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Inkom den Dnr

Initierat av

Ärende

Handläggning

2020-03-16 2020/74

Socialnämnden

Rapportering till inspektionen för vård och omsorg,
icke verkställda beslut Sol och LSS 2020.
Motion angående att utreda hur Vara kommun kan
bidra med att göra bostäder på landsbygden
tillgängliga för uthyrning till hyresgäster som vill bo
på landet och bidra till en levande landsbygd

Socialnämndens beslut om rapportering till
IVO – anmäls löpande till KF
KF 2019-09-23
Remitterad till Vara Bostäder AB
KSAU 2019-12-10
KS 2020-02-05
KF 2020-02-24
Återremitterad till kommunstyrelsen
KSAU 2020-09-23
KF 2020-02-24
KSAU 2020-06-17
KS 2020-09-02
KF 2020-09-28
KF 2020-02-24
KSAU 2020-08-19
KS 2020-09-02
KF 2020-09-28
KSAU 2020-05-20 (flyttades fram)
KSAU 2020-06-17
KS 2020-09-02
KF 2020-09-28
Bereds av avdelningen för utveckling och
service

2019-09-04 2019/106 Vänsterpartiet och
socialdemokraterna

2019-12-17 2019/149 Avdelningen för utveckling
och service

Motion om smartare julavslutningar

2020-01-24 2020/26

Avdelningen för utveckling
och service

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

2020-02-26 2020/52

Avdelningen för utveckling
och service

Regler för kommunalt partistöd

2020-05-04 2020/110 Avdelningen för utveckling
och service

Riktlinjer för flaggning i Vara kommun

2020-05-07 2020/114 Avdelningen för utveckling
och service

Kommunens delårsrapport 2020

2020-05-04 2020/112 Avdelningen för utveckling
och service

Årsredovisning 2019, Stiftelsen Torsgårdshallen
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KSAU 2020-05-20
KS 2020-06-10
KF 2020-06-17
KSAU 2020-05-20
KS 2020-06-10
Bordläggs till nästa sammanträde
KS 2020-09-02

Återremitterad till förvaltningen
2020-05-14 2020/118 Bildningsnämnden

Stödåtgärder till föreningslivet med anledning av
Covid-19 (Coronaviruset)

2020-05-19 2020/122 Avdelningen för utveckling
och service

Utbetalning av partistöd 2021

2020-05-19 2020/124 Avdelningen för utveckling
och service

Motion angående levande landsbygd

KF 2020-05-25
Remitterad till kommunstyrelsen

2020-05-26 2020/126 Avdelningen för utveckling
och service

Sammanträdesdagar och tider 2021.

KSAU 2020-09-23

2020-05-29 2020/133 Avdelningen för utveckling
och service

Länsgemensamt inriktningsdokument kopplat till
handlingsplan psykisk hälsa

Remitterad till BIN och SN
KSAU 2020-09-23

2020-05-29 2020/134 Avdelningen för utveckling
och service

Förlängning av överenskommelsen mellan Västra
Remitterad till SN
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen KSAU 2020-09-23
om samverkan vid in- och utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård.

2020-06-15 2020/144 Tekniska nämnden

Renhållningsavgifter (miljöstyrande taxa) 2021

2020-06-18 2020/146 Tekniska nämnden

Taxa för återställningsarbeten

2020-06-24 2020/135 Avdelningen för utveckling
och service

Interpellation från Egon Frid

KSAU 2020-08-19
KS 2020-09-02
KF 2020-09-28
KSAU 2020-08-19
KS 2020-09-02
KF 2020-09-23
KF 2020-09-28

2020-06-24 2020/135 Avdelningen för utveckling
och service

Interpellation från Egon Frid

KF 2020-09-28

2020-06-30 2020/153 Avdelningen för utveckling
och service

Gemensamt färdtjänstreglemente

Remitterad till socialnämnden
KSAU 2020-09-23
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KSAU 2020-09-23

2020-07-03 2020/158 Tekniska nämnden

Slutredovisning av ombyggnation Torsgårdsskolan

2020-07-03 2020/159 Tekniska nämnden

Slutredovisning Projekt Sprinten

2020-07-07 2020/161 Avdelningen för utveckling
och service

Utseende av representant till Samordningsförbundet
Skaraborg

2020-07-13 2020/166 Avdelningen för utveckling
och service

Medelstilldelning 2021 – Samordningsförbundet
Skaraborg

Remitterad till socialnämnden
KSAU 2020-09-23

2020-08-28 2020/195 Bildningsnämnden

Prioritering av investerinsstöd 2020

KSAU 2020-09-23

2020-08-31 2020/202 Socialnämnden

Antagande av reglemente för Socialnämnden

KSAU 2020-09-23

2020-08-31 2020/203 Tekniska nämnden

Försäljning av lägenheter från Vara kommun till Vara Remitterad till socialnämnden
Bostäder AB

2020-08-31 2020/204 Tekniska nämnden

Renhållningsordning 2021

KSAU 2020-09-23

2020-08-31 2020/205 Tekniska nämnden

Vattenavtal med Lidköpings kommun

KSAU 2020-09-23

2020-08-31 2020/206 Tekniska nämnden

Avtal om leverans av dricksvatten till Grästorps
kommun

KSAU 2020-09-23
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KSAU 2020-08-19
KS 2020-09-02
KF 2020-09-28
KSAU 2020-08-19
KS 2020-09-02
KF 2020-09-28
KF 2020-09-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2020-09-02

§ 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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2020-09-02

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2020-09-02

§ 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.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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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
Gabriela Bosnjakovic (M)
Erik Lindström (M)
Per Gunnarsson (M)
Lars Gezelius (M)
Irene Karlsson (C)
Ulf Genitz (C)
Fredrik Nelander (S)
Heidi Hansen (S)
Carl-Uno Olsson (S)
Åsa Olsson (S)
Hannyah Jörtoft (SD)
Håkan Andersén (SD)
Carl Hellqvist (HVKB)
Summa

Ja
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
5

8

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-03-16
KS 2020/26

Tillväxt- och utvecklingsavdelningen

Kommunstyrelsen

Motion angående fria resor till pensionärer
Förslag till beslut
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.
Ärendebeskrivning
Fredrik Nelander (S) och Egon Frid (V) har inlämnat följande motion:
Motion till kommunfullmäktige angående fria resor för pensionärer genom ett så kallat
pensionärkort för + 65-åringar
”Regionfullmäktige beslutade i slutet på 2018 om att införa en ny zon-modell inom
kollektivtrafiken i Västra Götaland så en zon C i Skaraborg, Fyrbodal och Sjuhärad. I många
kommuner tas olika lösningar fram avseende reglerna för fria resor för pensionärerna inom
kommunens kollektivtrafik. Det finns som exempel drygt 30 olika kommunala lösningar på
pensionärsrabatten inom kollektivtrafiken. Ett sätt att öka resandet för olika resandegrupper är
likt större zoner att pensionärerna kan åka inom ett större område med sin pensionärsrabatt och
att fler pensionärer kan omfattas av pensionärskortet genom att sänka åldern från +75 till +65.
Att nå en gemensam lösning i Västra Götaland, på ett så bra regionkort med pensionärsrabatt
som möjligt, är långt borta tyvärr. Därför är motionens syfte att nå en pensionärsrabatt/fria
resor som är så omfattande i tid och ålder som möjligt, från 65 år, alla turer och hela dagen för
våra ålderspensionärer i Vara kommun inom Västtrafiks utbud.
Vara kommun har idag ett pensionärskort som gäller +75 år på Västtrafiks alla ordinarie turer
som finns i Vara kommun och som kommer att gälla alla turer i zon C efter den nya
zonindelningen genomförts.
Socialdemokraterna och Västerpartiet i Vara föreslår kommunfullmäktige att besluta:
- att Vara kommun inför fria resor för pensionärer, +65 år, på Västtrafik alla ordinarie turer
inom zon C
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- att ge kommunstyrelsens ordförande i puppdrag att lyfta frågan i V6-samarbetet, i syfte att
tillsammans med fler kommuner inom V6 kunna genomföra ett pensionärskort, +65 år, inom zon
C
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-02 § 71 att erbjuda fria bussresor för pensionärer som är 75
år gamla och äldre, inom Vara kommun på tidtabellslagda turer från och med den 1 januari 2019.
Den 27 november 2018 beslutade Regionfullmäktige att dagens drygt 70 zoner i Västtrafiks
prissystem ska slås ihop till tre. Införandet av den nya zonindelningen förväntas ske i november
2020.
Zonindelningen kommer att bli följande:
Zon A: Göteborg, Partille, Mölndal, Öckerö.
Zon B: Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Stenungsund och
Tjörn.
Zon C: Bengtsfors, Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Färgelanda, Grästorp,
Gullspång, Götene, Herrljunga, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Lysekil, Mariestad, Mark, Mellerud,
Munkedal, Orust, Skara, Skövde, Sotenäs, Strömstad Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm,
Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda, Vänersborg och
Åmål.
Kostnader
Enligt SCB var antalet personer 65 år och äldre i Vara 3 791 stycken vid senaste årsskiftet.
Antalet personer 75 år och äldre var 1 745 stycken. Vid samma tid hade 757 seniorkort delats ut,
vilket innebär att ca 43% av de som då var berättigade till ett kort hade utnyttjat den möjligheten.
Kostnaden för korten är uppdelad på en administrationsavgift på 120 kr per utställt kort, samt en
avgift per kort och år. År 2021 beräknas årsavgiften för Vara kommun bli 118 kr för kort som
gäller från 75 år, respektive 134 kr för kort som gäller från 65 år. Utifrån den prisbilden skulle
erbjudandet om fria resor för pensionärer uppskattas kosta enligt tabellen nedan.
Administrationskostnaden för det antal seniorer som redan har ett kort har räknats bort.
65 +
75 +

Administrationskostnad
/Startkostnad (kr)

Pris per kort
(kr/år)

Totalt (kr)

245 520
118 560

274 164
116 584

519 684
235 144

Om nyttjandegraden i Vara kommun skulle vara 100, 75 eller 50 procent, skulle totalkostnaden
per kort år 2021 bli enligt nedan tabell.
65 +
75 +

100 procent (kr)

75 procent (kr)

50 procent (kr)

519 684
235 144

389 763
176 358

259 842
117 572

En ny prisjustering kommer att göras för år 2022, men nivån är inte beslutad ännu. När
Västtrafik inför ny zonindelning kommer trafikkostnaderna att påverkas, eftersom seniorer i flera
kommuner kommer att kunna resa i ett större område.
Under åren 2021-2022 gör Västtrafik en analys där resandet med seniorkort jämförs före och
efter den nya zonindelningen i syfte att få fram förändringen av resandet och trafikkostnaden,
vilket i sin tur påverkar kommunernas ersättning till Västtrafik. Ersättningen för ökad
trafikkostnad tas ut tidigast under 2023. Den nya ersättningen från kommunerna kommer att
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innebära en nivåjustering, dvs det är inte en engångskostnad utan en höjning som kommer att
vara beständig även kommande år.
V6
Övriga kommuner i V6 erbjuder seniorkort enligt följande:
Lidköping
Skara
Götene
Grästorp
Essunga

65+ hela dygnet
75+ hela dygnet
75+ hela dygnet
Erbjuder ej seniorkort
Erbjuder ej seniorkort

Beslutsunderlag
Motion
Beslutet ska skickas till
Motionärerna
Stadsarkitekt
Chef Tillväxt- och utvecklingsavdelningen

Isa Åkerlind och Lovisa Tavaststjerna
Stadsarkitekt/Samhällsplanerare
Tillväxt- och utvecklingsavdelningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2020-09-02

§ 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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-05-04
KS 2020/52

Kansliavdelningen

Kommunstyrelsen

Regler för kommunalt partistöd
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.
Ärendebeskrivning
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. Detta är dock enbart ett förtydligande av vad som redan gäller till följd av lag.
Stycket om redovisning och granskning har förtydligats i syfte att underlätta för partierna.
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
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i så fall har erhållits. I förarbetena till reglerna om partistöd anges att överföring av kommunalt
partistöd från den lokala partiorganisationen till regional nivå eller riksnivå, som inte sker som
betalning för varor eller tjänster till den lokala nivån innebär att det kommunala partistödet
ibland används för politiskt arbete utan anknytning till den utbetalande kommunen eller
landstinget, vilket är ändamål som inte är förenliga med lagstiftningens syfte. Ändringen bör
underlätta både för den särskilda granskaren samt öka allmänheten och medias insyn.
Det har lagts in en regel om att kommunfullmäktige under hösten varje år ska besluta om
utbetalning av partistöd för nästkommande år. Då beslutet baseras på att redovisning och
granskningsrapport har lämnats in under sommaren bör denna ändring göra ärendegången mer
intuitiv i syfte att underlätta för partierna. Det bör även underlätta för både kommunen och
partierna att planera sin ekonomi att beslutet tas i tid.
Kommunens utbetalning av partistödet har flyttats från maj till februari. Eftersom beslutet tas på
hösten finns det ingen anledning att vänta ända till i maj för att betala ut partistödet. Att partierna
får det tidigare bör även underlätta deras planering inför kommande år.
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.
Vid en jämförelse med kommunerna i V6 kan ses att både nivåer och beräkningsmodellerna
skiljer sig åt. Skara och Essunga kommuners partistöd utgår från en procentuell beräkning av det
årliga riksdagsmannaarvodet, Lidköpings utgår från ett fast belopp vid reglernas antagande och
som sedan indexregleras med prisbasbeloppets ökning varje år. Grästorp kommuns utgår från en
procentuell beräkning av inkomstbasbeloppet och Götene kommun har knutit sitt partistöd till en
viss procent av prisbasbeloppet.
En jämförelse har även gjorts över vad respektive kommun inom V6 har för kostnader för sina
partistöd och vad den kostnaden blir per invånare.
Kommun
Essunga
Grästorp
Götene
Lidköping
Skara
Vara
Totalt V6

Grundstöd
5 472 kr
2 500 kr
3 000 kr
27 627 kr
20 520 kr
10 653 kr

Mandatstöd
5 472 kr
6 012 kr
11 160 kr
24 557 kr
17 100 kr
13 425 kr

Totalkostnad Kostnad/invånare
213 408 kr
37,74 kr
179 824 kr
31,59 kr
484 560 kr
36,69 kr
1 473 440 kr
36,75 kr
933 660 kr
49,57 kr
678 693 kr
42,35 kr
3 963 585 kr
39,83 kr

.

Beslutsunderlag
- Regler för kommunalt partistöd
Beslutet ska skickas till
- Samtliga partier med representation i kommunfullmäktige
- Författningssamlingen
- Kanslichef

Emelia Runeberg
Kanslichef
Kansliavdelningen
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Regler för
kommunalt
partistöd
Gäller fr.o.m. 2021-01-01

Antagen av kommunfullmäktige 2020-xx-xx
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Regler för kommunalt partistöd

Sidan 1

I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om
kommunalt partistöd. I Vara kommun ska därutöver följande gälla.
1 § Syfte
Syftet med partistödet är att stärka de politiska partiernas ställning i den
kommunala demokratin i Vara kommun.

2 § Rätt till partistöd
Det lokala partistödet i Vara kommun utgår till partier som är representerade i
enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap. 29 § andra stycket kommunallagen.

3 § Grundstöd och mandatstöd
Partistödet består av:
- ett grundstöd, som 2020 uppgår till 10 653 kronor per parti och år, samt
- ett mandatstöd, som 2020 uppgår till 13 425 kronor per mandat och år.
Partistödet är indexreglerat och ska varje år räknas upp med en summa
motsvarande prisbasbeloppets ökning.

4 § Fördelning av partistöd
Vid fördelningen av partistöd beaktas de mandat för vilken en vald ledamot är
fastställd enlig 14 kap. vallagen (2005:837).
Om en ledamot lämnar sitt parti under en mandatperiod fortsätter partiet att
få partistöd för ledamoten. I formell mening har det ursprungliga partiet kvar
sin fastställda ledamot på mandatet även om den enskilda ledamoten själv
träder ur partiet. De situationer där ledamöter anger att de upphör att
företräda ett parti, för vilket de valts in för, påverkar därför inte partiets rätt
till partistöd.
Om representationen för ett parti minskar under ett verksamhetsår reduceras
det mandatbundna partistödet omedelbart i motsvarande omfattning. Om
representationen helt upphör så upphör partistödet omedelbart i sin helhet.
Reglering av sådan reducering av partistödet sker i samband med
nästkommande års beslut om utbetalning.
Representationen upphör först när Länsstyrelsen inte längre har något namn
att tillgå vid en ny röstsammanräkning efter att en ledamot avsagt sig sitt
uppdrag. Att ledamöter och ersättare uteblir från fullmäktigesammanträden är
därför inte en grund för reducerat partistöd.
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Regler för kommunalt partistöd

Sidan 2

5 § Redovisning och granskningsrapport
En mottagare av partistöd ska årligen, senast den 30 juni, redovisa hur
föregående års partistöd har använts. Detta sker genom att följande två
underlag lämnas in till kommunen:
-

Redovisning
Granskningsrapport

Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december och ska visa att
partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket
kommunallagen, det vill säga för att stärka politiska partiers ställning i den
kommunala demokratin. Av redovisningen bör bl.a. framgå i vilken mån
överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför Vara kommun
samt vilka motprestationer som i så fall har erhållits.
Granskningsrapporten ska utfärdas av en särskild granskare som utses av
mottagaren av partistödet, som ska granska om redovisningen ger en
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet.

6 § Utbetalning
Kommunfullmäktige ska under hösten varje år besluta om utbetalning av
partistöd för nästkommande år.
Partistödet betalas därefter ut i förskott under februari månad året efter.
Om inte både redovisning och granskningsrapport har lämnats in till
kommunen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2020-09-02

§ 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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2020-09-02

§ 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.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2020-09-02

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2020-09-02

§ 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 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.
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 202001-01.
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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2020-09-02

-

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Renhållningsavgifter
i Vara kommun
Gällande fr.o.m. 1 januari 2021

Antagen av kommunfullmäktige, KF 2020-XX-XX §xx
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Renhållningsavgifter
i Vara kommun 2021
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Renhållningsavgifter
i Vara kommun 2021

Sidan 1

Allmänt
Denna taxa gäller för kommunalt avfall1 och därmed jämförligt avfall inom Vara kommun.
Insamlingen sköts idag på entreprenad av Ragn-Sells Kommunpartner AB. Avgifter för
insamling, transport, återvinning och behandling av avfall tas ut i enlighet med de belopp och de
villkor som framgår av denna taxa samt av gällande renhållningsordning för Vara kommun.
Taxan ska täcka kostnader enligt uppdraget för hämtning av kommunalt avfall men även täcka
kostnader för drift och skötsel av kommunens återvinningscentral, inklusive farligt avfall,
fjärrtransporter och behandling av insamlat materialet, avfallsplanering och uppföljning av
verksamheten, administration och kundservice. Taxan är uppdelad i en fast grundavgift och en
rörlig hämtningsavgift. Grundavgiften debiteras oavsett godkänt uppehåll i sophämtning eller
liknande.
Renhållningsavgifter regleras i 27 kap miljöbalken (1998:808)§ 4-6. Kommunfullmäktige beslutar
om taxan.
Avgiftsskyldig är, enligt denna taxa, fastighetsinnehavare inom Vara kommun. Med
fastighetsinnehavare avses den som äger en fastighet eller den som enligt 1 kap. 5 §
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. Tomträttshavare jämställs
med fastighetsinnehavare.
I angivna belopp i taxan ingår lagstadgad mervärdesskatt. Samtliga avgifter anges inklusive moms.

Kommunalt avfall
Från samtliga fastigheter inom kommunen sker hämtning med kärl av plast i storlekarna 140 liter,
190 liter, 240 liter och 660 liter. Vid behov finns möjlighet till hämtning av kommunalt avfall med
container i storlekarna 5, 8 och 10 m3.
Hämtningsfrekvens är 26 hämtningar per år. För abonnenter med matavfallsinsamling eller
hemkompostering finns möjlighet till 13 hämtningar per år. För hushåll med mindre mängder
avfall och dispens från Miljö o Byggnadsnämnden finns möjlighet att lämna avfall vid 6 tillfällen
per år. Fritidsabonnemang hämtas 11 gånger per år mellan maj - september. För kärl/containrar
större än 660 liter finns möjligheten till tömning 52-156 gånger per år.
Kärlen placeras på hämtningsdagen av fastighetsägaren på egna fastigheten vid tomtgräns så nära
hämtningsfordonets angöringsplats som möjligt. Om avståndet mellan hämtningsfordonets
angöringsplats och ett soprum i flerbostadshus är mindre än 10 m hämtas kärlet i soprummet. På
landsbygden placeras kärlen vid anvisad angöringsplats som lätt kan nås av hämtningsfordonet.
Byte av kärlstorlek kan ske vid varje halvårsskifte eller vid annan tidpunkt om överensstämmelse
om detta träffas mellan entreprenör och avfallslämnare.

Speciella avgifter
För tjänster som inte är avgiftssatta eller där speciella förhållanden råder beslutar den
avfallsansvariga nämnden om avgift från fall till fall med bland annat ledning av tim- och
behandlingskostnader etc.

1

Med kommunalt avfall avses avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar
avfall från hushåll, samma betydelse som i 15 kap. 3 § miljöbalken.
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Renhållningsavgifter
i Vara kommun 2021

Sidan 2

Grundavgift för samtliga hushåll och
verksamheter
Grundavgift
kr per år

Fastighet/verksamhet
Villor, radhus och andra en- och tvåbostadshus för
helårsboende, kr per hushåll

1 200 kr

Flerbostadshus, kr per lägenhet

770 kr

Fritidshus, kr per hushåll

840 kr

Verksamhet, kr per hämtadress

690 kr

Grundavgiften omfattas av de kostnader för avfallshanteringen som alla abonnenter delar på. Det
vill säga kostnader för tjänster och service som alla abonnenter tar del av eller kan ta del av.
Grundavgiften täcker kostnader för drift och skötsel av kommunens återvinningscentral*,
hantering av farligt avfall* och elavfall*, fjärrtransporter och behandling av grovavfall,
avfallsplanering och uppföljning av verksamheten, administration och kundservice.
Även vid godkänt uppehåll i sophämtning erläggs grundavgift för de tjänster, utöver
sophämtningen, som kommunen tillhandahåller.
*Gäller ej verksamhetsavfall, se definition i Renhållningsordning del 1, föreskrifter om avfallshantering i Vara kommun.
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Hämtnings- och behandlingsavgifter för kärl
i tätort och på landsbygd
Tabell 2. En- och tvåfamiljshus – Abonnemang Matavfall
Avgift för hämtning av restavfall och matavfall

I avgiften ingår kärl, hämtning, destruktion och debitering. I tabellen visas även grundavgift per
hushåll samt totala årsavgiften.

Antal hämtningar per
år

Storlek kärl

Grundavgift
per år

Rörlig
avgift per
år

Total
avgift
per år

Hämtning varannan vecka året runt av brännbart avfall och matavfall
140 liter för restavfall och
140 liter för matavfall
190 liter för restavfall och
140 liter för matavfall
240 liter för restavfall och
140 liter för matavfall

26 + 26

1 200 kr

685 kr

1 885 kr

26 +26

1 200 kr

930 kr

2 130 kr

26 + 26

1 200 kr

1 175 kr

2 375 kr

Hämtning av restavfall var fjärde vecka och matavfall varannan vecka
140 liter för restavfall och
140 liter för matavfall
190 liter för restavfall och
140 liter för matavfall
240 liter för restavfall och
140 liter för matavfall

13 + 26

1 200 kr

343 kr

1 543 kr

13 + 26

1 200 kr

465 kr

1 665 kr

13 + 26

1 200 kr

587 kr

1 787 kr
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Tabell 3. En- och tvåfamiljshus – Abonnemang Hemkompostering
Avgift för hämtning av restavfall i kärl, under förutsättning att allt matavfall hemkomposteras.

I tabellen visas även grundavgift per hushåll samt totala årsavgiften.
Storlek
kärl
140 liter
restavfall
140 liter
restavfall
190 liter
restavfall
190 liter
restavfall
240 liter
restavfall
240 liter
restavfall

Antal
hämtningar
per år

Grundavgift
per år

Rörlig
avgift
per år

Total avgift
per år

26

1 200 kr

685 kr

1 885 kr

13

1 200 kr

343 kr

1 543 kr

26

1 200 kr

930 kr

2 130 kr

13

1 200 kr

465 kr

1 665 kr

26

1 200 kr

1 175 kr

2 375 kr

13

1 200 kr

587 kr

1 787 kr

Tabell 4. En- och tvåfamiljshus – Osorterat avfall
Avgift för hämtning av osorterat avfall i kärl.

I tabellen visas även grundavgift per hushåll samt totala
årsavgiften.

Storlek kärl
140 liter

Antal hämtningar
per år
26

Grundavgift
per år
1 200 kr

Rörlig avgift
per år
1 028 kr

Total avgift
per år
2 228 kr

190 liter

26

1 200 kr

1 395 kr

2 595 kr

240 liter

26

1 200 kr

1 762 kr

2 962 kr
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Hämtning av kärl vid fritidshus, inte permanentboende
Hämtning sker under maj – september. Hämtning sker vid fastighet inom 5 meter från fordonets
angöringsplats.
Tabell 5. Abonnemang Matavfall - Fritidshus
Avgift för hämtning av restavfall och matavfall i kärl

I tabellen visas även grundavgift per hushåll samt totala
årsavgiften.

Typ av hushåll och
storlek kärl

Antal
hämtningar
per år

Rörlig
avgift
per år

Total avgift
per år

840 kr

290 kr

1 130 kr

840 kr

393 kr

1 233 kr

Grundavgift
per år

Hämtning varannan vecka
140 liter för restavfall
och 140 liter för
matavfall Fritidshus
190 liter för restavfall
och 140 liter för
matavfall Fritidshus

11

11

Tabell 6. Abonnemang hemkompostering – Fritidshus
Avgift för hämtning av restavfall i kärl, under förutsättning att allt matavfall
hemkomposteras.

I tabellen visas även grundavgift per hushåll samt totala
årsavgiften.

Storlek kärl
140 liter Fritidshus

Antal
hämtningar
per år
11

Grundavgift
per år
840 kr

Rörlig avgift
per år
290 kr

Total avgift
per år
1 130 kr

190 liter Fritidshus

11

840 kr

393 kr

1 233 kr

Tabell 7. Abonnemang Osorterat avfall –Fritidshus
Avgift för hämtning av osorterat avfall i kärl

I tabellen visas även grundavgift per hushåll samt totala
årsavgiften.

Storlek kärl
190 liter Fritidshus

Antal hämtningar
per år
11
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Grundavgift
per år

Rörlig avgift
per år

Total avgift
per år

840 kr

590 kr

1 430 kr
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Förlängt hämtningsintervall och delat kärl
Tabell 8. Miniservice – Från hushåll med liten mängd avfall
Avfallslämnare kan efter godkänd ansökan hos Miljö- och byggnadsnämnden befrias från
skyldigheten att lämna avfall minst 26 ggr per år, förutsatt att allt matavfall komposteras i
godkänd behållare samt att förpackningsmaterial lämnas till återvinning. Avfallslämnaren är dock
skyldig att erlägga avgift för 6 hämtningar av restavfall per år.
Antal hämtningar Grundavgift

Rörlig avgift

Total avgift

Storlek kärl

140 liter

per år

per år

per år

per år

6

1 200 kr

158 kr

1 358 kr

Tabell 9. Delat kärl
Två intill varandra boende avfallslämnare kan efter ansökan hos miljö- och byggnadsnämnden
ges dispens och därmed rätt att dela ett 140 liters kärl med tömning 26 ggr/år. Vardera
avfallslämnare är betalningsskyldig för sin del.

Storlek kärl
140 liter för restavfall och
140 liter för matavfall
140 liter osorterat

Antal
hämtningar per
år

Grundavgift
per hushåll
och år

Rörlig avgift
per hushåll
och år

Total avgift per
hushåll och år

26

1 200 kr

343 kr

1 543 kr

26

1 200 kr

514 kr

1 714 kr

34

Renhållningsavgifter
i Vara kommun 2021

Sidan 7

Flerbostadshus och verksamheter
Mat- och restavfall
Verksamheter och flerbostadshus med kombinerade abonnemang för mat-och restavfall betalar
avgift enligt tabellerna 1, 10 alt. 14 och 11.
Tabell 10. Flerbostadshus & Verksamheter
- Avgifter för hämtning av restavfall i kärl.
Avgift enligt tabell 10. gäller endast för abonnemang kombinerade med matavfallsinsamling.
Avgift för matavfallsinsamling tillkommer, se tabell 11. Grundavgift enligt tabell 1 tillkommer.
Om avståndet mellan hämtningsfordonets angöringsplats och ett soprum i flerbostadshus är
mindre än 10 m hämtas kärlet i soprummet. I annat fall utgår tilläggsavgift för dragväg enligt
tabell 15.
Storlek

Antal hämtningar
per år

Rörlig avgift
per år

Kärl 140 Liter

26

578 kr

Kärl 190 Liter

26

784 kr

Kärl 190 Liter

52

1 568 kr

Kärl 240 Liter

26

990 kr

Kärl 240 liter

52

1 980 kr

Kärl 660 liter

26

2 723 kr

Kärl 660 liter

52

5 445 kr

Kärl 660 liter

156

24 503 kr

Tabell11. Flerbostadshus & Verksamheter
- Avgifter för hämtning av matavfall i kärl
Avgift för hämtning av restavfall tillkommer, se tabell 10. Grundavgift enligt tabell 1
tillkommer.
Om avståndet mellan hämtningsfordonets angöringsplats och ett soprum i flerbostadshus
är mindre än 10 m hämtas kärlet i soprummet. I annat fall utgår tilläggsavgift för dragväg
enligt tabell 15.

Storlek
Kärl 140 liter
Kärl 140 liter
Kärl 140 liter

Antal hämtningar
per år
26
52
104
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Avgift per år
385 kr
770 kr
1 694 kr
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Tabell 12. Flerbostadshus & Verksamheter
- Avgifter för hämtning av osorterat avfall i kärl.
Grundavgift enligt tabell 1 tillkommer.
Om avståndet mellan hämtningsfordonets angöringsplats och ett soprum i flerbostadshus
är mindre än 10 m hämtas kärlet i soprummet. I annat fall utgår tilläggsavgift för dragväg
enligt tabell 15.

Storlek

Antal hämtningar
per år

Rörlig avgift
per år

Kärl 140 Liter

26

963 kr

Kärl 190 Liter

26

1 306 kr

Kärl 190 Liter
Kärl 240 Liter
Kärl 240 liter
Kärl 660 liter

52
26
52
26

2 613 kr
1 650 kr
3 300 kr
4 538 kr

Kärl 660 liter
Kärl 660 liter

52
156

9 075 kr
40 838 kr

Tabell 13. Flerbostadshus & Verksamheter - Avgifter för hämtning av
restavfall i storbehållare.
Storbehållare kan endast väljas i kombination med matavfallsinsamling. Hyra för container ingår i
hämtningsavgiften. Grundavgift enligt tabell 1 tillkommer. Avgift för matavfallsinsamling
tillkommer enligt tabell 10.

Tjänst
Restavfall i container 5 kbm
Restavfall i container 5 kbm

Antal
hämtningar per
år
26
52

Restavfall i container 8 kbm

26

33 000 kr

Restavfall i container 8 kbm

52

66 000 kr

Restavfall i container 10 kbm

26

41 250 kr

Restavfall i container 10 kbm

52

82 500 kr
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Avgift per år
20 625 kr
41 250 kr
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Tilläggstjänster
Tabell 14. Tilläggsavgifter för extra tömning, byte av kärl och för
gångavstånd
Följande tjänster är valfria och beställs hos renhållaren.
Avgift
per hämtning

Tjänst
Extra tömning, per kärl
Extra säck vid tömning, med
samma sorts avfall

438 kr

Byte av kärl, gäller ej vid trasigt kärl

438 kr

50 kr

Tillägg för dragväg, kr per behållare och
hämtning
6-10 meter (gäller enoch tvåbostadshus och
fritidshus)

Avgift per
hämtning

28 kr

11-20 meter

41 kr

21-30 meter

55 kr

31-50 meter

275 kr

Felsorteringsavgift
Tabell 15. Avgift vid felsortering

Typ av fastighet
Felsortering vid en- och tvåbostadshus,
fritidsboende, flerbostadshus och verksamhet

37

Avgift
kr per kärl och
tillfälle
500 kr
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Grovavfall och trädgårdsavfall
Tabell 16. Avgift för hämtning av trädgårdsavfall.
Hämtas var 4:e vecka under perioden april - oktober.
Storlek
370 liter kärl

Avgift per år
813 kr

Tabell 17. Grovavfall
Avlämnande av grovavfall från hushåll vid återvinningscentralen i Vara. För asbest från hushåll
gäller att maximalt 10 kg per år får lämnas utan avgift, därefter tas en avgift per kg för destruktion
av asbest.
Grovavfall < 10 gånger per
år

Utan kostnad

Kostnad per m3 osorterat
eller blandat avfall

300 kr per m3

Kylmöbler

Utan kostnad

Asbest

Max 10 kg per år utan kostnad, därefter 1,30
kr per kg.

I Kvänum finns rismottagning vissa veckor under vår och höst.

Fakturering - Sophämtning
Avgifterna enligt denna taxa faktureras halvårsvis med förfallodagar 30 april och 30 oktober.
Fritidsboende faktureras årsvis med förfallodag den 1 maj.
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Slamtömningsavgifter 2021
Slamhämtning av enskilda slamavskiljare och slutna tankar sker en gång per år i enlighet med
renhållningsordningen. Taxan inkluderar behandlingsavgift för slammet. I angivna belopp i taxan
ingår lagstadgad mervärdesskatt.
Tabell 19. Avgift för hämtning av slam från enskild fastighet.
Storlek
Behållare upp till 3 m3
Behållare 3,1-5 m3
Tillägg på priset för varje m3 över 5 m3
Sluten tank upp till 3 m3
Sluten tank 3,1-5 m3
Sluten tank över 5 m3

Avgift per år
950 kr
1 272 kr
270 kr
1 735 kr
2 056 kr
2 570 kr

Minireningsverk
Tillägg på ovanstående Extra tömning alla
storlekar
Tillägg på ovanstående akut tömning alla storlekar
Tillägg för extra brunn på samma fastighet
Bomkörning
Timersättning slamhämntningsbil ink. Förare
Timersättning hjälparbetare

1 157 kr
450 kr
1 157 kr
514 kr
514 kr
1 095 kr
535 kr

Fakturering - Slam
Avgifterna enligt denna taxa faktureras efter utfört arbete och ska betalas inom 30 dagar.
Fakturering enligt denna taxa kan ske av annan part än kommunen, för kommunens räkning.
Andra entreprenörer än den av kommunen anlitade avfallsentreprenören får inte utföra
slamtömning från enskilda fastigheter i kommunen. Om annan entreprenör anlitas kommer
kommunens avfallsentreprenör ändå fakturera fastighetsägaren avgift enligt tabell 18.

Historik
Denna taxa ersätter Renhållningsavgifter i Vara kommun gällande fr.o.m. 24 mars 2020 antagen
av kommunfullmäktige KF 2020-02-24, § 6.
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Exempel på konsekvenser för fastighetsägare av föreslagen taxa
Alla priser anges Inkl moms

Taxeförändring småhus
Nuvarande
abonnemang

Nytt abonnemang

Nuvarande taxa
utan
matavfallsinsamling
(2020)

Ny taxa, inkl
grundavgift

Förändring

Kärl 140 liter varannan vecka

140 l + 140 l, 26 ggr

1 790 kr

1 885 kr

5%

Kärl 140 liter varannan vecka

140 l 13 ggr Hemkompostering

1 790 kr

1 543 kr

-14%

Kärl 190 liter varannan vecka

190 l + 140 l, 26 ggr

1 791 kr

2 130 kr

19%

Kärl 240 liter varannan vecka

240 l + 140 l, 26 ggr

2 034 kr

2 375 kr

17%

Kärl 190 liter varannan vecka

190 l, 26 ggr Osorterat

1 791 kr

2 595 kr

45%

Kärl 240 liter varannan vecka

240 l, 26 ggr osorterat

2 034 kr

2 962 kr

46%

Kärl 240 liter 52 ggr/år
Miniservice

240 l, 26 ggr/år osorterat
(förslag på nytt abonnemang)
140 l 6 ggr/år
Hemkompostering

3 152 kr

2 962 kr

-6%

1 162 kr

1 358 kr

17%

Ny taxa erbjuder
endast hämtning
varannan vecka

Fritidshus
Nuvarande abonnemang
Kärl 190 liter 11ggr
Kärl 190 liter 11ggr

Nytt abonnemang
190 l + 140 l, 11 ggr
190 l Osorterat 11ggr

Ny taxa, inkl
grundavgift
1 233 kr
1 430 kr

Nuvarande taxa
1 331 kr
1 331 kr
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Förändring
-7%
7%

Flerbostadshus och verksamheter
Nuvarande
abonnemang
15 lgh, 2 st 660 l,
1 ggr/vecka

5 lgh, 1 st 660, 52
ggr/år

Nuvarande taxa

Hämtningsavg.

Tot.
Grundavgift
fastighet

1 st 660 l (52ggr/år)

11 790 kr

6 985 kr

11550 kr

18 535 kr

57%

1 236 kr

2 st 660 l osorterat, 1
ggr/vecka

11 790 kr

18 150 kr

11550 kr

29 700 kr

152%

1 980 kr

5 895 kr

4 263 kr

3850 kr

8 113 kr

38%

1 623 kr

5 895 kr

9 075 kr

3850 kr

12 925 kr

119%

2 585 kr

32 324 kr

31 075 kr

50820 kr

81 895 kr

153%

1 241 kr

1 st 10 m3 container,
26ggr/år, 6 st 140 l matavfall
26 ggr/år

32 324 kr

43 560 kr

50820 kr

94 380 kr

192%

1 430 kr

1 st 190 l 26ggr
140 l matavfall 26ggr/år

3 152 kr

1 169 kr

690 kr

1 859 kr

-41%

1 791 kr

1 169 kr

690 kr

1 859 kr

4%

3 152 kr

3 300 kr

690 kr

3 990 kr

27%

Nytt abonnemang

2 st 140 l matavf 52ggr/ år ,
1 st 660 l 26ggr/år

66 lgh, 1 st 10 m3 5 st 660 l restavf, 1 ggr/vecka,
container
5 st 140 l matavfall 1
26ggr/år
ggr/vecka

Verksamhet, 190
l, 26 ggr/år
Verksamhet, 240
l, 1 ggr/vecka

Förändring

Avgift/
lägenh.

2 st 140 l matavfall (52 ggr/år),

1 st 660 l kärl Osorterat ,
52ggr/år

Verksamhet, 240
l, 52ggr/år

Ny taxa inkl.
grundavgift

1 st 190 l 26ggr/år
1st 140 l matavfall 26ggr/år

1 st 240 l osorterat 52 ggr/år
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Jämförelse omkringliggande kommuner
Avgiftsjämförelsen är gjord för 190-literskärl med 26 hämtningar per år. Villahushåll

Kommun

Osorterat avfall, kr/år

Lidköping

-

Med insamling matavfall,
kr/år

Taxeår

1 608-2275kr/år

2020

Skara

2 330 kr/år

2110 kr/år

2020

Vara

2 130 kr

2021

Herrljunga

2595 kr/år
3050 kr/år

2 000 kr

2020

Vårgårda

3050 kr/år

2 000 kr

2020

Essunga

2 073 kr/år

-

2020

Grästorp

2 453 kr/år

-

2020
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2020-09-02

§ 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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2020-09-02

-

Förvaltningsekonom

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Taxa för
återställningsarbeten
efter schaktning av
gator, parker m.m.
Gäller fr.o.m. 2020-11-01

Antagen av Kommunfullmäktige DATUM §

45

Innehållsförteckning
Återställningsarbeten efter schaktning i gator, parker .......1
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Taxa för återställningsarbeten efter schaktning i gator, parker m.m.
i Vara kommun
Sidan 1

Återställningsarbeten efter schaktning i
gator, parker m m
Prislistan gäller från och med 2020-11-01 och tills vidare. Återställningsarbetet gäller
komplett återställande av körbanor och gångbanor. Prislistan gäller för återställande
av schakter, vilka iordningställts enligt given arbetsinstruktion daterad 2020-04-01.
Mängder avrundas till närmaste högre heltal. Övriga arbeten debiteras enligt löpande
räkning eller fast pris.
Arbete

Arbeten

Arbeten

Arbeten

Yta

1-5 m2

6-50 m2

51 – m2

kr/enh

enhetspris

kr/m2

kr/m2

Asfaltbeläggning Typ A, m2

5205:-/styck

1041:-

836:-

Asfaltbeläggning Typ B, m2

3315:-/styck

663:-

488:-

Asfaltbeläggning Typ C, m2

2910:-/styck

582:-

407:-

Asfaltsarbeten upp till 5 m2, debiteras alltså som 5 m2 enligt taxan för 6-50 m2.
Arbete

Arbeten
Arbeten

Arbeten

Arbeten

Enhet

1-5 enh
51 - enh

6-10 enh

11-50 enh

kr/enh

kr/enh
kr/enh

kr/enh

kr/enh

Smågatsten m2

2828:- *
1215:- *

1834:- *

1399:- *

Storgatsten m2

4990:- *
3356:- *

4547:- *

3844:- *

Nubbsten 5-7 cm m2

2968:- *
1366:- *

2010:- *

1476:- *

Gångbanor, betongpl. m2

1625:- *
869:- *

1522:- *

923:- *

Gångbanor, SF-sten, m2

2353:- *
1455:- *

2225:- *

1520:- *

Granitkantsten, sättning m

1733:- *
665:- *

1586:- *

728:- *

Betongkantsten, sättning m

969:633:-

876:-

714:-

Bottensten m

822:- *
539:- *

731:- *

618:- *

Ramsten m

1867:- *
1074:- *

1642:- *

1269:- *
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Bruksgräs klass 1, m2

110:83:-

110:-

110:-

Bruksgräs klass 2, m2

61:55:-

61:-

61:-

* Tillkommer etableringskostnad 1.868:- per återställningsadress/beställning.
Taxan för asfaltsbeläggningar inkluderar ersättning för fördyrat underhåll. Tekniska
förvaltningen har möjlighet att reducera denna ersättning, i de fall där arbeten inte
bedöms medföra framtida fördyrat underhåll, eller då beläggningen före arbetena var
i dåligt skick.
Denna taxa ersätter Vara kommuns schaktbestämmelser, antagna av
kommunfullmäktige 2020-04-08 § 68. Tekniska nämnden kan anta regler och
anvisningar för schaktning och återfyllnadsarbeten jämte återställningsarbeten i
allmän platsmark som kommunen äger (dvs. schaktbestämmelser för Vara kommun).
För att nämndens beslut om schaktbestämmelser ska gälla behöver
kommunfullmäktiges antagande av denna taxa vinna laga kraft först.
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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

Justerare

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

Beslutet ska skickas till
-

Ordföranden i respektive nämnd
Kanslichef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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