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Ärendelista

Val av justerare och justeringstid
§ 109 Ändring i dagordningen 5
§ 110 Uppdrag till förvaltningen att utreda avyttrande på 

kommunens lägenheter
TN 2019/155 6 - 7

§ 111 Utredning avseende "Röda Villan", Levene 4:2 TN 2020/256 8 - 9
§ 113 Renhållningsordning del 1 2021 (Föreskrifter om 

avfallshantering)
TN 2020/75 10 - 11

§ 114 Information avseende bemötande av begäran om 
komplettering till Länsstyrelsen Västra Götaland 
avseende Vara avloppsreningsverk

TN 2019/139 12

§ 116 Diskussion om förslag till revidering av kommunens 
ordningsföreskrifter

TN 2020/227 13

§ 117 Information om Trafikverkets förslag om 
medfinansiering av cirkulationsplatser i Vara och 
Kvänum

14 - 15

§ 118 Statlig medfinansiering (ytterligare möjlighet för 
kollektivrafikåtgärder) 2021

TN 2020/236 16

§ 119 Åtgärd enligt gaturenhållningslagen, utskjutande 
växtlighet, på Korsgatan i Kvänum

TN 2020/261 17 - 19

§ 120 Avstämning inför tätortsvandingar 2020 20
§ 121 Information om kommande revidering av tekniska 

nämndens delegationsordning
TN 2019/166 21

§ 122 Avtal om vatten mellan Lidköping och Vara TN 2020/24 22 - 23
§ 123 Avtal om leverans om drickvatten till Grästorp kommun TN 2020/257 24 - 25
§ 124 Information från förvaltningschef 26

Övriga frågor
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§ 109

Ändring i dagordningen

Följande ändringar görs i dagordningen för detta sammanträde:
- Nytt ärende läggs till ”Avstämning inför tätortsvandringarna 2020”
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§ 110 Dnr TN 2019/155 

Försäljning av lägenheter från Vara kommun till Vara Bostäder AB

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden hemställer hos kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna försäljning av fastigheterna Vedum 3:132, Vedum 3:118 (del av), Lärkträdet 1 (del av) 
och Lejonet 1 (del av) samt ge mark- och exploateringsstrateg i uppdrag att för kommunens 
räkning underteckna på köpeavtalen följande köpebrev.

Försäljningen sker till ett pris av 55,1 mnkr och enligt intentionerna i ärendets köpeavtal.

Protokollsanteckning

Tekniska nämnden klargör att avsikten med försäljningen är att renodla kommunens verksamhet 
och inte bedriva verksamhet som faller inom ramen för bostadsbolagets ansvarsområde. 

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden gav 2019-12-09 §194 förvaltningen i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för 
en försäljning av kommunens lägenheter till Vara Bostäder AB. I dialog med tekniska nämnden 
2020-01-20 §10 förtydligades att det är senior- och trygghetslägenheter som avses. Särskilt 
boende inbegrips därmed inte i denna försäljning. Inriktningen var att överföringen sker till 
2020-12-31.

De fastigheter som inrymmer lägenheter enligt uppdragsbeskrivningen är Solgården 
(Lärkträdet 1), Tornumsgården (Lejonet 1) och Vidhemsgården (Vedum 3:132 & 
3:118). Sammanlagt är det 84 stycken lägenheter. På Solgården och Tornumsgården 
handlar det om 2 stycken lägenhetshus på vardera fastighet. Vid försäljning kommer 
dessa avstyckas till egna fastigheter och tekniskt frikopplas från övriga byggnader. Vad 
gäller Vidhemsgården kommer Vedum 3:118 samt del av Vedum 3:132 ombildas till en 
ny fastighet innehållande alla i dag kommunägda byggnader. Denna ombildade 
fastighet kommer försäljas till Vara Bostäder AB. Del av Vedum 3:132, där bland annat 
en damm är belägen, kommer fortsatt vara i kommunal ägo.

Kommunen och Vara Bostäder AB har kommit överens om ett sammantaget försäljningspris på 
55,1 mnkr. Detta belopp är framtaget utifrån extern marknadsvärdering av de tre objekten och de 
rättsliga regler som gäller vid en affär som sker utan villkorslöst anbudsförfarande.

Vid en försäljning av de föreslagna objekten till ett pris av 55,1 mnkr kommer kommunen göra 
en realisationsvinst på 39,1 mnkr. Kommunens resultatbudget kommer framöver påverkas med -
2,6 mnkr årligen. Förutom en påverkan på Fastighetsenhetens budget bedöms 
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organisationspåverkan på de kommunala enheter, som i dagsläget är inblandade i drift och 
skötsel av fastigheterna, som ringa.

Efter beslut om försäljning kommer kommunen utföra åtgärder för att se till att byggnaderna får 
egen teknisk försörjning samt ansvara för att lantmäteriet avstyckar föreslagna objekt. Detta är 
förberett och bedöms kunna utföras under senhösten 2020. 

Beslutsunderlag

- Förstudierapport, dokument-id 99154
- Bilagor till förstudierapport:

o Bilaga 1 Nulägesanalys över driftskostnader och hyresintäkter, dokument-id 
99156

o Bilaga 2 Fastighetsvärderingar, dokument-id 101012
o Bilaga 3 Rättsutredning, dokument-id TN 2020.554

- Mötesanteckningar prisförhandling mellan kommunen och Vara Bostäder AB, dokument-
id 101196 & 101197

- Köpeavtal, dokument-id 100382

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen
Fastighetsenheten
Mark- och exploateringsstrateg
Ekonomichef
Förvaltningsekonom
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§ 111 Dnr TN 2020/256 

Utredning om eventuell rivning av "Röda Villan" (Levene 4:2)

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden remitterar frågan om att riva Röda villan belägen på Levene 4:2 samt att 
återställa marken så att den kan nyttjas av Levene skola till bildnings- och socialnämnderna för 
yttrande, då tidigare beslut om avveckling återtagits.

Sammanfattning av ärendet

År 2011 då en ny detaljplan togs fram i samband med om- och tillbyggnad av Levene skola samt 
nybyggnad av Levene Arena föreslogs rivning av Röda Villan. Detta utifrån att dåvarande 
fritidsverksamhet skulle flytta in i skolan, utemiljö skulle försvinna i och med byggnationerna 
och inget behov skulle finnas av byggnaden som benämns Röda Villan och som ursprungligen 
uppfördes som en lärarbostad.

Både före och efter denna tidpunkt har delar av villan använts för fritids- och förskoleverksamhet 
i olika perioder. De senaste åren har en förskoleavdelning varit här men vid årsskiftet 2019/2020 
flyttade denna över till Levene förskola och internhyreskontraktet mellan bildning och tekniska 
sades upp. Varken bildningsförvaltningen eller socialförvaltningen ser något framtida behov av 
dessa lokaler. 

Om byggnaden ska behållas måste ett underhåll av klimatskalet göras, detta bedöms till 1,5 
mnkr. Den nuvarande årliga driftskostnaden, inklusive avskrivningar, är på 210 tkr och belastar 
kommunen. Den föreliggande utredningen som ligger till grund för rekommendationen går 
genom argumenten som finns för att låta byggnaden stå tomställd, att försälja byggnaden eller att 
riva byggnaden och låta marken bli en del av utemiljön till Levene skola. Rekommendationen 
blir att riva byggnaden.

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)

Håkan Andersen (SD), med bifall av tekniska nämnden, gör följande medskick till tekniska 
förvaltningen i framtida arbete med detta ärende: 

Om bildnings- eller socialnämnden vill hyra fastigheten Levene 4:2 till sina 
verksamheter ska tekniska förvaltningen vara tydlig att detta kan endast ske under 
förutsättning att parterna kan enas om långtidsuthyrning. Detta eftersom eventuell 
uthyrning kräver en investering från tekniska nämnden i form av upprustning av 
fastigheten först. 
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Beslutsunderlag

- Utredning Röda Villan, Levene 4:2. DokumentID 102158
- Tjänsteskrivelse, Röda Villan, Levene 4:2, dokumentID 102160

Beslutet ska skickas till

Fastighetschef
Bildningsnämnden
Socialnämnden
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§ 113 Dnr TN 2020/75 

Renhållningsordning del 1 2021 (Föreskrifter om avfallshantering)

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden hemställer hos kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att:

1. Anta Renhållningsordning del 1, föreskrifter om avfallshantering i Vara kommun, att 
börja gälla från och med 2021-01-01 och ersätta därmed alla tidigare versioner. 

2. Ge tekniska nämnden mandat att göra redaktionella ändringar samt ändra hänvisningar i 
föreskrifterna på grund av uppdaterad lagtext.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden har låtit ställa ut förslag till nya föreskrifter under fyra veckor, 2020-05-22 
till 2020-06-19. Under denna period har det funnits möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på 
förslaget. Två yttranden har inkommit och en sammanställning av synpunkterna har arbetats 
fram och vissa ändringar har gjorts med hänsyn till inkomna synpunkter.

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.

Sedan avslutad utställningsperiod har riksdag och regering beslutat om ändringar i lagar 
respektive förordningar. Detta påverkar begreppsdefinitionen och vissa skrivningar i 
föreskrifterna. Bland annat ändras begreppet och definition av  ”hushållsavfall” till ”kommunalt 
avfall”. Ändringar har även gjorts i fråga om bygg- och rivningsavfall som innebär att 
kommunerna ska ansvara för bygg- och rivningsavfall som inte produceras i en yrkesmässig 
verksamhet, exempelvis avfall som uppkommer när en privatperson utför renoveringar i hemmet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse – Revidering av renhållningsordning del 1 – föreskrifter om 
avfallshantering för Vara kommun, dokumentID 102315

- Reviderad version inför 2021 Renhållningsordning del 1 - Föreskrifter om 
avfallshantering för Vara kommun, dokumentID 102333

- Bilaga 1 – Sammanställning av inkomna synpunkter, dokumentID 101541
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Beslutet ska skickas till

Avfallssamordnare Jennie-Ann Olsson Holm
VA-chef Robert Isberg
Teknisk chef Åke Lindström
Författningssamling
Ragn Sells Kommunpartner
Ragn Sells Recycling Ab
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§ 114 Dnr TN 2019/139 

Information avseende bemötande av begäran om komplettering till 
Länsstyrelsen Västra Götaland avseende Vara avloppsreningsverk

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden tar del av informationen om begäran om komplettering till Länsstyrelsen 
Västra Götaland avseende Vara reningsverk. 

Sammanfattning av ärendet

Länsstyrelsen Västra Götaland har gett Vara kommun ett föreläggande att minst halvera utsläpp 
av totalkväve från reningsverket i Vara från i dagsläget 40 mg/m3. VA-enheten har tidigare 
informerat Länsstyrelsen att det är möjligt om vi bygger till ett reningssteg för reducering av 
kväve, den informationen ansåg länsstyrelsen att kommunen behövde komplettera.  

Efter att VA-enheten kompletterat har kommunen fått ett föreläggande om att en ombyggnation 
skall var a genomför före årsskiftet 2021/2022. En kostnadsuppskattning har gjorts och ett 
förfrågningsunderlag och en mer noggrann kostnadsbedömning ska tas fram inom en månad.

Informationsunderlag 

- Begäran om komplettering av anmälan om ombyggnad av Vara avloppsreningsverk på 
fastigheten Håkan-Månsgården 1:7 i Vara kommun, handlingsID 2020.1218

- Bemötande av komplettering, handlingsID 2020.1361

Beslutet ska skickas till

VA-chef
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§ 116 Dnr TN 2020/227 

Diskussion om förslag till revidering av kommunens 
ordningsföreskrifter

Sammanfattning av diskussionen

Tekniska förvaltningen har kartlagt ett behov av revidering av kommunen ordningsföreskrifter. 
Behovet av revidering avser förbud mot rastning av hundar på lekplatser. Detta finns inte 
medtaget i kommunens ordningsföreskrifter idag och förvaltningen ser ett behov att detta tas 
med i ordningsföreskrifterna. 

Nämnden diskuterar ärendet och för följande medskick till förvaltningen inför framtida förslag 
på revidering av styrdokumentet: 

- I revideringen ska förbud mot rastning av hundar på lekplatser tas med
- Förbud mot rastning av hundar ska inte avse kyrkogårdar. 

Beslutet ska skickas till

Gatuchef
Gatuingenjör
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§ 117

Medfinansiering med Trafikverket av cirkulationsplatser med Vara och 
Kvänum

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden uppdrar åt ordförande och förvaltningschef att inför avtal om kommande 
projekt genomföra dialog med kommunstyrelsen beträffande kommunens syn på 
medfinansiering av två cirkulationsplatser i Vara kommun.

Sammanfattning av ärendet

Efter dialog mellan kommunen och Trafikverket finns förslag på ombyggnad till 
cirkulationsplatser i korsningarna vid Kvänums förskola samt korsningen mellan Kungsgatan 
och väg 187 (Östra Ringleden).

Åtgärderna genomförs för att öka trafiksäkerheten samt för att hantera trafikökning till följd av 
att Lassagården exploateras och verksamheten i kvarteret Sprinten ökar.
Trafikverket begär att kommunen samfinansierar/finansierar de aktuella projekten inklusive 
kostnad för bevakande projektledare på Trafikverket i det fall där kommunen genomför 
projektet.

I Kvänum bedöms inte vägplan behövas varför kommunen kan bygga om korsningen. Kostnad 
inklusive bevakande projektledare bedöms vara cirka 1 500 000 kronor vilket kommunen 
finansierar till 100% genom bidrag till Trafikverket.

I Vara tätort är den totala kostnaden för ombyggnaden i ett tidigt skede uppskattad till cirka 
14 000 000 kronor. Kommunen ska finansiera 50% av kostnaden med hänvisning till 
kommunens exploatering av Lassagården och ökad verksamhet i kvarteret Sprinten. 
Initialt skall Trafikverket genomföra ett ställningstagande och en planläggningsprocess, där 
kommunen skall finansiera 50 % av den beräknade delkostnaden på 2 000 000 kronor, dvs. 
1 000 000 kronor.

Då kommunen inte äger korsningarna kan kostnaderna inte bokföras som en investering.  
Betalningen till Trafikverket kostnadsförs förslagsvis under år 2020 då avtalen tecknas och 
belastar då kommunens (kommunstyrelsens) resultat.
Avtal tecknas så snart som möjligt efter att kommunen beslutat finansiera projekten.
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Beslutet ska skickas till

Tekniska nämndens ordförande
Teknisk chef
Gatuchef
Ekonomichef
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§ 118 Dnr TN 2020/236 

Statlig medfinansiering (ytterligare möjlighet för 
kollektivrafikåtgärder) 2021

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att inte söka statlig medfinansiering för ytterligare 
kollektivtrafikåtgärder 2021.

Sammanfattning av ärendet

Trafikverket har öppnat för att inkomma med ytterligare ansökningar om medfinansiering av 
kollektivtrafikåtgärder för år 2021.

Förvaltningen har inga färdigprojekterade förslag på åtgärder, som kan finansieras inom ramen 
för kollektivtrafikåtgärder 2021. 

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse – Statlig medfinansiering, dokumentID 102112
- Informationsmöte – statlig medfinansiering, handlingsID 2020.1171
- Bilaga 2 – Ansökaningsmall, handlingsID 2020.1174
- Bilaga 3 – Infoblad statlig medfinansiering, handlingsID 2020.1173
- Bilaga 4 – Publikation statlig medfinansiering, handlingsID 2020.1172

Beslutet ska skickas till

Gatu-Park chef
Gatuingenjör 
Teknisk chef
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§ 119 Dnr TN 2020/261 

Delegation  - Åtgärd enligt gaturenhållningslagen, utskjutande 
växtlighet

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden ger Gatuchefen, med Gatuingenjör som ersättare, för genomförande av 
asfalteringsåtgärder under år 2020, delegation att
- Ålägga fastighetsinnehavare inom ett område med detaljplan där kommunen är huvudman 

för allmänna platser att åtgärda utskjutande växtlighet, enligt § 3 Lag (1998:814) om 
särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning

- Besluta om förelägganden och förbud i tillsynsärenden om renhållning, enligt § 12 samma 
lag

- Besluta om åtgärder enligt 3 kap § 2 Jordabalken (970:994)

Sammanfattning av ärendet

Kommunens entreprenör är i full gång med förberedelsearbete inför asfaltering av Korsgatan 
(med tvärgator) i Kvänum. Växtligheten som sträcker sig ut över gatan måste beskäras, för att 
inte utgöra ett hinder vid asfaltering.

Förvaltningen har delat ut uppmaningar om att växlighet inte kommer tillåtas sträcka sig över 
fastighetsgräns. Trots utskick, går det i några enstaka fall trögt med beskärandet. 
Förhoppningsvis kommer alla fastighetsägare vara möjliga att nå, samt att dessa genomför 
nödvändiga åtgärder.

Men, för att vi inte skall hamna i en situation där kvarvarande växtlighet hindrar att asfaltering 
kan genomföras, ser förvaltningen ett behov av att med kort varsel kunna tvinga fastighetsägare 
att genomföra beskärning (utifrån Gaturenhållningslagen), alternativ genomföra beskärning på 
egen bekostnad (utifrån Jordabalken). Detta behov kan också uppstå för andra planerade 
asfalteringsarbeten.

Därför föreslår förvaltningen att Gatuchefen/Gatuingenjör får delegation på att besluta om 
föreläggande och åtgärder på fastighetsägarens bekostnad, samt att på egen bekostnad genomföra 
åtgärder. Den senare möjligheten skall endast användas i undantagsfall, exempelvis för att 
minimera handläggningstid. 

I den pågående översynen av tekniska nämndens delegationsordning, finns det förslag på 
förändringar i linje med denna tjänsteskrivelse. 
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Hänvisningar till Lagrum

1) Kommunfullmäktige antog 2015-05-25 § 50, föreskriften ”Renhållningsordning - föreskrifter 
om avfallshantering och gångbanerenhållning  för Vara kommun”. Ur avsnittet 
”Gångbanerenhållning i Vara kommun” är följande hämtade (fetmarkering etc. är inlagt för 
att öka läsbarheten).

 
§ 1 Fastighetsinnehavare inom ett område med detaljplan, där kommunen är huvudman 
för allmänna platser ska, i fråga om gångbanor eller andra utrymmen utanför fastigheten 
som behövs för gångtrafiken, utföra de åtgärder som kommunen har att svara för enligt 2 
§ första stycket lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 
skyltning.

§ 2 Med gångbaneutrymme avses det utrymme som finns intill en sträcka om högst 10 
meter utanför fastigheten, räknat vinkelrätt från fastighetens tomtgräns. Där gångbana 
saknas och körbana eller annat utrymme används för gångtrafik ska utrymmet för 
gångtrafik utgöra minst 1,2 meter från fastighetens tomtgräns.  

§ 3 Det åligger fastighetsinnehavaren att ta bort ogräs och annan växtlighet samt att sopa 
upp och föra bort orenlighet och nedskräpande föremål från gångbaneutrymmet. 
Växtligheten får inte skymma sikten, dölja vägmärken eller försvåra gaturenhållningen. 
Växtligheten får inte heller breda ut sig utanför tomtgräns. 
 
För buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana krävs fri höjd enligt 
nedan: - Över gångbana, minst 2,5 meter - Över cykelväg, minst 3,2 meter - Över körbana, 
minst 4,6 meter  
 
Grenar som hänger längre ned över gång- eller körbanan ska sågas av. 

§ 7 Tekniska utskottet beslutar om föreläggande och förbud samt bestämmande om vite 
som behövs i enskilt fall för efterlevnad av lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning eller föreskrifter som meddelats avseende gaturenhållning.  
 
Om föreläggande eller förbud ej efterlevs får Tekniska förvaltningen låta vidta åtgärd på 
den ansvariges bekostnad.

2) Gaturenhållningslagen 11 §
Kommunen får bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart även om det överklagas.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2020-08-24

Justerare Utdragsbestyrkande

3) Jordabalkens 3 kap. 2 §   
Tränger rot eller gren in på fastighet från område intill denna och medför detta olägenhet 
för fastighetens ägare, får denne taga bort roten eller grenen. Områdets ägare skall dock 
beredas tillfälle att själv utföra åtgärden, om denna kan befaras medföra skada av 
betydelse för honom.

Beslutet ska skickas till

Gatu-/Parkchef
Gatuingenjör
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§ 120 Dnr TN 2020/14 

Avstämning inför tätortsvandingar 2020

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att tätortsvandingarna ska genomföras som planerat. 

Sammanfattning av ärendet

Tätortsvandringarna är planerade att genomföras följande dagar:
- 31 augusti
- 3 september
- 9 september

Gatu/parkchefen kommer att skicka påminnelse till alla föreningar. 

Beslutet ska skickas till

Gatu-/Parkchef
Teknisk chef
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§ 121 Dnr TN 2019/166 

Information om kommande revidering av tekniska nämndens 
delegationsordning

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden tar del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet

Tekniska förvaltningen har gjort en översyn en nämndens nuvarande delegationsordning. 
Förvaltningen ser ett behov av revidering av delegationsordningen och har inför dagens 
sammanträde skickat ett arbetsmaterial till nämnden för översyn. I arbetsmaterialet föreslås 
revidering bland annat i följande kapitel: 

- Kapitel 3 – Personuppgiftshantering
- Kapitel 5 – Upphandling (konkretisering och höjning av gränser för förvaltningen vid 

upphandlingsärenden)
- Kapitel 7 – In- och uthyrning inom Vara kommuns gränser
- Kapitel 12 – Övriga frågor inom teknisk verksamhet

Revidering av delegationsordningen kommer att tas upp som beslutsärende på nämndens 
sammanträde 21 september.

Beslutsunderlag

Arbetsmaterial, revidering av delegationsordning, dokumentID 102252

Beslutet ska skickas till

Nämndens sekreterare
Verksamhetsutvecklare
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2020-08-24
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§ 122 Dnr TN 2020/24 

Avtal om vatten mellan Lidköping och Vara

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden hemställer hos kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna avtalet om köp av dricksvatten från Lidköpings kommun, samt uppdra åt 
förvaltningschefen för tekniska förvaltningen att underteckna avtalet.

Protokollsanteckning

Tekniska nämnden vill klargöra att frågan om försäljning av vatten till Lidköping kommun har 
lyfts. Lidköping har tackat nej till detta. 

Sammanfattning av ärendet

Vara kommun och Lidköpings kommun har ett avtal som reglerar vattenleveransen från 
Lidköping till Vara och som sades upp av Lidköping våren 2018. Ett nytt avtal avses tecknas. 
Avtalet är en frivillig överenskommelse mellan kommunerna och vars prissättning inte skall 
förväxlas med avgifter inom en kommun. Då Vara inte har någon skyldighet att köpa vatten från 
Lidköping vill Lidköping värna om det bidrag till de fasta kostnaderna för Lidköpings 
vattenproduktion som detta avtal ger. 

Avtalet har föregåtts av en utredning utförd av Krister Törneke, konsult vid Tyréns AB, där 
regelverk och ekonomiska förhållanden blivit klarlagda. I utredningen har frågeställningar såsom 
vattenförsörjningen mellan Lidköping, Essunga, Grästorp och Vara, aktuell lagstiftning samt 
möjliga principer klarlagts. Konsulten har hållit intervjuer och workshops under första kvartalet 
av år 2020 för att samla in synpunkter och underlag. 

Det finns tre affärsmodeller för vattenavgifter: Inom kommunens verksamhetsområde, Till 
vattenföreningar inom kommunen men utanför verksamhetsområdet samt Samarbete mellan 
kommuner. I detta fall är endast affärsmodellen Samarbete mellan kommuner tillämpbar. Syftet 
är att ge större nytta för VA-kollektiven i berörda kommuner med säkrare vattenförsörjning och 
total lägre kostnad. Affärsmodellen innebär också att alla parter ska ha del av 
samordningsvinsten, att parterna tar del av faktiska gemensamma kostnader och att det bygger på 
transparens och förtroende.
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Sammanträdesdatum

2020-08-24

Justerare Utdragsbestyrkande

Därutöver har en beräkning av volymer och kostnader som båda parter är överens om gjorts, och 
som framgår i bilaga 2 till avtalet och i dokumentet Nytt vattenavtal gemensam kommunikation. 
Tack vare det underlag som gjorts anser båda parterna att det är en rättvis och rimlig prisnivå 
som satts.
Tekniska nämnden anser att avtalet är av sådan principiell beskaffenhet att det ankommer på 
kommunfullmäktige att fatta beslut. Därtill regleras det i avtalet 10 § att avtalet träder i kraft 
2021-01-01 efter att det har godkänts av kommunfullmäktige i Vara respektive Lidköping och 
besluten vunnit laga kraft.

Beslutsunderlag

Avtal om leverans av dricksvatten, dokumentID 102304 
Bilaga 1 – Anslutningspunkter, dokumentID 102305
Bilaga 2- Beräkningsmodell för avgifter Lidköping, dokumentID 102306
Tjänsteskrivelse Avtal om leverans av dricksvatten från Lidköping, dokumentID 102155
Nytt vattenavtal gemensam kommunikation, dokumentID 102309

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen
Teknisk chef
VA-chef
Förvaltningsekonom
Lidköpings kommun
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§ 123 Dnr TN 2020/257 

Avtal om leverans om vatten till Grästorp kommun

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden hemställer hos kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna avtalet om försäljning av dricksvatten till Grästorps kommun, samt uppdra åt 
förvaltningschefen för tekniska förvaltningen att underteckna avtalet.

Sammanfattning av ärendet

Vara kommun och Grästorps kommun har ett avtal som reglerar vattenleveransen från Vara till 
Grästorp. Avtalet är kopplat till särskilt avtal om vattenleverans från Lidköping till Vara.
Detta avtal sades upp av Lidköping våren 2018. Ett nytt avtal avses tecknas. 

Avtalet med Lidköping är en frivillig överenskommelse mellan kommunerna och vars 
prissättning inte skall förväxlas med avgifter inom en kommun. Då Vara inte har någon 
skyldighet att köpa vatten från Lidköping vill Lidköping värna om det bidrag till de fasta 
kostnaderna för Lidköpings vattenproduktion som detta avtal ger. 
Avtalet har föregåtts av en utredning utförd av Krister Törneke, konsult vid Tyréns AB, där 
regelverk och ekonomiska förhållanden blivit klarlagda. I utredningen har frågeställningar såsom 
vattenförsörjningen mellan Lidköping, Essunga, Grästorp och Vara, aktuell lagstiftning samt 
möjliga principer klarlagts. Konsulten har hållit intervjuer och workshops under första kvartalet 
av år 2020 för att samla in synpunkter och underlag. 
Det finns tre affärsmodeller för vattenavgifter: Inom kommunens verksamhetsområde, Till 
vattenföreningar inom kommunen men utanför verksamhetsområdet samt Samarbete mellan 
kommuner. I detta fall är endast affärsmodellen Samarbete mellan kommuner tillämpbar. Syftet 
är att ge större nytta för VA-kollektiven i berörda kommuner med säkrare vattenförsörjning och 
total lägre kostnad. Affärsmodellen innebär också att alla parter ska ha del av 
samordningsvinsten, att parterna tar del av faktiska gemensamma kostnader och att det bygger på 
transparens och förtroende.

En fördelning av volymer och kostnader som Vara och Grästorp är överens om har gjorts, och 
som framgår i bilaga 2 till avtalet. 

Tekniska nämnden anser att avtalet är av sådan principiell beskaffenhet att det ankommer på 
kommunfullmäktige att fatta beslut. Därtill regleras det i avtalet 9 § att avtalet träder i kraft 
2021-01-01 efter att det har godkänts av kommunfullmäktige i Vara respektive Grästorp och 
besluten vunnit laga kraft.
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Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)

Tekniska nämnden uppmärksammar en redaktionell ändring i avtalsförslaget: 
- § 12 ska ändras till § 11. 

Ändringen är redaktionell och korrigeras innan ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för 
vidare beredning. 

Beslutsunderlag

Avtal om leverans av dricksvatten, dokumentID 102165
Bilaga 1 – Anslutningspunkt för Grästorp i Smedtofta , dokumentID 102166
Bilaga 2- Beräkningsmodell för avgifter, dokumentID 102167
Tjänsteskrivelse Avtal om leverans av dricksvatten till Grästorp, dokumentID 102170
Nytt vattenavtal gemensam kommunikation, dokumentID 102308

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen
Teknisk chef
VA-chef
Förvaltningsekonom
Grästorps kommun
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§ 124  

Information från förvaltningschef

Teknisk chef informerar nämnden om följande:
- Utredning om ny vattentäkt pågår. Den preliminära tidsplanen är försenad.
- Alléhallen och ny innebandyhall – diskussioner pågår.
- Rivning av Allébadet är i startgroparna
- Bowlingverksamhet i nuvarande Allébadet under rivningstiden. Bowlingföreningen har 

själva valt att inte ha någon verksamhet under denna tid.
- Föreläggande från Räddningstjänsten har överklagats. Överklagan har inte gått igenom, 

och kommunen kommer att överklaga till nästa instans i september. 
- Korttidsboende på Rondellen – planeringsfas. 
- Arbete med modernisering av Alléköket påbörjat.
- Kvänums förskola, ny kök påbörjad. 
- Västra förskolan, gula villan klar.
- Bygg- och anläggningsprogrammet, Lagmansgymnasiet. Plan på Sveviatomten
- Bildningsförvaltningen har flaggat för att Västra skolan, Warenska huset, kommer 

förmodligen inte utnyttjas framöver eller Ungdomens hur i Kvänum
- Digitalt betalsystem i kommunens verksamheter på gång. Upphandling pågår. Pilot blir 

Alléskolans matsal och Café Europa. 
- Sommaren 2020 har varit lugn för tekniska förvaltningens verksamheter. 
- Problem med parkering vid AMB upplevs som stökigt av grannarna. Förvaltningen 

arbetar med detta inom ramen för projekt West. 
- Pandemiläget för teknisk verksamhet är lugnt. Personal har lånats ut till andra 

förvaltningar vid behov. 
- Avfall Östra Skaraborg, AÖS – Essunga, Vara och Grästorp sammanställer 

förutsättningarna för detta under hösten. 
- ÅVC i Vara och omlastning, arbete med detta pågår. 
- Översyn av besök på vätgasanläggningen i Mariestad istället för Vårgårda. Prelimärt 

förmiddag 21 september alternativt 19 oktober.
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