att fördelas ut under avskrivningstiden och därvid minska kommunens årliga 
driftkostnad.

Projektet färdigställdes ett halvår senare än planerat till följd av att budgeten behövde justeras.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, dokumentid 100257, slutredovisning av ombyggnation av Torsgårdsskolan

Beslutet ska skickas till
Förvaltningsekonom
Fastighetschef
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§ 79 Dnr TN 2019/70

Slutredovisning Projekt Sprinten

Tekniska nämndens beslut
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av projektet Sprinten. Entreprenaden uppvisar 
ett underskott på 5 160 tkr.

Protokollsanteckning
Tekniska nämnden anser att det tagit för lång tid för slutredovisning. Nämnden anser inte att det 
varit lämpligt att dela upp projektet i flera beslut, vilka varit beroende av varandra redan från 
start av projektet.

Sammanfattning av ärendet
Projektet omfattar om- och tillbyggnad av Lagmansgymnasiet och Vara konserthus samt 
nybyggnation av lokaler för gymnasiefriskolan Academy of Music and Business (AMB). 
För projektet avsattes initialt en total budget på 150 000 tkr (beslut KF 16-10-31). 
Investeringskostnaden för byggnationen av AMB finansieras via hyresavtal.

Under våren 2017 genomfördes upphandling av entreprenör (i form av en så kallad 
partneringentreprenad) genom ett öppet förfarande. Upphandlingen avbröts 2017-04-05 då inga 
anbud hade kommit in. 
Upphandlingen genomfördes då istället med förhandlat förfarande utan annonsering. Kontakt 
togs med ett antal entreprenörer som sade sig vara intresserade av att jobba vidare med projektet. 
Då tiden för att lämna in underlag för upphandling löpt ut var det endast ett företag som gjort så. 
Tekniska utskottet beslutade 2017-05-03 att anta PEAB som entreprenör. En utmaning i 
projektet var tidsplanen då AMB:s lokaler behövde vara färdigställda till höstterminen 2018.

Vid projektets start var Lagmansgymnasiets behov medtagna endast så till vida att 
ersättningslokaler skulle skapas för de lokaler som konserthuset skulle överta för att respektive 
verksamhet skulle få sammanhängande lokaler. Någon ytterligare behovsanalys hade inte tagits 
fram utöver att visst underhåll skulle genomföras av befintliga lokaler. När verksamheten senare 
definierade ytterligare behov av lokaler för IM-programmet (individuella programmet), 
administration och entréer utökades budgeten med 15 000 tkr  (beslut KF 17-11-27).

Under arbetets gång visade det sig att kostnaden för om- och tillbyggnad av konserthuset skulle 
bli dyrare än planerat varför budgeten behövde ökas. Kommunfullmäktige beslutade 2018-05-02 
att tillskjuta ytterligare 22 000 tkr för finansiering av om- och tillbyggnad av konserthuset. Detta 
var en upplåningsram.
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Sparbanksstiftelsen Skaraborg donerade i juni 22 000 tkr till Vara kommun för uppförandet av 
blackboxen som nu kallas Sparbanken Blackbox.

Total har avsatts 187 000 tkr för projektet fördelat på Lagmansgymnasiet 44 000 tkr, Vara 
konserthus 85 000 tkr och AMB 58 000 tkr.
Projektet uppvisar ett totalt underskott på 5 160 tkr. Den största avvikelsen avser 
Lagmansgymnasiet.

Projektdel Budget (tkr) Utfall (tkr) Avvikelse (tkr)
AMB 58 000 58 148 +148
Lagmansgymnasiet ursprungligt beslut 29 000
Lagmansgymnasiet beslut tillägg 15 000
Lagmansgymnasiet totalt 44 000 48 831 +4 831
Vara konserthus ursprungligt beslut 63 000
Vara konserthus beslut tillägg 22 000
Vara konserthus totalt 85 000 85 181 +181
Summa 187 000 192 160 +5 160

Orsaken till avvikelsen på Lagmansgymnasiet är att omfattningen på de åtgärder gjorts blivit mer 
omfattande än vad som var bedömt från början. Exempel på åtgärder som blivit dyrare än 
planerat är angöring köket, källsorteringsanläggning för köksavfall, köksombyggnaden inklusive 
kylrum och vissa köksmaskiner, ombyggnad av IM-programmet och IM-torget t ex olika 
golvhöjder, byte av undertak i administration, anpassningar i svetslokalen med klassrum, 
lärararbetsplatser och ny ingång, nytt svetsgasförråd, förstärkning av befintliga takkonstruktioner 
i två befintliga flyglar (för snöfickor).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, dokumentID 100258, slutredovisning projekt Sprinten

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
Förvaltningsekonom
Fastighetschef
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§ 80 Dnr TN 2020/8

Lägesrapport projekt Vest

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden tar del av lägesrapporten avseende projekt Vest och lägger informationen till 
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Gatu-/Parkchef Mikael Jönsson ger tekniska nämnden en lägesrapport från projekt Vest.

Informationsunderlag 
Kvartalsuppföljning kvartal 1/2020 – Handlingsplan för Vara kommun (dokumentID 98647)

Beslutet ska skickas till
Gatuchef
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§ 81 Dnr TN 2020/76

Utformning av Badhusparken

Tekniska nämndens beslut
1. Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utföra uppdatering  av Badhusparken 

enligt förslag i dokumentet Badhusparken 2020-2022 för år 2020. 

2. Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att genomföra 
planerade uppdateringar år 2021 under år 2020 (se dokument Badhusparken uppdatering 
2020-2022). Återrapportering ska ges till tekniska nämnden på nämndens sammanträde 
2020-06-08. 

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har (2019-12-09 §194) utifrån de synpunkter som har inkommit gett 
förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på lämpliga åtgärder för att öka viljan för barnfamiljer 
att nyttja Badhusparken.

Badhusparken kan förenklat sägas vara uppdelad i två områden; ett rekreationsområde i parkens 
västra del och ett aktivitetsområde i parkens östra del. 

Rekreationsområdet i parkens västra del innehåller bland annat café, fontän med kringliggande 
sittbänkar, scen, bangolf samt en mindre grönyta och några konstverk.

Aktivitetsområdet i parkens östra del innehåller bland annat skateramper, bouleplaner, sittplatser, 
pingisbord, marknadsstånd/avlastningsbord, sandlåda, gunga, grillplats, klätterställning, labyrint 
och även ytor för spontan aktivitet så som tex badminton, kubb, beachvolleyboll eller annat. 
Dessa ytor är även skapade för att vara tillgängliga för evenemang, Barnkalaset och Jordgubbens 
dag och för andra aktiviteter som föreningslivet och andra erbjuder i samband med olika 
evenemang i Vara. 

För att verkställa en komplettering med bland annat ytterligare utrustning/möblering i parkens 
östra del så behöver hela Badhusparken tas i beaktning. Det är viktigt både ur ett 
besöksperspektiv – med en blandning av besökare i olika åldrar och med olika 
besöksanledningar – men också ur ett trygghetsskapande och brottförebyggande perspektiv. 
Badhusparken i sin helhet är ett utpekat område i det medborgarlöfte som finns mellan Vara 
kommun och Polisen. 

I aktivitetsområdet saknas det lekutrustning för yngre besökare varför förslag på kompletterande 
utrustning har tagits fram (dokumentet Badhusparken uppdatering 2020-2022).
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I rekreationsområdet är viss utrustning i ett sådant skick att de måste renoveras/bytas ut för att 
fortsätta tjäna sina syften och även för att minska risken för brottslig aktivitet. Scenen med 
tillhörande utrymmen hör hit. Bangolfen, är ett annat område som behöver bytas ut för att kunna 
möta det intresse som finns från besökare i olika åldrar. Vidare efterfrågas en mer 
funktionsduglig och besöksvänlig toalett som kan möta önskemål om tillgänglighet året runt. 

Gällande dekorationsbelysning så behövs åtgärder vidtas både av attraktionsskäl men också av 
trygghetsskapande skäl. Det passar sig väl att göra detta i samband med att Drottninggatan byggs 
om, ett arbete som även det bidrar till att förbättra helhetsintrycket av parken. 

De åtgärder som förvaltningen föreslår ska genomföras i parken under perioden 2020-2022.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, dokumentID 100314, Utformning av Badhusparken 
Badhusparken uppdatering 2020-2022, dokument ID 99909
Beslut TN 2019-12-09 – uppdrag till förvaltningen 

Beslutet ska skickas till
Gatu-/Parkchef
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§ 82 Dnr TN 2020/67

Mall för samarbetsavtal för markupplåtelser för anläggningsägare

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden antar mall inför tecknandet av samarbetsavtal med anläggningsägare.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har troligen inte markavtal med de anläggningsägare som har anläggningar i 
kommunens gator och parker. Vid en omvärldsanalys fann förvaltningen att Sveriges kommuner 
och regioner (SKR) har tagit fram en mall för markavtal, snarlik det markavtal som kommunen 
redan har med Skanova (Telia).

Förslaget presenterades för företag som har ledningar i kommunens gator. Vattenfall distribution 
var mycket tydliga med att de inte accepterar SKRs mall. Omvänt, Vattenfalls avtalsförslag 
(samarbetsavtal med separata markupplåtelseavtal för nya ledningar) gillades ej av Vara Energi.

Knäckfrågan är hur ersättning för intrångsersättning skall utformas. SKRs bygger på en årlig 
avgift, medan Vattenfalls samarbetsavtal har en engångs-intrångsersättning. Förvaltningen gör 
bedömningen att om ersättningsnivåerna anpassas till förvaltningens kostnader 
(minimumbeloppet sänks), samt att rutiner kring markupplåtelseavtalen inte kompliceras i 
onödan, kommer Vara Energi troligen också vara tillfreds.

Inför ett större asfalteringsarbete, bör ledningsägare utföra förebyggande underhåll, så att den 
nylagda gatan inte grävs sönder i närtid. Sådant förebyggande underhåll skall underlättas; 
underlättas genom samverkansmöten mellan ledningsägare och kommunen. I markavtalet 
stipuleras att kommunen skall samverka med ledningsägarna, vilket lämpligtvis sker genom 
årliga möten, där kommande detaljplaner, asfalteringsarbeten och ledningsarbeten presenteras. 

En punkt markavtalsförslagen som väckte diskussion, förutom avgifter, var hur kostnader vid 
flytt av ledning skall fördelas mellan anläggningsägaren och kommunen. Förslaget är att upp till 
20 år efter förläggandet står kommunen för hela kostnaden vid flytt, efter 40 år står 
ledningsägaren för kostnaden, och däremellan fördelas kostnaden lika.

Förvaltningen har återfunnit två markavtal, varav det ena inte är aktivt. Avtalet med Skanova 
(Telia), som har en årlig avgift (ca 20 000 kr/år), är de tillfreds med, och har inget intresse av att 
ändra. Dock bör kommunen försöka omförhandla det, då det inkluderar regler och taxa för 
återställningsarbeten. Utan en omförhandling kommer kommunen ha olika regler och taxor mot 
olika ledningsägare.
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Konsekvensbeskrivning

Kravet på samverkan innebär att kommunen skall offentliggöra uppgifter om lednings- eller 
gatuarbeten som planeras under året samt om förestående detaljplanearbete. Detta görs inte i dag, 
utan medför utökad arbetsinsats, eventuellt behov av IT-stöd.

Avtalet innebär att Kommunen behöver själva mäta in de ledningar som vi förlägger i allmän 
platsmark. Detta gör inte idag. Det krävs utrustning, utbildning och arbetsinsats.

Tecknade avtal med Skanova och IP-Only (vilande) bör kommunen försöka omförhandla. 
Markupplåtelseavtal behöver tecknas vid varje nyförläggning av ledningar. Samarbetsavtal 
kommer behöva tecknas för:

- Elnät
o Kvänumbygdens Energi ek. för. (flera orter)
o Vara Energi ek. för. (flera orter)
o Vattenfall Eldistribution AB (Vedum)
o Nossebroortens Energi Ek. för. (Tumleberg)

- Fjärrvärme
o Lantmännen Agrovärme AB (Kvänum)
o Vara Värme AB (Vara och Vedum)

- Fiber
o VaraNet AB (flera orter)
o Kvänum-Öttum Fiber ek. för. (Öttum)
o Larv Längjum Fiber ek. för. (Larv)
o Nordvästra Vara Fiber ek. för.
o Ryda och Naums Bredband ek. för. (Helås)
o Rydalink ek. för. (Västra Håkantorp)
o Sydvästra Vara Fiber ek. för. (Arentorp)
o Varaslättens Bredband ek. för. (Östra Håkantorp)
o Vedum Östra Fiber ek. för.
o Vånga-Edsvära Fiber ek. för.
o Västra Vedums Fiber ek. för.

Beslutsunderlag
- Mall för Samarbetsavtal, DokumentID 99635
- Tjänsteskrivelse Principer för markavtal, DokumentID 98597

Beslutet ska skickas till
Gatuingenjör

12



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2020-05-18

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 83 Dnr TN 2019/141

Schaktbestämmelser för Vara kommun

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden antar nya schaktbestämmelser för Vara kommun. Bestämmelserna gäller från 
och med 2020-07-01.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har under 2018 lyft frågan om schaktbestämmelser till Tekniska utskottet (TU §67 
2018-06-25). Grunden till det var problem med ansvarsfördelningen och tillämpandet vid 
återställande av ytskikt efter grävarbeten.

Det här presenterade förslaget avviker, ur redaktionell synpunkt, avsevärt från det nu gällande. 
Detta för att dess utformning är hämtat från vad ett antal kommuner, som samverkar vid 
framtagande av dokument gällande schaktarbeten i kommunala gator, tagit fram. Textmassan är 
nedkortad jämfört med tidigare, samt illustrerande figurer införts. Exempelvis har text som 
hanteras av markavtal utelämnats.

Några väsentliga skillnader relativt dagens schaktbestämmelser är att

 - Återställningskostnaden vid schaktning i nyligen asfalterade gator är förhöjd. Vid schakt 
samma år som en gata lagts om, är taxan 5 ggr den normala. Året efter sjunker faktorn till 4 ggr, 
och är år 4 nere på normaltaxa.

 - Ledningsägare ansvara för schaktens skötsel under vintern, exempelvis åtgärda potthål som 
kan uppstå.

 - Beläggningstjockleken ökas för gator, för att därigenom uppfylla krav på bärighet.

Gällande markavtal med Skanova (Telia) inkluderar regler för återställning oss emellan, vilket 
innebär att Skanova inte berörs av dessa nya schaktbestämmelser. Det bör undersökas om avtalet 
med dem kan omförhandlas, så att likformighet mot alla ledningsägare kan uppnås.

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)
Tekniska nämnden gör följande tilläggs till förslag till beslut: 

Bestämmelserna gäller från och med 2020-07-01. 
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En redaktionell revidering av bestämmelserna ska göras enligt följande: av dokumentet ska det 
framkomma av det har antagits av tekniska nämnden, datum och paragraf. 

Beslutsgång
Tekniska nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag med ovanstående tillägg att 
bestämmelserna ska gälla från och med 2020-07-01. 
Den redaktionella ändringen att bestämmelserna antagits av tekniska nämnden, datum och 
paragraf ska revideras i bilagan

Beslutsunderlag
- Schaktbestämmelser, dokumentID 99556
- Tjänsteskrivelse Nya schaktbestämmelser, dokumentID 99644

Beslutet ska skickas till
- Gatuingenjör
- Författningssamling
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§ 84 Dnr TN 2020/100

Taxa för återställningsarbeten efter schaktning av gator, parker m.m.

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden antar taxa återställningsarbeten. Taxan gäller från och med 2020-07-01. 

Sammanfattning av ärendet
Taxan för återställningsarbeten har tidigare utgjort en bilaga till schaktbestämmelserna. Då 
utformningen av schaktbestämmelserna är hämtat från vad ett antal kommuner, som samverkar 
vid framtagande av dokument gällande schaktarbeten i kommunala gator, tagit fram, behöver 
taxan utformas som ett separat dokument.

Taxan, vad gäller asfaltering, återspeglar i förslaget de verkliga kostnader som kommunen har. 
Exempelvis finns det en minsta debitering, vilket innebär att kommunen kommer få 
kostnadstäckning även för småschakter, vilket inte gällt tidigare.

Andra typer av återställningsarbeten (ex. gatsten) är svårare att beräkna, då de förekommer 
sällan. Dock finns det exempel från 2019 som visar att taxan har varit alldeles för låg. För dessa 
föreslår förvaltningen att Borås stads taxa tillämpas även för Vara kommun.

Gällande markavtal med Skanova (Telia) inkluderar regler för återställning oss emellan, vilket 
innebär att Skanova inte berörs av denna nya taxa. Det bör undersökas om avtalet med dem kan 
omförhandlas, så att likformighet mot alla ledningsägare kan uppnås.

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)

Beslutsgång
Tekniska nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut med ovanstående tillägg att 
taxan gäller från och med 2020-07-01.
Tilläggstexten kommer att läggas in i taxan. 

Beslutsunderlag
- Taxa återställningsarbeten, dokumentID 99633
- Tjänsteskrivelse Principer för markavtal, dokumentID 99645
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2020-05-18

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslutet ska skickas till
- Författningssamlingen
- Gatuenheten

16



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2020-05-18

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 85 Dnr TN 2020/75

Renhållningsordning del 1 2021 (Föreskrifter om avfallshantering)

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar om att ställa ut renhållningsordning del 1, föreskrifter om 
avfallshantering i Vara kommun, för granskning under fyra veckor från och med 2020-05-22.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har 2019-12-09 beslutat om införande av ett nytt avfallsinsamlingssystem 
som innebär möjlighet för kommunens invånare att sortera ut och lämna matavfall separat från 
restavfallet. Inför införandet av det nya insamlingssystemet har vissa ändringar gjorts i 
kommunens föreskrifter om avfallshantering, Renhållningsordning del 1. Ändringarna berör 
främst begreppsdefinitioner, ägande av kärl, utsortering och hantering av matavfall, felsortering 
samt förtydliganden gällande avgiftsskyldighet och taxans uppdelning. Vissa redaktionella 
ändringar har även gjorts.

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)
Tekniska nämnden föreslår att utställningsdatumet ändras från 2020-05-18 till 2020-05-22. 

Beslutsgång
Tekniska nämnden beslutar enligt ändringsförslaget, det vill säga att renhållningsordningen del 
1, föreskrifter om avfallshantering i Vara kommun, ställs ut för granskning under fyra veckor 
från och med 2020-05-22.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse, dokumentID 99616 – Revidering av renhållningsordning del 1 – 

föreskrifter om avfallshantering för Vara kommun
- Reviderad version inför 2021 Renhållningsordning del 1, dokumentID 99782 - 

Föreskrifter om avfallshantering för Vara kommun

Beslutet ska skickas till
Avfallssamordnare 
VA-chef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2020-05-18

Justerare Utdragsbestyrkande

Teknisk chef 
Ragn Sells Kommunpartner 
Ragn Sells Recycling AB
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2020-05-18

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 86 Dnr TN 2020/42

Information om renhållningsavgifter (miljöstyrande taxa) 2021

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden tar del av informationen om renhållningsavgifter (miljöstyrande taxa) 2021.

Sammanfattning av ärendet
Avfallssamordnare Jennie-Ann Olsson Holm informerar nämnden om arbetet med översyn av 
renhållningsavgifter (miljöstyrande taxa) som ska gälla för 2021. 

Informationsunderlag
Arbetsmaterial renhållningstaxa, dokumentID  99768
Bilaga 1, konsekvensbeskrivning förändring i taxa hushåll, dokumentID 99701
Information taxeutformning TN 2020-05-18, dokumentID 99769

Beslutet ska skickas till
Avfallssamordnare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2020-05-18

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 87 Dnr TN 2020/73

Granskning detaljplan för Hästskon 3 och del av vara 26:1, Vara tätort, 
Vara kommun

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden har inget att erinra i granskningen avseende detaljplan för Hästskon 3 och del 
av Vara 26:1, Vara tätort.

Sammanfattning av ärendet
Miljö och byggnadsnämnden beslutade den 27e februari 2020 att sända ut planförslaget för 
Hästskon 3 och del av Vara 26:1 på samråd. I ÖP2012 är planområdet som ett byggklart 
verksamhetsområde. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en flexibel 
verksamhetsutveckling över tid och således kunna motsvara framtida behov av en föränderlig 
marknad för verksamhetsutövning. 

Tekniska nämnden hade inget att erinra mot upprättat planförslag under samrådsförfarandet. 
Planförslaget finns nu utsänt för granskning under tiden 24 april – 15 maj 2020. Tekniska 
nämnden har fått anstånd med yttrande till 22 maj.  

Tekniska förvaltningen har inget att erinra i granskningen av detaljplan Hästskon 3 och del av 
Vara 26:1 och föreslår detsamma som tekniska nämndens yttrande. 

Beslutsunderlag
Granskningsinbjudan Hästskon 3 och del av Vara 26:1
Plankarta Hästskon 3 och del av Vara 26:1
Planbeskrivning Hästskon 3 och del av Vara 26:1
Samrådsredogörelse
Beslut TN 2020-03-23
Tjänsteskrivelse – Granskning detaljplan för Hästskon 3 och del av Vara 26:1, Vara tätort, , 
dokumentID 99630

Beslutet ska skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
Fastighetschef
VA-chef
Gatu-Park chef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2020-05-18

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 88 Dnr TN 2020/101

Medlemsskap i avfallhantering Östra Skaraborg (AÖS)

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att utreda förutsättningarna för ett eventuellt medlemskap i 
Avfallshantering Östra Skaraborg.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden är ansvarig för avfallsfrågorna i kommunen. Dialog har förts med Grästorps 
kommun och Essunga kommun om eventuellt samarbete. Det bedöms finnas betydande 
synergivinster med ett samarbete mellan kommuner beträffande avfallsverksamhet. 
Ett alternativ som diskuterats har varit att kommunerna blir medlemmar i kommunalförbundet 
Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS). AÖS är ett kommunalförbund som idag består av 
kommunerna Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro och 
Töreboda. AÖS ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall samt information, 
regelskrivning och planering av hushållsavfallets omhändertagande. AÖS bildades år 2000 och 
har utökats successivt. Verksamheten bedrivs både i egen regi och med entreprenörer. AÖS har 
samma upplägg som införs i Vara vad gäller matavfallsinsamling och restavfall (2 kärl).
Förutsättningarna för ett eventuellt medlemskap behöver utredas och det är en fördel om Vara, 
Grästorp och Essunga gör det samtidigt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, dokumentID 99551, Utredning om eventuellt medlemskap i Avfallshantering 
östra Skaraborg

Beslutet ska skickas till
Renhållningssamordnare
VA-chef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2020-05-18

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 89 Dnr TN 2020/99

Delårsrapport april 2020 tekniska nämnden

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens delårsredovisning för tertial 1 år 2020 och 
lyfter delårsredovisningen och information om pågående entreprenader till kommunstyrelsen för 
vidare hantering inom kommunens delårsbokslut.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen lämnar en rapport över enheternas verksamheter och ekonomiska utfall 
för tertial 1 år 2020, inklusive en bilaga som handlar om pågående arbete med entreprenader 
under perioden januari-april 2020.
Prognosen för året visar ett överskott på totalt 857 tkr. I prognosen är ingen hänsyn tagen till att 
nämnden får kompensation för kostnaderna avseende Corona. Kostnader som kan hänföras till 
Coronakrisen är för nämndens del en ökad sjuklönekostnad och övriga kostnader för åtgärder, 
material m.m. För april månad är kostnaden för sjuklön mer än sex gånger högre mot 
motsvarande period föregående år. De kostnader som har redovisats med avvikande konto för 
Corona är sjuklön för april med 248,5 tkr inklusive arbetsgivardelen av personalomkostnaden. 
Kostnader för åtgärder, material m.m. är 110 tkr.

Prognosen för investeringsbudgeten är ett utfall på 151 506 tkr av en budget på 210 418 tkr 
(72%). Utfall på investeringsbudgeten till och med april är 14 843 tkr.

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)
Tekniska nämnden föreslår att följande redaktionella ändringar görs i delårsrapporten: 

- I 15.4, sida 3, ändras ordet Alléhallen till Allébadet. 
- I tjänsteskrivelsen under beslutsunderlag står det ”Delårsredovisning tertial 1 år 20120”, 

ändras i beslutet till år 2020.

Beslutsgång
Tekniska nämnden beslutar enligt förvaltnings förslag med ovanstående redaktionella ändringar. 

Beslutsunderlag
Delårsredovisning tertial 1 år 2020, dokumentID 100087
Information om pågående entreprenader tertial 1 år 2020, dokumentID 99898
Investeringsuppföljning tertial 1 år 2020, dokumentID 99899
Tjänsteskrivelse, delårsbokslut tert89ial 1 2020, dokumentID 99860
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2020-05-18

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslutet ska skickas till
Teknisk chef
Förvaltningsekonom
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2020-05-18

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 90 Dnr TN 2020/99

Uppföljning av investeringbeslut, april 2020

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden tar del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet
Teknisk chef Åke Lindström ger tekniska nämnden en uppföljning av investeringsbeslut tertial 
1/2020. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2020-05-18

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 91 Dnr TN 2020/5

Information från förvaltningschef

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden tar del av informationen från förvaltningschefen.

Sammanfattning av ärendet
Teknisk chef informerar om följande:

- Kommande grävarbeten på Drottninggatan i Vara tätort
- Lägesrapport pandemi för förvaltningen och kommunen
- Avtal vatten Lidköping – arbete pågår
- Lägesrapport Familjecentral
- Nedervara – kommer på nästa nämndssammanträde
- Tråvads skola – förberett för arbete
- Problem med VA-ledningar för en fastighet i Tumleberg
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2020-05-18

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 92 Dnr TN 2020/15

Ärendebalans för tekniska nämnden 2020

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden tar del av ärendebalansen per 2020-05-12 och lägger densamma till 
handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämndens ärendebalans uppdateras varje månad och presenteras för nämnden vid varje 
sammanträde. Ärendebalansen ger nämnden en samlad bild över ärenden och uppdrag till 
förvaltningen med beskrivning, statusrapport, ansvarig och tidsplan för respektive ärende. 

Beslutsunderlag
Ärendebalans per 2020-05-12, dokumentID 99695
Tjänsteskrivelse, dokumentID 99418

Beslutet ska skickas till
Ansvariga för ärenden i ärendebalansen

26



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2020-05-18

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 93 Dnr TN 2020/3

Redovisning av delegationsbeslut

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av nedan förtecknade delegationsbeslut.

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 maj 2020:

Punkt Beslutsdatum Ärende och beslut Delegat
5.1 2020-04-23 Undertecknande av 

lokalhyresavtal avseende 
Odengården

Teknisk chef

5.2 2020-03-09 Beställningsskrivelse 
nyanläggning av gata och 
VA Torsgården etapp 2

Teknisk chef

4.2 2020-03-13 Ramavtal – 
Portionsformar. Motpart 
TechPack in Scandinavia 
AB

Kostchef

4.2 2020-02-18 Tilldelningsbeslut 
Torsgården etapp 2, nr 2 
dnr 2020-19

Teknisk chef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2020-05-18

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 94 Dnr TN 2020/4

Anmälningsärenden

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden tar del av anmälningsärendena och lägger dessa till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet
Dnr Ärende eller handling
TN 2020/6 20200420, 20200429, 20200505: Statistik avseende utfärdade och betalda P-

anmärkningar för svenska och utländska fordon, årsredovisning av belopp, P-
anmärkningar 

TN 2019/162
Hid: 2020.585

Beslut från Förvaltningsrätten i Jönköping avseende överklagat beslut från 
tekniska nämnden om hastighetsbestämmelser i Larv: Förvaltningsrätten avslår 
överklagan.

TN 2020/61
Hid: 2020.636

Inskickad ansökan till Trafikverket om statlig medfinansering: Kyrkogatan i 
Vedum. Efter beslut i TN. 

TN 2019/112
Hid: 2020.625

Detaljplan Kastanjen 14 antagen av miljö- och byggnadsnämnden

TN 2019/129 BIN 20200429 § 58 och SN 20200429 § 32 – Nämnderna står bakom vidare 
byggnation av Familjecentral. 

TN 2019/121
Hid: 2020.670

KF antar riktlinjer för kameraövervakning

TN 2020/48
Hid: 2020.672

KF antar attestreglemente för Vara kommun
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2020-05-18

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 95

Övriga frågor

Besök i vätgasanläggning i Vårgårda
Teknisk chef ser över möjligheterna till besök för nämnden på vätgasanläggning i Vårgårda. 
Preliminär plan är att besöker sker 2020-06-08 på morgonen. 
Maximalt 10 personer får komma till besöket. 
Förvaltningen återkommer med besked till nämnden och om besöker blir av som planerat. 
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