
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-09-02

Justerare Utdragsbestyrkande

Tid och plats onsdagen den 2 september 2020, kl. 14:00 till 16:40 i Lilla Salen, 
Vara Konserthus.

Beslutande

Ledamöter Gabriela Bosnjakovic (M) ordf.
Erik Lindström (M)
Per Gunnarsson (M)
Irene Karlsson (C)
Fredrik Nelander (S)
Heidi Hansen (S)
Åsa Olsson (S)
Håkan Andersén (SD)

Tjänstgörande ersättare Lars Gezelius (M)
Ulf Genitz (C)
Carl-Uno Olsson (S)
Hannyah Jörtoft (SD)
Carl Hellqvist (HVKB)

Övriga närvarande

Ersättare Egon Frid (V)

Övriga Kommundirektör Anna Cederqvist
Nämndsekreterare Linda Samuelsson Winbo
Verksamhetsutvecklarare Mona Wallin § 98
Samhällsplanerare Lovisa Tavaststjerna § 98-99
Renhållningssamordnare Jennie-Ann Olsson Holm § 105-106

Utses att justera Carl-Uno Olsson

Justeringens plats och tid Måndag 7 september, kl. 13:00.

Justerade paragrafer §§ 97-114

Underskrifter

Sekreterare
________________________
Linda Samuelsson Winbo
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Ordförande
________________________
Gabriela Bosnjakovic

Justerare
________________________
Carl-Uno Olsson
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Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll

Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

Beslutsinstans Kommunstyrelsen

Protokoll från sammanträde 2020-09-02

Datum då protokollet justerades 2020-09-07

Datum då tillkännagivandet 
publiceras

2020-09-07

Datum då publiceringen av 
tillkännagivandet upphör

2020-09-28

Förvaringsplats för protokollet Kansliavdelningen

Underskrift

________________________
Linda Samuelsson Winbo
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§ 97 Dnr   

Ändring i ärendelistan

Kommunstyrelsens beslut

- Ärenden protokollförs i den ordning de behandlas på dagens sammanträde. 
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§ 98 Dnr KS 2019/115 

Antagande av ledord till Etisk kompass

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar följande ledord för Vara kommuns etiska kompass

Ledord
Välkomnande
Kreativa
Hållbara
Helhetstänkande

Sammanfattning av ärendet

Vara kommun har sedan 1990-talet haft en värdegrund bestående av ett antal grundläggande 
värderingar som varit utgångspunkten för hela kommunkoncernen och gällde fram till och med 
2019. År 2019 inleddes ett arbete med att ta fram en etisk kompass, som ersätter de tidigare 
grundläggande värdena för kommunen. 
En etisk kompass är vår gemensamma värdegrund. Den visar hur medarbetare på Vara kommun 
ska vara mot varandra och våra brukare, invånare, besökare och vårt näringsliv. Kompassen 
behövs för att medarbetarna ska ha ett gemensamt förhållningssätt. Den etiska kompassen 
underlättar dessutom för medarbetarna eftersom den förtydligar vilka förväntningar som finns på 
dem i rollen som anställda på Vara kommun.
En grundläggande idé i arbetet har varit hög grad av delaktighet. Utvecklingsarbetet har drivits 
av en projektgrupp, kommunens ledningsgrupp, central samverkansgrupp och gruppledarna för 
de politiska partierna. Utbildningsinsatser för kommunens chefer och strateger/utvecklare har 
genomförts, informations- och arbetsmaterial har tagits fram och aktiviteter har genomförts för 
kommunens alla medarbetare och förtroendevalda. 
Beskrivning av arbetsprocessen: 
Våren 2020 Framtagande av ledord genom en kulturmätning och efterföljande urvalsarbete. Här 

har en värderingsgrupp med medarbetare spelat en aktiv roll i arbetet med att ta 
fram fyra ledord. Kommunens chefer, fackliga företrädare och gruppledare 
granskade förslaget. Kommunens ledningsgrupp färdigställde sedan det slutliga 
förslaget till beslut: 

- Välkomnande
- Kreativa
- Hållbarhet
- Helhetssyn
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Hösten 2020 I september beslutar kommunfullmäktige vilka fyra ledord som skall gälla i Vara 
kommun fortsättningsvis. Under perioden oktober 2020-februari 2021 kommer 
sedan workshops att genomföras på enheterna där alla medarbetare kommer arbeta 
med innebörden av ledorden. Implementering av ledorden i styrdokument, 
kommunikation och mallar med mera påbörjas så snart ledorden är beslutade.

Våren 2021 Efter februari 2021 färdigställs ett dokument med den etiska kompassens fyra 
ledord och undertexter som beskriver innebörden för varje ord. Input till detta är 
det material som enheterna tagit fram under workshop oktober-februari.

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)

Ordföranden Gabriela Bosnjakovic (M) lämnar följande yrkande:
- Formuleringen av de två sista värdeorden hållbarhet och helhetssyn ändras så att orden i 

sin helhet lyder enligt följande:
-Välkomnande
-Kreativa:
-Hållbara 
-Helhetstänkande

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets förslag till beslut 
tillsammans med tilläggsyrkande, gällande de två sista orden, och finner att kommunstyrelsen så 
beslutar.

Beslutsunderlag

- Processbild etisk kompass. Dokument-id: 102198
- Ledord. Dokument-id: 102199
- Tjänsteskrivelse Antagande ledord Etisk kompass. Dokument-id. 100901
- Presentation av ledord. Dokument-id: 102408
- Beslut KSAU 2020-08-19. Handlings-id:2020.1735

Beslutet ska skickas till

- Kommunens ledningsgrupp
- Central samverkansgrupp
- Kommunstyrelsens verksamhetsutvecklare
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§ 99 Dnr KS 2020/26 

Motion till kommunfullmäktige angående fria resor för pensionärer 
genom ett så kallat pensionärskort för 65+åringar

Kommunstyrelsens förslag till beslut

- Kommunfullmäktige avslår motionen som därmed anses färdigbehandlad.

Protokollsanteckning

Egon Frid (V) tillåts lämna följande protokollsanteckning:
Om jag (läs Egon Frid) hade varit tjänstgörande hade jag yrkat bifall till motionen.

Sammanfattning av ärendet

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Vara har inlämnat en motion om att Vara kommun ska 
erbjuda fria bussresor för pensionärer från 65 år. Idag erbjuder Vara kommun fria resor för 
pensionärer som är 75 år och äldre, dygnet runt inom Vara kommun, på alla Västtrafiks linjer 
samt Närtrafik. I november 2020 byter Västtrafik till ett nytt zonsystem som innebär att de så 
kallade seniorkorten som pensionärerna tilldelas kommer att gälla inom ett större område. Det 
kommer troligtvis att innebära en ökad kostnad, men hur stor den kan tänkas bli kan inte 
bedömas i nuläget, utan först när Västtrafik hunnit utvärdera eventuellt intäktsbortfall efter 
införandet av det nya zonsystemet. Prisjusteringen sker tidigast år 2023.

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)

Fredrik Nelander (S) och Carl Hellqvist (HVKB) yrkar bifall till motionen.

Per Gunnarsson (M) och Hannyah Jörtoft (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Fredrik Nelanders (S) och yrkande om bifall till motionen med tillstyrkan 
från Carl Hellqvist (HVKB) mot Per Gunnarssons (M) yrkande om bifall till arbetsutskottets 
förslag till beslut med tillstyrkan från Hannyah Jörtoft (SD) och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Fredrik Nelander (S) begär votering.
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Omröstningsresultat

Kommunstyrelsen fastställer följande beslutsgång:
Ja – Röst för kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
Nej – Röst för Fredrik Nelanders (S) yrkande om bifall
Omröstningsresultat:
Med 8 Ja-röster mot 5 Nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med arbetsutskottets 
förslag till beslut.

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår
Gabriela Bosnjakovic (M) X
Erik Lindström (M) X
Per Gunnarsson (M) X
Lars Gezelius (M) X
Irene Karlsson (C) X
Ulf Genitz (C) X
Fredrik Nelander (S) X
Heidi Hansen (S) X
Carl-Uno Olsson (S) X
Åsa Olsson (S)  X
Hannyah Jörtoft (SD) X
Håkan Andersén (SD) X
Carl Hellqvist (HVKB) X
Summa 8 5

Beslutsunderlag

- Motion till kommunfullmäktige angående fria resor för pensionärer genom ett så kallat 
pensionärskort för 65+åringar. Handlings-id: 2020.76

- Tjänsteskrivelse Motion angående fria resor till pensionärer. Dokument-id: 97977
- Beslut KSAU 2020-08-19. Handlings-id: 2020.1742

Beslutet ska skickas till

- Motionärerna
- Stadsarkitekt
- Chef Tillväxt- och utvecklingsavdelningen
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§ 100 Dnr KS 2020/52 

Regler för kommunalt partistöd

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:
- anta regler för kommunalt partistöd, att gälla från och med den 1 januari 2021.
- från och med den 1 januari 2021 upphäva tidigare regler om kommunalt partistöd, 

antagna av kommunfullmäktige den 15 december 2014 § 58.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att se över reglerna för partistöd. Ett nytt 
förslag har arbetats fram som huvudsakligen innebär följande förändringar mot tidigare regler.

- En paragraf med partistödets syfte har lagts in i reglerna.
- Ett förtydligande har lagts in om vad som händer om en ledamot lämnar sitt parti under 

en mandatperiod. 
- Stycket om redovisning och granskning har förtydligats.
- Det har lagts in en uppmaning om att det av redovisningen bör framgå i vilken mån 

överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför Vara kommun samt vilka 
motprestationer som i så fall har erhållits.

- Det har lagts in en regel om att kommunfullmäktige under hösten varje år ska besluta om 
utbetalning av partistöd för nästkommande år. 

- Kommunens utbetalning av partistödet har flyttats från maj till februari.

I de föreslagna reglerna kvarstår partistödets beräkningsmodell utifrån tidigare beslutade regler 
(2014-12-15 § 58). Beloppen i § 3 har uppdaterats till 2020 års nivå utifrån kommunfullmäktiges 
beslut den 30 april 2020 § 35. 

Beslutsunderlag

- Regler för kommunalt partistöd. Dokument-id: 99558
- Tjänsteskrivelse Regler för kommunalt partistöd. Dokumenti-d: 99561
- Beslut KSAU 2020-06-17. Handlings-id: 2020.1415

Beslutet ska skickas till

- Samtliga partier med representation i kommunfullmäktige
- Författningssamlingen
- Kanslichef
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§ 101 Dnr KS 2020/112 

Årsredovisning 2019, Stiftelsen Torsgårdshallen.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för ytterligare beredning och 
utredning av hur årsredovisningar från stiftelsen skall behandlas av kommunen.

Sammanfattning av ärendet

Stiftelsen för Torsgårdshallen har upprättat en årsredovisning för räkenskapsåret 2019. 

Enligt årsredovisningen redovisar stiftelsen ett resultat med 190 000 kronor för år 2019. 
Uthyrningen av hallen har ökat och under året har en funktionshindersvänligare dusch 
tillkommit.

Stiftelsen meddelar att årsredovisningen för första gången har upprättats i enlighet med 
Bokföringsnämndens Allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag, 
vilken kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående 
räkenskapsåret

Årsredovisning har enligt revisionsberättelsen upprättats i enligt med årsredovisningslagen och 
den anses ge en rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning. Styrelsen har inte heller 
handlat i strid med stiftelselag, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 

Vara kommun ska enligt stiftelsens stadgar besluta om ansvarsfrihet för styrelsen.. Däremot 
finns det ingen som med rättslig verkan kan bevilja stiftelsen ansvarsfrihet. Anledningen till 
detta är att en stiftelse inte har ägare eller medlemmar, vilket Länsstyrelsen förtydligar i sin skrift 
”Att förvalta en stiftelse”. Förslaget är således att kommunstyrelsen tar del av årsredovisningen 
för Stiftelsen Torsgårdshallen och lägger densamma till handlingarna.

Ärendet bordlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-06-10.

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)

Inför ärendets behandling har information om en kommuns skyldigheter gentemot stiftelser samt 
kammarkollegiets praxis av hanteringen av ansvarsfrihet för stiftelser delgivits 
kommunstyrelsens ledamöter.
 
Ordförande Gabriela Bosnjakovic (M) lämnar följande yrkande:
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- Ärendet återremitteras till förvaltningen för ytterligare beredning och utredning av hur 
årsredovisningar från stiftelsen skall behandlas av kommunen.

Beslutsgång

Ordföranden frågan om kommunstyrelsens beslut är att återremittera ärendet till förvaltningen 
för ytterligare beredning och finner att kommunstyrelsen så beslutar.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning för Stiftelsen Torsgårdshallen, räkenskapsåret 2019. Handlings-id: 
2020.1269

- Tjänsteskrivelse – Årsredovisning 2019 för stiftelsen Torsgårdshallen. Dokument-id: 
100305

- Beslut KSAU 2020-05-20. Handlings-id: 2020.1125

Beslutet ska skickas till

- Förvaltningen för utveckling och service.
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§ 102 Dnr KS 2020/132 

Uppdatering av delegationsordning - Rekrytering av timvikarier till 
socialförvaltningen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga till en ny punkt i delegationsordningen enligt nedan: 

4.3 Beslut om lön och anställningsvillkor till personal

4.3.4 Timanställda hos socialförvaltningen, vilket 
innefattar nedanstående tjänster:
- Vårdbiträden,
- Stödbiträden,
- Undersköterskor inom ÄO och OF.

Rekryterare 
på 
bemannings
enheten

1 Enligt de ramar för 
lön för timanställda 
som följer av 
kollektivavtal.

Sammanfattning av ärendet

HR-avdelningen har anfört att kommunstyrelsens delegation kring anställningsprocessen bör 
uppdateras. Detta utifrån digitaliseringsprocessen, där man vid införandet av Digitalt 
anställningsbeslut kommer att lägga in behörigheter att sätta lön och skriva anställningsbeslut 
utifrån delegationsordningen. Bemanningsenheten ansvarar för att rekrytera timvikarier inom 
socialförvaltningen, specifikt inom äldreomsorgen samt omsorgen kring personer med 
funktionsvariationer. Lönesättningen för timvikarier bygger på de ramar som följer av 
kollektivavtal och några avsteg från detta sker aldrig. 

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse – Uppdatering av delegationsordning. Handlings-id: 2020.1775
- Beslut KSAU 2020-06-17. Handlings-id: 2020.1418

Beslutet ska skickas till

- HR-avdelningen
- Författningssamlingen
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§ 103 Dnr KS 2020/151 

Tillfälligt föreningsbidrag 2020 - Conventus

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen beslutar att kvarvarande medel från tillfälliga föreningsbidraget för 
2019 om  40 593 kronor blir ett tillfälligt föreningsbidrag för 2020 utifrån antagna regler 
för tillfälligt föreningsbidrag, antaget av kommunstyrelsen 2017-11-29 § 157

- Ansökan ska ha kommit in till kommunen senast den 18 oktober.

Sammanfattning av ärendet

Regeringen betalade under 2017 och 2018 ut ersättning till kommunerna för att stärka 
kommunernas möjligheter att låta ensamkommande unga i asylprocess, som fyller 18 år och 
fortfarande väntar på ett slutgiltigt beslut i sitt ärende, bo kvar i den kommun där de vistas. 
Tidigare har Vara kommun hanterat dessa medel genom att inrätta ett föreningsbidrag under 
kommunstyrelsen som uppgått till samma belopp som det tillfälliga kommunbidraget och kunnat 
sökas av ideella organisationer/föreningar för att stödja ungdomarna att hitta alternativa 
boendelösningar. Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-25 att behålla bidraget som ett 
tillfälligt kommunbidrag. 
Den förening som sökt och erhållit stödet vid båda tillfällena har varit Conventus i projektet 
”Vara goda krafter”. Efter att Conventus slutredovisat och återlämnat kvarvarande medel finns 
40 593 kr.
Conventus har aviserat att de vill ansöka om en del av dessa kvarvarande medel för att behovet 
av att stötta tillfälligt boende för ensamkommande ungdomar kvarstår för två av ungdomarna. 
Genomförda insatser 2018 och 2019 har fungerat väl och förslagsvis används dessa kvarvarande 
medel som ett tillfälligt föreningsbidrag för år 2020.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Tillfälligt föreningsbidrag 2020. Dokument-id: 101477
- 2020-06-10 Ansökan om föreningsbidrag från Conventus. Handlings-id: 2020.1448
- Redovisning 2019 Vara. Handlings-id: 2020.1748
- Redovisning 2019 Vara. Handlings-id: 2020.1749
- Beslut KSAU 2020-08-19. Handlings-id: 2020.1737

Beslutet ska skickas till

- Verksamhetschef Kultur & Fritid
- Kultursamordnare
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§ 104 Dnr KS 2020/158 

Slutredovisning av ombyggnation av Torsgårdsskolan

Kommunstyrelsens förslag till 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

- Beslut tekniska nämnden 2020-05-18, Slutredovisning av Torsgårdsskolan. Handlings-id: 
2020.1555

- Beslut KSAU 2020-08-19. Handlings-id: 2020.1738

Beslutet ska skickas till

- Förvaltningsekonom
- Fastighetschef
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§ 105 Dnr KS 2020/159 

Slutredovisning Projekt Sprinten

Kommunstyrelsens förslag till beslut

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

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.
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.
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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

- Beslut tekniska nämnden 2020-05-18. Handlings-id: 2020.1556
- Beslut KSAU 2020-08-19. Handlings-id: 2020.1739

Beslutet ska skickas till

- Kommunfullmäktige
- Förvaltningsekonom
- Fastighetschef
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§ 106 Dnr KS 2020/144 

Renhållningsavgifter (miljöstyrande taxa) 2021

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar ny taxa ”Renhållningsavgifter i Vara kommun 2021”. Den nya taxan 
gäller från och med 2021-01-01. 

Sammanfattning av ärendet

Renhållningssamordnare Jennie-Ann Olsson Holm föredrar ärendet inför arbetsutskottet.

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 sophämtnings-
intervall 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. 

Sedan ärendet behandlats i tekniska nämnden 2020-06-08 har regeringen meddelat att kravet på 
matavfallsinsamling senareläggs. Någon information om när kraven istället ska träda i kraft har 
inte lämnats. Tekniska nämnden informerades om regeringens beslut den 24 augusti och står fast 
vid sitt tidigare förslag om att kommunfullmäktige skall anta den nya taxan att gälla från 2020-
01-01.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Renhållningstaxa 2021. Dokument-id: 102377
- Beslut teknisk nämnd 2020-06-08 § 98 Beslut om nya Renhållningsavgifter 

(miljöstyrande taxa 2021). Handlings-id: 2020.1387
- Renhållningstaxa 2021. Handlings-id: 2020.1385
- Bilaga 1 Konsekvensbeskrivning förändring i taxa hushåll, verksamheter och 

flerbostadshus. Handlings-id: 2020.1386
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- Beslut KSAU 2020-08-20. Handlings-id: 2020.1768

Beslutet ska skickas till

- Tekniska nämnden (Avfallssamordnare, VA-chef, Teknisk chef  - för kännedom
- Författningssamling
- Ragn Sells Kommunpartner
- Ragn Sells Recycling AB
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§ 107 Dnr KS 2020/146 

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

Kommunstyrelsens förslag till 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. Handlings-id: 
2020.1434

- Beslut tekniska nämnden 2020-06-18. Handlings-id: 2020:1433
- Beslut KSAU 2020-08-19. Handlings-id: 2020.1740

Beslutet ska skickas till

- Gatuingenjör
- Författningssamling
- Kommunfullmäktige för antagande
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- Förvaltningsekonom
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§ 108 Dnr KS 2019/149 

Motion om smartare julavslutningar

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad och därmed färdigbehandlad. 

Sammanfattning av ärendet

Sverigedemokraterna har genom Hannyah Jörtoft den 16 december 2019 lämnat in en motion 
som avser smartare julavslutningar. Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 2020 § 12 att 
remittera motionen till kommunstyrelsen.

De flesta nämnder och styrelser har egna julavslutningar för politiker och tjänstemän som 
förknippas med den specifika nämnden/styrelsen och i kommunfullmäktige genomförs en 
julavslutning för de politiker och tjänstemän som förknoppas med fullmäktige. 

Motionären föreslår att det genomförs en gemensam julavslutning för både fullmäktige, nämnder 
och styrelser vid ett tillfälle, som förslagsvis, men inte nödvändigtvis, sker i anslutning till det 
sista fullmäktigesammanträdet för året.  

Motionären yrkar därför att kommunfullmäktige ska besluta om en gemensam julavslutning 
istället för ett flertal olika. 

Att ha en gemensam julavslutning för samtliga politiska organ vid ett och samma tillfälle anses 
positivt varför kommunfullmäktige föreslås att bifalla motionen. 

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)

Per Gunnarsson (M) lämnar följande yrkande:
- Kommunfullmäktige anser motionen besvarad och därmed färdigbehandlad. 

Motivering till yrkade:
Sverigedemokraterna har i motion yrkat på smartare julavslutningar. 
Kommunfullmäktige anser att motionens intentioner är lovvärda men konstaterar att 
denna typ av ärenden är att betrakta som verkställighetsfrågor som därmed faller utanför 
fullmäktiges beslutsområde.

Beslutsgång
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Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag eller enligt Per 
Gunnarssons (M) yrkande om att motionen skall anses vara färdigbehandlad och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att motionen skall anses vara färdigbehandlad.

Beslutsunderlag

- Inkommen motion. Handlings-id: 2019.2158
- Tjänsteskrivelse Svar på inkommen motion angående smartare julavslutning. Dokument-

id: 101089
- Beslut KSAU 2020-08-19. Handlings-id: 2020.1741

Beslutet ska skickas till

- Ordföranden i respektive nämnd
- Kanslichef
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§ 109 Dnr   

Information om covid-19 och krisledningsarbetet

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Kommundirektören lämnar följande information 

- Kommunens skolavslutningar, liksom studentfirandet genomfördes med restriktioner. 
Därefter gick eleverna på sommarlov och förskolorna och fritidshemmen var under 
sommaren öppna som vanligt. 

- Kultur- och fritidsenheten har fört dialog med olika föreningar som driver de olika baden 
för att informera om och hjälpa till med frågor som uppkommit i samband med de 
rekommendationer som lämnats.

- Inga nya smittor har uppkommit bland kommunens brukare. Personaltillgången har varit 
relativt god i socialförvaltningens arbetsområde, även om viss personalbrist har uppstått 
på några enheter. 

- Tillgången på skyddsmaterial är god. Socialförvaltningen har börjat bygga upp lager av 
skyddsmaterial, på uppdrag av länsstyrelsen. Lagret skall omfatta 4-6 månaders 
förbrukning av material. Tekniska förvaltningen tillhandahåller lokal och 
arbetsmarknadsenheten ska sköta administrationen av lagret.

- Vara kommun fick av länsstyrelsen i uppdrag att göra tillsyn över hur väl näringsidkare 
inom restaurangbranschen följde rekommendationerna. Tillsynen gjordes med 
betryggande resultat. 

- Krisledningsgruppen träffas fortsättningsvis på måndagar.
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- Skolor och förskolor håller under höstterminen öppet som vanligt. Rutiner för hur skola 
och förskola skall bedrivas så säkert som möjligt för att minska risken för smittspridning 
finns. 

- Sammanfattningsvis har det varit lugnt i kommunens verksamheter. Den stora 
utmaningen framåt är nu att hålla i och hålla ut i arbetet med att minska smittspridningen. 
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§ 110 Dnr   

Kommundirektören informerar

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Miljö- och kvalitetsstrateg
Björn Haugland tillträder som Miljö- och kvalitetstrateg den 21 september. Han ersätter Lina 
Alfredsson-Mihlzén som är föräldraledig. 

Kommunutvecklare
Beatrice Karlsson, kommunutvecklare, tillträder sin tjänst under oktober månad. 

HR-chef
HR-chef kommer att rekryteras under hösten. 

Bildningschef
Bildningschef kommer att rekryteras under hösten. 

Rätt från slätt
Vara  kommun driver under 2020-2022 ett projekt för att undersöka hur mer mat som produceras 
lokalt också kan ätas lokalt. Projektet sker i samverkan med fyra andra kommuner. I juni 2017 
presenterade regeringen den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela 
livsmedelskedjan. Strategin uppmuntrar en ökad och mer hållbar produktion av mat och insatser 
som underlättar för konsumenter att göra medvetna livsmedelsval.

Jordbruksverket har beviljat 1,6 miljon till projektet Rätt från slätt – den nationella 
livsmedelsstrategin i den lokala verkligheten för att projektets medverkande kommuner närmare 
ska undersöka hur de kan arbeta livsmedelsstrategiskt på ett lokalt plan. Essunga, Götene, 
Grästorp och Vänersborg kommun samverkar med Vara i projektet. Dessutom finns 
Hushållningssällskapet Västra, Lokalproducerat i Väst och LRF Västra Götaland med i 
projektets referensgrupp.

26



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-09-02

Justerare Utdragsbestyrkande

V6 samverkan
Ett förslag till styrformer vad gäller ledning, styrning och samverkan i och av Göliska IT 
kommer att diskuterats bland V6 kommunalråd och oppositionsråd fredag den 4 september. 
Förslaget är framarbetat av Public Partner och innebär att det ska finnas ett så kallat 
medlemssamråd för styrningsfrågorna vad gäller Göliska IT som bemannas av kommunalråd och 
oppositionsråd i de sex kommunerna och biträds av kommundirektörerna. Detta råd är även tänkt 
att kunna vara ett forum för samverkan även inom andra områden än IT. Förslaget omfattar även 
att den befintliga överenskommelsen om möjliga samarbetsområden ska revideras. 
Ola Bengtsson har nu tillträtt som samverkansledare V6. 

Gymnasieprislistan
Förslaget till prislista för Gymnasium Skaraborg återremitterades av direktionen i 
kommunalförbundet. Ett nytt förslag är på väg upp till beslut. Skillnaden mellan förslagen är att 
det senare inte omfattar något effektiviseringskrav i beräkningen av prislapparna för de olika 
programmen. 
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§ 111 Dnr   

Information från samarbetsorgan

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Västtrafik
Under sommaren har Västtrafik skickat ut ett förslag på trafikförändringar med anledning av 
Trafikplan 2021. Förändringarna innebär en neddragning av turerna som påverkar bland annat 
Vara kommun. Vara kommuns reaktion på förändringarna var snabb och en skrivelse skickades 
till Västtrafiks styrelse. På initiativ av kommunstyrelsens ordförande i Vara kommun hölls ett 
möte med kommunalråd och tjänstemän utmed den sträckning som berördes av trafik-
förändringarna på turerna. En gemensam skrivelse skall tillsammans med kommunalförbundet 
lämnas in till Västtrafik. 
Ordföranden informerar kommunstyrelsen om att Västtrafiks styrelses presidie kommer till 
kommunstyrelsen i oktober. 

Räddningstjänsten
Ordföranden Gabriela Bosnjakovic (M) informerar kommunstyrelsen om ett möte i Lidköping 
för cirka tre veckor. På mötet fanns även kommunalråd från de andra kommunerna i nämnden 
det vill säga Essunga, Grästorp och Lidköping. Inbjudan till mötet var även företrädare för 
Falköping, Tidaholm, Skara och Götene. Mötet var sammankallat för att diskutera framtida 
samverkansområden. Hur eventuell samverkan kan se ut ska en utredning fastställa. 

Räddningsnämden
Åsa Olsson (S) informerar kommunstyrelsen om att räddningsnämnden har för avsikt att äska 1,5 
miljoner vid nästa sammanträde. Äskandet ställs till Lidköpings kommun med motivering att 
täcka upp för räddningsnämndens ökade kostnader. Som en del av nämnden kommer äskandet 
att påverka även Vara kommun.
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§ 112 Dnr KS 2020/1 

Redovisning av delegationsbeslut

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av nedan förtecknade delegeringsbeslut.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har genom sin delegeringsordning, antagen av kommunstyrelsen, överlåtit 
viss del av sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän. Samtliga beslut som fattas 
med stöd av delegering – även vidaredelegering – skall anmälas till kommunstyrelsen.

Nedanstående beslut anmäls:

Utskottens delegeringsbeslut (finns i utskottens protokoll)
Sammanträde
KSAU 2020-06-17 §§ 98, 100

Övriga delegationsbeslut
1. Allmänna ärenden

Delegation 1:5 Befullmäktigande av ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra 
myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag.
Delegat: kommundirektör Anna Cederqvist
Datum: 2020-06-15
Handlings-id: 2020.1384

Delegation 1:5 Yttrande av ombud för kommunens talan inför domstol och andra myndigheter 
samt vid förrättningar av skilda slag. 
Yttrande: Yttranden till förvaltningsrätten med anledning av överklagade beslut.
Delegat: kommunjurist Christopher Runeberg.
Datum: 2020-07-29
Handlings-id: 2020.1683 och 2020.1685
__________

2. Ekonomiska ärenden

Delegation 2:2 Avskrivning av fordringar, max belopp 20 000 kronor per faktura – VA-avgifter
Delegat: Ekonomichef Jonas Bredenberg
Datum: 2020-08-18
Dokument-id: 102428
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Delegation 2:2 Avskrivning av fordringar, max belopp 20 000 kronor per faktura – VA-avgifter
Delegat: Ekonomichef Jonas Bredenberg
Datum: 2020-08-26
Dokument-id: 102621

_________

3. Upphandling

Delegation 3:1 Antagande av leverantör och ingående av avtal vid upphandling av varor och 
tjänster om ett totalt kontraktsvärde om upp till 10 pbb – till över 300 pbb.
Avtal: Avtal om samverkan utifrån medfinansiering kring projektet SMaRT.
Delegat: kommundirektör, Anna Cederqvist
Datum 2020-06-10
Handlings-id: 2020.1399

Delegation 3.1 Delegation 3.1 Antagande av leverantör och ingående av avtal vid upphandling 
av varor och tjänster om ett totalt kontraktsvärde om upp till 10 pbb – till över 300 pbb.
Avtal: Projektbeställning Internkontroll
Delegat: kommundirektör, Anna Cederqvist
Datum 2020-05-12
Handlings-id: 2020.1064

Delegation 3.1 Delegation 3.1 Antagande av leverantör och ingående av avtal vid upphandling 
av varor och tjänster om ett totalt kontraktsvärde om upp till 10 pbb – till över 300 pbb.
Avtal: Nytt avtal avseende systemlicens plattform med tillägg av 11 licenser
Delegat: kommundirektör, Anna Cederqvist
Datum 2020-06-16
Handlings-id: 2020.1547

Delegation 3.1 Delegation 3.1 Antagande av leverantör och ingående av avtal vid upphandling 
av varor och tjänster om ett totalt kontraktsvärde om upp till 10 pbb – till över 300 pbb.
Avtal: Tilldelningsbeslut avseende ”Telefoni som tjänst”
Delegat: kommundirektör, Anna Cederqvist
Datum 2020-08-14
Handlings-id: 2020.1766

__________

4. Personalärenden
Delegation 4.3 Beslut om lön och anställningsvillkor
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Område 4.3.3 Anställning av resultatenhetschef: 2836-2843
Redovisade 2020-08-25
Delegat: Kommundirektör Anna Cederqvist

Delegation 4.3 Beslut om lön och anställningsvillkor
Område 4.3.4 Övriga tjänster nr: 2844-2998
Redovisade 2020-08-25
Delegat: Närmsta chef
Dokument-id: 102398

Delegation 4.5 Övrigt
Område 4.5.3 Utseende av ersättare för förvaltningschef då delegaten är ledig. 
Beslutsdatum: 2020-06-08
Delegat: Förvaltningschef Socialförvaltningen
Handlings-id: 2020.1246

Delegation 4.5 Övrigt
Område 4.5.3 Utseende av ersättare för förvaltningschef då delegaten är ledig.
Beslutsdatum: 2020-06-09
Delegat: Kommundirektör
Handlings-id: 2020.1268

Delegation 4.5 Övrigt
Område 4.5.3 Utseende av ersättare för förvaltningschef då delegaten är ledig.
Beslutsdatum: 2020-06-12
Delegat: Förvaltningschef Bildningsförvaltningen 
Handlings-id: 2020.1374

Delegation 4.5 Övrigt
Område 4.5.3 Utseende av ersättare för förvaltningschef då delegaten är ledig.
Beslutsdatum: 2020-06-22
Delegat: T.f. Förvaltningschef Miljö- och byggnadsförvaltningen.
Handlings-id: 2020.1425

Delegation 4.5 Övrigt
Område 4.5.3 Utseende av ersättare för förvaltningschef då delegaten är ledig.
Beslutsdatum: 2020-06-26
Delegat: Förvaltningschef tekniska förvaltningen.
Handlings-id: 2020.1445

Delegation 4.5 Övrigt

31



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-09-02

Justerare Utdragsbestyrkande

Område 4.5.5 Utseende av ersättare för verksamhetschef och enhetschef vid ledighet eller annan 
frånvaro.
Beslutsdatum: 2020-06-18
Delegat: Förvaltningschef Bildningsförvaltningen
Handlings-id: 2020.1427

Delegation 4.5 Övrigt
Område 4.5.5 Utseende av ersättare för verksamhetschef och enhetschef vid ledighet eller annan 
frånvaro.
Beslutsdatum: 2020-06-26
Delegat: Förvaltningschef tekniska förvaltningen
Handlings-id: 2020.1446

Delegation 4.5 Övrigt
Område 4.5.5 Utseende av ersättare för verksamhetschef och enheteschef vid ledighet eller 
annan frånvaro.
Beslutsdatum: 2020-06-26
Delegat: Förvaltningschef tekniska förvaltningen
Handlings-id: 2020.1447

Delegation 4.5 Övrigt
Område 4.5.5 Utseende av ersättare för verksamhetschef och enheteschef vid ledighet eller 
annan frånvaro.
Beslutsdatum: 2020-07-28 
Delegat: Kommundirektör Anna Cederqvist
Handlings-id: 2020.1681

__________

5. Yttranden
Delegation 5.4 Yttranden till miljö och byggnadsnämnden angående grannhörande där 
kommunen är sakägare.
Vara kommun äger grannfastigheten Torsgården 2:7, Torsgården 3:2, Vara 25:1 och Torsgården 
2:1.
Delegat: Kommunstyrelsens ordförande, Gabriela Bosnjakovic
Datum 2020-06-22
Handlings-id: 2020:1412

Delegation 5.4 Yttranden till miljö och byggnadsnämnden angående grannhörande där 
kommunen är sakägare.
Vara kommun äger grannfastigheten Vara 25:1, Sågaren 6 och Sågaren 5.
Delegat: Kommunstyrelsens ordförande, Gabriela Bosnjakovic
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Datum: 2020-06-22
Handlings-id: 2020.1411

Delegation 5.4 Yttranden till miljö och byggnadsnämnden angående grannhörande där 
kommunen är sakägare.
Vara kommun äger grannfastigheterna Halvås 3:5 och Halvås 7:2
Delegat: Kommunstyrelsens ordförande, Gabriela Bosnjakovic
Datum 2020-07-09
Handlings-id: 2020.1604

Delegation 5.4 Yttranden till miljö och byggnadsnämnden angående grannhörande där 
kommunen är sakägare.
Vara kommun äger grannfastigheten Jung 3:29
Delegat: Kommunstyrelsens ordförande, Gabriela Bosnjakovic
Datum 2020-06-08
Handlings-id: 2020.1242

Delegation 5.4 Yttranden till miljö och byggnadsnämnden angående grannhörande där 
kommunen är sakägare.
Vara kommun äger grannfastigheterna Hålltorp 1:33 och 1:35
Delegat: Kommunstyrelsens ordförande, Gabriela Bosnjakovic
Datum 2020-07-27
Handlings-id: 2020.1676

Delegation 5.4 Yttranden till miljö och byggnadsnämnden angående grannhörande där 
kommunen är sakägare.
Vara kommun äger grannfastigheterna Vara 38:1
Delegat: Kommunstyrelsens ordförande, Gabriela Bosnjakovic
Datum 2020-08-03
Handlings-id: 2020.1693

Delegation 5.4 Yttranden till miljö och byggnadsnämnden angående grannhörande där 
kommunen är sakägare.
Vara kommun äger grannfastigheterna Montören 4
Delegat: Kommunstyrelsens ordförande, Gabriela Bosnjakovic
Datum 2020-08-03
Handlings-id: 2020.1694
__________
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§ 113 Dnr KS 2020/2 

Anmälningsärenden

Kommunstyrelsens beslut

Följande anmälningsärenden meddelas till kommunstyrelsen och läggs därefter till handlingarna:
- Arbetsutskottets protokoll 2020-06-17
- Arbetsutskottets protokoll 2020-08-19
- Arbetsutskottets protokoll 2020-08-26

- Information om sammanträdesdagar för Sveriges kommuner och regioner 2021. 
Handlingsid: 2020.1204

- Skaraborgs kommunalförbunds samlade svar på till berörda kommuners inkomna 
synpunkter på nytt färdtjänstreglemente. Handlingsid: 2020.1723

- Avtal om samverkan kring projektet Rätt från slätt – den nationella livsmedelsstrategin i 
den lokala verkligheten. Handlingsid: 2020.1763
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§ 114 Dnr   

Övriga frågor

Brinkeskogen och Södergatan
Fredrik Nelander (S) undrar om uthyrningsläget för Brinkeskogen och Södergatan och om 
byggnationerna går enligt tidsplan
Lars Gezelius (M) ordförande i Vara Bostäder meddelar att etapp 1 och 2 har blivit försenade 
med ungefär en månad och att etapp 3 är enligt tidsplan. Bolaget har 59 vakanser varav 46 finns i 
Brinkeskogen. Antal personer i bostadskön är idag 580. Kön består av aktivt sökande. Det är inte 
alltid samma personer som befinner sig i bostadskön då det finns sökanden som faller ifrån listan 
för att de själva har ordnat med bostad likväl som att nya sökanden tillkommer.
Det finns inte några siffror på hur många som inte får eget kontrakt eller hur många av de som 
befinner sig i kön som är i akut behov av bostad. Generellt sett över hela landet brukar cirka 20 
% av de som finns i en bostadskö vara av akut art och detta stämmer troligtvis även för Vara 
kommun. 

På Södergatan är det Scandinavian House som bygger bostäder. Ordförande Gabriela 
Bosnjakovic (M) har varit i kontakt med bolaget och fått veta att det totalt kommer att finnas 40 
lägenheter att hyra och av dessa är 20 uthyrda. Bolaget har 60 personer som står på deras 
intresselista.
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