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Beslutande
Ledamöter Erik Lindström (M), ordförande

Bengt-Åke Svensson (S), vice ordförande
Emil Fremäng (S)
Håkan Andersen (SD)
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Justeringens plats och tid  Politikerrummet, kommunhuset i Vara 2020-06-12, kl. 09.00

Justerade paragrafer §§ 98-108
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Sekreterare

________________________
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Ordförande
________________________
Erik Lindström
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________________________ ________________________
Emil Fremäng
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Ärendelista

§ 98 Beslut om nya Renhållningsavgifter 
(miljöstyrande taxa) 2021

TN 2020/42 4 - 5

§ 99 Förstudiebeställning - Utveckling av 
tätortsnära naturområde i Nedervara

TN 2019/58 6

§ 100 Utformning av Badhusparken TN 2020/76 7 - 8

§ 101 Upphävande av tekniska nämndens beslut 
2020-05-18 § 83 och § 34 (Nya 
schaktbestämmelser och taxa för 
återställningsarbeten)

TN 2019/141 9

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

TN 2020/100 10 - 11

§ 103 Nya schaktbestämmelser för Vara kommun 
fr.o.m. 2020-11-01

TN 2019/141 12 - 13

§ 104 Uppföljningar av pågående lokalprojekt på 
tekniska förvaltningen, april 2020

TN 2020/13 14

§ 105 Information från förvaltningschef TN 2020/5 15

§ 106 Ärendebalans för tekniska nämnden maj/juni 
2020

TN 2020/15 16

§ 107 Anmälningsärenden TN 2020/4 17

§ 108 Redovisning av delegationsbeslut 2020 TN 2020/3 18 - 19
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§ 98 Dnr TN 2020/42

Renhållningsavgifter (miljöstyrande taxa) fr.o.m. 2021

Tekniska nämndens beslut
1. Kommunfullmäktige föreslås anta ny taxa ”Renhållningsavgifter i Vara kommun 2021”. Den 

nya taxan gäller från och med 2021-01-01. 
2. Tekniska nämnden uppdrar till förvaltningen att arbeta för att även fortsatt ligga i den 

lägsta delen av taxan i jämförelserna med kommunerna i närområdet.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har 2019-12-09 beslutat att insamling av utsorterat matavfall från privata 
hushåll och verksamheter ska ske i två separata kärl. Införandet av det nya insamlingssystemet 
påbörjas 2021-01-01, efter lagändring. Kommunens invånare måste därmed ha underlag för att 
kunna ta beslut om abonnemangsform. 

Inför införandet av det nya insamlingssystemet har en ny taxa tagits fram med olika avgifter för 
insamling av matavfall i separat kärl eller för hemkompostering respektive osorterad avfall. Nytt 
är även att hushåll med sortering av matavfall eller hemkompostering kan välja 
sophämtningsintervall á 4 veckor. Avgifterna är reglerade för att återbetalning av underskott i 
fond ska göras under 4 år. Den nya taxan skiljer sig från tidigare taxeutformning i fråga om att 
den fasta grundavgiften nu skrivs ut och den rörliga hämtningsavgiften förtydligas. Nytt för 2021 
års taxa är även att grundavgift tas ut från hushåll i flerfamiljshus. Taxan är framtagen för att 
skapa en viss miljöstyrning. 

Jämförelse omkringliggande kommuner

Avgiftsjämförelsen är gjord för 190-literskärl med 26 hämtningar per år. 
Villahushåll

Kommun Osorterat Matavfallsinsamling Taxeår
Lidköping - 1 608-2 275 kr/år

2020

Skara             2 330 kr/år       2 110 kr/år 2020

Vara              2 595 kr/år 2 130 kr/år 2021

Herrljunga       3 050 kr/år       2 000 kr 2020

Vårgårda        3 050 kr/år       2 000 kr 2020

Essunga        2 073 kr/år        - 2020
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Grästorp          2 453 kr/år       - 2020

Exempel på hur den nya taxan påverkar olika hushåll samt jämförelse av taxenivå finns beskrivet 
i bilaga 1. ”Konsekvensbeskrivning av taxeförändring för småhus, verksamheter och 
flerbostadshus”. 

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)
Håkan Andersen (SD) yrkar att taxan för avfall som inkluderar insamling av matavfall läggs på 
en nivå som är lägst i jämförelse med övriga V6-kommuner. 

Nämnden föreslår, i enighet med Håkan Andersen, att yrkandet ändras till följande 
tilläggsyrkande från nämnden:  

Tekniska nämnden uppdrar till förvaltningen att arbeta för att även fortsatt ligga i 
den lägsta delen av taxan i jämförelserna med kommunerna i närområdet. 

Beslutsgång
Ordförande Erik Lindström finner att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut att föreslå 
kommunfullmäktige att anta ny taxa ”Renhållningsavgifter i Vara kommun 2021”. Den nya taxan 
gäller från och med 2021-01-01. Ordförande finner också att nämnden beslutar enligt nämnden 
tilläggsyrkande och uppdrar till förvaltningen att arbeta för att även fortsatt ligga i den lägsta 
delen av taxan i jämförelserna med kommunerna i närområdet. 

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse, dokumentID 100446
- Renhållningstaxa 2021
- Bilaga 1. Konsekvensbeskrivning förändring i taxa hushåll, verksamheter och 

flerbostadshus

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige (för antagande)
Avfallssamordnare (för kännedom)
VA-chef (för kännedom)
Teknisk chef (för kännedom)
Författningssamling
Ragn Sells Kommunpartner
Ragn Sells Recycling AB
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§ 99 Dnr TN 2019/58

Förstudiebeställning - Utveckling av tätortsnära naturområde i 
Nedervara

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden tar del av förstudiebeställningen avseende utveckling av Nedervara till ett 
tätortsnära naturområde och ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet utifrån 
förstudiebeställningen. Nämnden betonar vikten av intressenter föreningarnas involvering i 
genomförandet av projektet. 

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden gav 2019-12-09 förvaltningen i uppdrag att genomföra en förstudie under 
2020 för utveckling av Nedervara till tätortnära naturområde. Förvaltningen beskriver det 
fortsatta arbetet i framtagen förstudiebeställning. 

Medskick till förvaltningen på sammanträdet 
Tekniska nämnden gör följande medskick till tekniska förvaltningen:

I fortsatta förstudiearbetet för utveckling av Nedervara till ett tätortsnära naturområde ska 
förvaltningen se över föreningarnas intresse för involvering i genomförandet i projektet. 

Beslutet ska skickas till
Teknisk chef
Planarkitekt
Fritidschef
Tillväxt- och utvecklingsavdelningens chef
Gatu- och parkchef
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§ 100 Dnr TN 2020/76

Utformning av Badhusparken

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utföra uppdatering av Badhusparken enligt 
förslag i dokumentet Badhusparken 2020-2022 för år 2020. Planerade åtgärder för 2021 
(redovisat i dokument TN 2020.916) ska planeras in och genomföras under 2020. På detta sätt 
kommer gatu-/parkenhetens personals arbetstid frigöras till att arbeta med andra projekt i 
kommunen.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden gav förvaltningen i uppdrag att utföra uppdatering av Badhusparken enligt 
förslag i dokumentet Badhusparken 2020-2022 för år 2020. Dessa åtgärder innefattar inköp av 
rutschbana, boll-lek, balansgång/stubbgång, fjädergunga i lekplatsdelen av parken samt ny 
bangolf (12 banor). Kostnaden för dessa åtgärder beräknas till ca 400 000 kronor inklusive 
tillgänglighetsanpassning av bangolfen.

Förvaltningen fick även i uppdrag att utreda möjligheterna till att genomföra uppdateringar 
planerade för år 2021 redan under år 2020. Planerad uppdatering av Badhusparken för år 2021 
avser ytterligare lekutrustning i parkens västra del i form av: gunga som är 
tillgänglighetsanpassad, lekborg där alla kan delta. Dekorationsbelysning samordnas med projekt 
Drottninggatan.  

Kostnaden för att genomföra planerade åtgärder för 2021 redan 2020 beräknas till ytterligare 
850 000 kronor (utöver ovanstående ca 400 000 kronor). Kostnaden innefattar:

- Inköp av tillgänglighetsanpassad gunga och lekborg (500 000 kronor)
- Entreprenadkostnaden för att utföra arbetet med uppdatering av lekutrustningen i 

badhusparken förväntas bli ca 300 000 kronor.

Om samtliga åtgärder genomförs under 2020 kommer den totala kostnaden att bli 1 200 000 
kronor för uppdateringarna. 

Förvaltningen bedömer att kostnaden blir hög. Om åtgärderna genomförs som planerat och 
fördelat på 2020 och 2021 blir kostnaden lägre eftersom förvaltningen själv kan planera in 
arbetet under 2021 och genomföra uppförandet av lekutrustningen själva. Samma möjlighet finns 
inte i år, varför tjänsten behöver köpas in av entreprenör om all lekutrustning ska på plats i år. 
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Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)
Nämnden gör följande tillägg till förslag till beslut:

På detta sätt kommer gatu-/parkenhetens personals arbetstid frigöras till att arbeta med andra 
projekt i kommunen.

Beslutsgång
Ordförande Erik Lindström finner att tekniska nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till 
beslut med ovanstående tillägg. 

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse – Återrapport till tekniska nämnden avseende ytterligare uppdateringar 

av Badhusparken 2020 (dokumentID 100805)
- Badhusparken uppdatering 2020-2022 (TN 2020.916)

Beslutet ska skickas till
Gatuchef
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§ 101 Dnr TN 2019/141

Upphävande av tekniska nämndens beslut 2020-05-18 § 83 och § 34 
(Nya schaktbestämmelser och taxa för återställningsarbeten)

Tekniska nämndens beslut
1. Tekniska nämnden upphäver sitt beslut från 2020-05-18 § 83 avseende antagande av nya 

schaktbestämmelser. 
2. Tekniska nämnden upphäver sitt beslut från 2020-05-18 § 84 avseende antagande av taxa 

för återställningsarbeten efter schaktning i gator, parker m.m.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har 2020-05-18 § 83 och § 84 antagit nya schaktbestämmelser samt taxa för 
återställningsarbeten efter schaktning för Vara kommun. Både nya schaktbestämmelser och taxa 
för återställningsarbeten skulle börja gälla från 2020-07-01. 

Tekniska nämnden kan inte anta en ny taxa utan detta måste göras av kommunfullmäktige. 
Tidigast kan taxan för återställningsarbeten efter schaktning komma till kommunfullmäktige 
2020-09-28 för antagande. Nya schaktbestämmelser och taxa för återställningsarbeten är 
beroende av varandra och behöver gälla från samma dag. Detta med anledning att tidigare 
schaktbestämmelser (antagna av KF 2015-04-08 § 68) innehöll även taxa för återställning efter 
schaktning i ett och samma dokument. 

Med anledning av ovanstående föreslår förvaltningen att tekniska nämnden upphäver sina beslut 
2020-05-18 § 83 och § 84 om antagande av nya schaktbestämmelser samt taxa för 
återställningsarbete. Tidigare schaktbestämmelser, antagna av KF 2015-04-08 § 68, gäller tills 
vidare. 

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse – upphävande av tekniska nämndens beslut 2020-05-18 § 83 och 84
- Beslut TN 2020-05-18 § 83
- Beslut TN 2020-05-18 § 84

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

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

Tekniska nämndens beslut
Kommunfullmäktige föreslås anta taxa för återställningsarbeten efter schaktning av gator, parker 
m.m. i Vara kommun. Taxan gäller från och med 2020-11-01. Tidigare schaktbestämmelser, 
antagna av kommunfullmäktige 2015-04-08 § 68, upphör att gälla samtidigt som denna taxa 
träder i kraft. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2015-04-08 § 68 antagit Vara kommuns schaktbestämmelser för 
kommunens vägnät och övrig kommunal mark där även taxa för återställningsarbeten efter 
schaktning finns med i samma dokument. 

Tekniska nämnden har sett över nuvarande schaktbestämmelser och bedömt att dokumentet 
behöver delas i två separata styrdokument: schaktbestämmelser för Vara kommun och taxa för 
återställningsarbeten efter schaktning i gator, parker m.m. Detta för att förenkla och förtydliga 
arbetet. 

Taxan återspeglar verkliga kostnader som kommunen har vid återställningsarbeten efter 
schaktning. Exempelvis finns det en minsta debitering, vilket innebär att kommunen kommer få 
kostnadstäckningar även för småschakter, vilket inte varit fallet  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. Schaktbestämmelserna redovisar 
regler och anvisningar för schaktning och återfyllnadsarbeten i allmän platsmark som kommunen 
äger. 

Taxan föreslås börja gälla från 2020-11-01, och ersätter då nuvarande schaktbestämmelser, 
antagna av kommunfullmäktige 2015-04-08 § 68. Nya schaktbestämmelser kan antas av tekniska 
nämnden, men endast under förutsättning att kommunfullmäktige antar taxan för 
återställningsarbeten efter schaktning. 

Beslutsunderlag
- Förslag taxa för återställningsarbeten efter schaktning i Vara kommun, dokumentid 99633
- Tjänsteskrivelse – Taxa för återställningsarbeten efter schaktning gator, parker, dokumentid 

100480
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Beslutet ska skickas till
- Gatuingenjör
- Författningssamling
- Kommunfullmäktige för antagande
- Förvaltningsekonom
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§ 103 Dnr TN 2019/141

Nya schaktbestämmelser för Vara kommun fr.o.m. 2020-11-01

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden antar nya schaktbestämmelser för Vara kommun att gälla från och med 2020-
11-01. De nya schaktbestämmelserna gäller endast under förutsättning att kommunfullmäktige 
antar taxa för återställningsarbeten efter schaktning i gator, parker m.m. att gälla från samma 
dag. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2015-04-08 § 68 antagit Vara kommuns schaktbestämmelser för 
kommunens vägnät och övrig kommunal mark. Dessa schaktbestämmelser innehåller även taxa 
för återställningsarbeten efter schaktning. 

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.

Förvaltningen har arbetat fram förslag till nya schaktbestämmelser för Vara kommun. Grunden 
till översynen av nuvarande schaktbestämmelser var problem med ansvarsfördelningen och 
tillämpandet vid återställande av ytskikt efter grävarbeten. Förslaget på nya schaktbestämmelser  
avviker avsevärt från det nu gällande schaktbestämmelser. Detta för att dess utformning är 
hämtat från vad ett antal kommuner, som samverkar vid framtagande av dokument gällande 
schaktarbeten i kommunala gator. Textmassan är nedkortad jämfört med tidigare med 
illustrerande figurer har införts istället. Exempelvis har text som hanteras av markavtal 
utelämnats.

Några väsentliga skillnader från nuvarande schaktbestämmelser är att:

- Taxa för återställningsarbeten efter schaktning plockar ur och läggs i ett separat 
dokument.

- 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.

Tekniska nämnden föreslås anta nya schaktbestämmelser att gälla från och med 2020-11-01 
under förutsättning att kommunfullmäktige antar taxa för återställningsarbeten efter schaktning 
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att gälla från samma dag. Om kommunfullmäktige inte antar taxan fortsätter nuvarande 
schaktbestämmelser (antagna av KF 2015-04-08 § 68) att gälla. 

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse – Schaktbestämmelser för Vara kommun fr.o.m. 2020-11-01
- Förslag nya schaktbestämmelser för Vara kommun
- Nuvarande schaktbestämmelser, antagna av KF 2015-04-08 § 68

Beslutet ska skickas till
- Gatuingenjör
- Författningssamling
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§ 104 Dnr TN 2020/13

Uppföljning av pågående lokalprojekt på tekniska förvaltningen

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden tar del av uppföljning av pågående lokalprojekt på tekniska förvaltningen. 

Sammanfattning av ärendet
Lokalstrateg Nils Gustavsson ger tekniska nämnden en uppföljning av pågående lokalprojekt.

Beslutsunderlag
Sammanställning, lokalprojekt 20200608, dokumentID 100422

Beslutet ska skickas till
Lokalstrateg (för kännedom)
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§ 105 Dnr TN 2020/5

Information från förvaltningschef

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden tar del av informationen från teknisk chef.

Sammanfattning av ärendet
Teknisk chef Åke Lindström informerar nämnden om följande:

- Överprövning av tilldelningsbeslutet av Lassagården. Yttrande från förvaltningen 
kommer att skickas 2020-06-08

- Familjecentralen – dialog med Regionen pågår. 
- Upphandling av kärl för matavfall pågår. Tilldelningsbeslut ska tecknas inom kort. 
- Dialog pågår med Lidköping kommun avseende vatten. Planen är att ärendet kommer till 

tekniska nämnden efter semestern 2020. 
- Dialog har förts med fastighetsägare avseende avfallshanteringen fr.o.m. 2021 och 

kommande taxa. 
- Diskussion/avstämning med nämnden om närproducerat kontra lokalproducerat (kost).
- Kommunägd återvinningscentral – förvaltningen arbetar med projektet. 
- Studiebesök vätgas i Vårgårda. Ny preliminärt inbokat studiebesök är 24 augusti kl. 

08.00. Maximalt 10 personer, förslag 5 politiker och 5 tjänstemän. Deltagande uppmanas 
att åka enskilt. 

- Moduler vid Torsgårdens förskola. 
- Övervakningskameror är placerade i Alléskolan och är igång.
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§ 106 Dnr TN 2020/15

Ärendebalans för tekniska nämnden maj/juni 2020

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden tar del av ärendebalansen per 2020-06-02 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
Tjänsteskrivelse, dokumentID 100488

Ärendebalans per datum 2020-06-02

Beslutet ska skickas till
Ansvariga för ärenden i ärendebalansen
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§ 107 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 2020-05-12, 2020-05-19 och 2020-05-26: Statistik avseende utfärdade och 

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

TN 2020/60 Protokoll tekniska förvaltningens samverkansmöten 20200213 och 20200416

TN 2020/91 Underrättelse från hyres- och arrendenämnden i Lidköping: Ansökan från 
Kronans Droghandel om medling. 

TN 2020/181 BIN 2020-05-27, Förstudiebeställning för renovering och ombyggnation av 
Alléskolan. Till tekniska nämnden för kännedom, ärendet handläggs i 
dagsläget av bildning. 

TN 2020/182 BIN 2020-05-27, Förstudiebeställning för renovering och ombyggnation av 
Nästegårdsskolan. Till tekniska nämnden för kännedom, ärendet handläggs i 
dagsläget av bildning.

TN 2019/123 KF 2020-05-25, Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsbudgeten 
för Drottninggatan från 8 000 000 kronor till 12 000 000 kronor
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2020-06-08

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 108 Dnr TN 2020/3

Redovisning av delegationsbeslut 2020

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 8 juni 2020:

Punkt Beslutsdatum Ärende och beslut Delegat
3.3 Januari-mars 2020 Yttranden till Polisen 

enligt ordningslagen
Gatuingenjör

3.5 Januari-mars 2020 Yttranden till Trafikverket 
avseende 
dispenstransporter

Gatuingenjör

10.1 Januari-mars 2020 Tillfälliga lokala 
föreskrifter 
under en tid av högst 6 
månader som avser: 
Beslut enligt TRF 3:17, 
10:1, 10:2, 10:3, 10:14 
och 13:3 i de fall där 
kommunen är 
beslutsmyndighet 

Gatuingenjör

10.6 Januari-mars 2020 Beslut om 
dispenstransporter

Gatuingenjör

11.2 Januari-mars 2020 Beslut om grävtillstånd 
samt upplåtelse av mark 
för framdragning av 
ledningar i gator och på 
allmänna platser

Gatuingenjör
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2020-06-08

Justerare Utdragsbestyrkande

4.2 2020-02-18 Tilldelningsbeslut 
Gestaltning av 
Drottninggatan (TN 
2020.873)

Teknisk chef

8.1 2020-05-26 Ställföreträdarskap vid 
fastighetsbildning, 
förrättning enligt 
fastighetsbildningslagen, 
anläggningslagen och 
ledningsrättslagen 
innefattande rätt att: 
- Ansökan till lantmäteri 
(TN 2020.929)
- Ansökan till lantmäteri 
(TN 2020.982)

Mark- och 
exploateringsstrateg

4.2 2020-05-19 Ramavtal – Inventering 
och besiktning av broar 
(TN 2020.953) 

Gatuchef

4.2 2020-05-18 Tilldelningsbeslut 
avseende ombyggnad kök 
i förskolan Räfsan, 
Kvänum (TN 2020.936)

Teknisk chef

4.2 2020-05-18 Tilldelningsbeslut 
nybyggnad gata/park och 
VA vid Lassagården ( TN 
2020.935)

Teknisk chef
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