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Ärendebalans - till kommunfullmäktige

Per den 16 november 2020

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.

Socialnämndens beslut om rapportering 
till IVO – anmäls löpande till KF

2019-09-04 2019/106 Vänsterpartiet (V) och 
Socialdemokraterna (S)

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

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
KS 2020-10-07
KF 2020-10-26
Återremitterad till kommunstyrelsen
KSAU 2020-11-18

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

Riktlinjer för flaggning i Vara kommun Bereds av avdelningen för utveckling 
och service

2020-05-14 2020/118 Bildningsnämnden Stödåtgärder till föreningslivet med anledning av Covid-
19 (Coronaviruset)

KSAU 2020-10-23
KS 2020-11-04
KF 220-11-30

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

Utbetalning av partistöd 2021 KSAU 2020-10-23
KS 2020-11-04
KF 2020-11-30

2020-05-19 2020/124 Socialdemokraterna (S) Motion angående levande landsbygd KF 2020-05-25 
Remitterad till kommunstyrelsen
Remitterad till tekniska nämnden

2020-06-30 2020/153 Skaraborgs 
kommunalförbund

Gemensamt färdtjänstreglemente Remitterad till socialnämnden
KSAU 2020-09-23
Pausad i väntan på nya besked om hur 
arbetet med reglementet ska fortsätta.
KS 2020-12-02
KF 2020-12-14
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Ärendebalans - till kommunfullmäktige

Per den 16 november 2020

Inkom den Dnr Initierat av Ärende Handläggning

2020-08-28 2020/195 Bildningsnämnden Prioritering av investeringsstöd 2020 KSAU 2020-11-18

2020-08-31 2020/203 Tekniska nämnden Försäljning av lägenheter från Vara kommun till Vara 
Bostäder AB

Remitterad till socialnämnden
KSAU 2020-10-23
KS 2020-11-04
KF 2020-11-30

2020-09-09 2020/213 Kommuninvest ekonomisk 
förening

Insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening KSAU 2021-02-17

2020-09-14 2020/215 Förvaltningen för utveckling 
och service

Delårsrapport augusti 2020, Vara kommun KSAU 2020-09-23
KS 2020-10-07
KF 2020-10-26

2020-09-18 2020/220 Räddningsnämnden Avtal om gemensam räddningsnämnd KSAU 2020-10-23
KS 2020-11-04
KF 2020-11-30

2020-09-21 2020/221 Tekniska nämnden Lokala ordningsföreskrifter och taxa för torghandel 2021 KSAU 2020-10-23
KS 2020-11-04
KF 2020-11-30

2020-09-29 2020/224 Tekniska nämnden Felparkeringsavgifter 2021 KSAU 2020-10-23
KS 2020-11-04
KF 2020-11-30

2020-09-29 2020/225 Tekniska nämnden Avgift för dispenstransporter 2021 KSAU 2020-10-23
KS 2020-11-04
KF 2020-11-30

2020-09-09 2020/229 Förvaltningen för utveckling 
och service

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2020-2024 KSAU 2020-10-23
Remitterad för yttranden. Svar lämnas 
senast 2020-12-20

2020-10-02 2020/232 Tekniska nämnden Medfinansiering av cirkulationsplats på väg 
187/Kungsgatan i Vara

KSAU 2020-10-23
KS 2020-11-04
KF 2020-11-30
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Ärendebalans - till kommunfullmäktige

Per den 16 november 2020

Inkom den Dnr Initierat av Ärende Handläggning

2020-10-02 2020/233 Tekniska nämnden Medfinansiering av cirkulationsplats i korsning på väg 
2621 i Kvänum, Vara kommun

KSAU 2020-10-23
KS 2020-11-04
KF 2020-11-30

2020-10-12 2020/241 Tekniska nämnden VA-taxa 2021 KSAU 2020-10-23
KS 2020-11-04
KF 2020-11-30

2020-10-14 2020/244 Vara Konserthus AB Aktieägartillskott Vara Konserthus AB KS 2020-11-04
KF 2020-11-30

2020-10-15 2020/247 Förvaltningen för utveckling 
och service

Plan för krisstöd i Vara kommun KSAU 2020-11-18

2020-10-21 2020/252 PEAB Fastighetsutveckling 
Sverige AB

Anhållande om förlängning för mark- och samarbetsavtal 
till 2021-12-31 gällande Sprinten

KSAU 2020-11-18

2020-10-28 2020/259 Skaraborgs 
kommunalförbund

Handlingsplan suicidprevention Remitterad till socialnämnden och 
bildningsnämnden. Svar lämnas senast 
2021-01-22.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-11-04

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 155 Dnr KS 2020/193 

Revisionsgranskning av intern kontroll gällande hantering av 
leverantörsregister och leverantörsutbetalningar.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att se över rutiner och kontroller i 
enlighet med rekommendationer från PwC.

Sammanfattning av ärendet

Revisorerna i Vara kommun har gett PwC i uppdrag att genomföra en granskning av den interna 
kontrollen i hantering av leverantörsregister samt vid leverantörsutbetalningar.
Den revisionsfråga som legat till grund för granskning är om kommunstyrelsen har en tillräcklig 
intern kontroll avseende hantering av leverantörsregister och leverantörsutbetalningar. 
Revisionen har den 26 augusti 2020 lämnat en rapport över genomförd granskning och deras 
sammanfattade bedömning är att kommunstyrelsens i huvudsak har en delvis tillräcklig intern 
kontroll avseende hantering av leverantörsregister och leverantörsutbetalningar. Utifrån 
genomförd granskning lämnade revisionen några rekommendationer till kommunstyrelsen i syfte 
att stärka den interna kontrollen:

- Se över möjligheten att införa en rutin för regelbunden genomgång av leverantörsregistret 
i syfte att säkerställa att leverantörsregistret är fullständigt och innehåller korrekt angivna 
data. Information om leverantörer uppdateras också löpande varpå det är viktigt att 
löpande ha kontroll för att undvika framtida felregistreringar, med risk för förlorade 
pengar och merarbete i att reda ut fel, korrigera och förbättra arbetsrutiner och 
kvalitetskontroller. 

- Undersök möjligheten att genomföra kontroll av leverantörer innan köp över ett visst 
belopp från icke ramavtalsupphandlade leverantörer, istället för att kontrollerna 
genomförs först när faktura ankommer.

- Se över möjligheten att dokumentera rutiner för leverantörsregistret och för 
leverantörsutbetalningar. Vid byte av tjänst underlättar det med dokumenterade rutiner. 

- Se över möjligheten att införa en rutin för genomgång av förändringslogg för att 
minimera risken för felaktiga ändringar. 

- Undersök möjligheten att införa kontroll från ekonomiavdelningen avseende uppdatering 
av attestförteckningar för att minimera risken att förvaltningscheferna glömmer bort att 
uppdatera. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-11-04

Justerare Utdragsbestyrkande

Revisorerna önskar få en kommentar från kommunstyrelsen över resultatet i genomförd 
granskning senast den 30 november 2020.

Beslutsunderlag

- Beslut från KSAU 2020-10-23 § 169
- Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll avseende hantering av 

leverantörsregister och leverantörsutbetalningar, handlingsid 2020.1781

Beslutet ska skickas till

- Kommunrevisionen
- Kommunfullmäktige (för kännedom)
- Kommundirektör
- Ekonomichef
- Redovisningsansvarig
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-11-04

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 140 Dnr KS 2020/224 

Felparkeringsavgifter 2021.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Anta felparkeringsavgifter inom Vara kommun år 2021.
2. Avgifterna gäller från och med 2021-01-01

Sammanfattning av ärendet

Parkering på gatumark respektive tomtmark regleras av två olika lagstiftningar där gatumark 
regleras utifrån ett offentligrättsligt perspektiv medan tomtmark regleras av civilrättslig 
lagstiftning. Det innebär att det blir två olika förfaringssätt vid bötfällning av felparkerade 
fordon.
Felparkeringsavgifterna innefattar därför både en reglering av avgifter för felaktig parkering på 
gatumark samt en reglering av avgifter för felaktig parkering på tomtmark. 
Tekniska nämnden har på sitt sammanträde den 21 september 2020 § 131 sett över kommunens 
felparkeringsavgifter. Förslaget innehåller inga förändringar gentemot 2020 års avgifter.

Beslutsunderlag

- Beslut från KSAU 2020-10-23 § 152
- Felparkeringsavgift inom Vara kommun år 2021, handlingsid 2020.2037

Beslutet ska skickas till

- Tekniska nämnden (För kännedom till gatuingenjör)
- Författningssamling
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Antagen av kommunfullmäktige, 2020-XX-XX § XXX

Felparkeringsavgift inom Vara 
kommun 

              år 2021 
Överträdelse av bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276), i 
lokala trafikföreskrifter, samt kontrollavgift vid felaktig parkering 

på privat mark
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Introduktion

Vid parkeringssammanhang stöter man på två olika begrepp - gatumark och 
tomtmark. Då parkering sker på gatumark, parkeras fordonen oftast utmed en 
gata eller på ett torg. Tomtparkering utförs oftast på fastighetsägares mark 
eller i någon parkeringsanläggning. Gatumark är ofta allmän plats eller gata 
och torg. Tomtmark är enskild plats, privat mark, avgränsade markparkeringar 
eller P-hus/garage. Då de två typerna av mark regleras av två olika 
lagstiftningar - gatumarken av offentligrättslig lagstiftning och tomtmark av 
civilrättslig lagstiftning - blir det två olika förfaringssätt vid botfällandet.

Om man parkerar felaktigt på gatumark delas en parkeringsanmärkning ut av 
en parkeringsvakt som har ett förordnande. Vid felparkering på tomtmark kan 
kontrollavgift utfärdas.

Överträdelse av bestämmelser i 
trafikförordningen (1998:1276)

Stannat eller parkerat fordon

01 på allmän plats inom tättbebyggt område som är 
terräng (3 kap. 48 §)

400 kr

02 på en gång- eller cykelbana (3 kap. 48 §) 400 kr

03 mot färdriktningen (3 kap. 52 §) 400 kr

04 på eller inom ett avstånd av 10 m före ett 
övergångsställe, en cykelpassage eller cykelöverfar (3 
kap. 53 §)

1 000 kr

05 i en vägkorsning eller inom 10 m från korsande 
körbanas närmaste ytterkant (3 kap. 53 §)

400 kr

07 för annat ändamål än på- eller avstigning på hållplats 
ändamålsplats eller laddplats (3 kap. 54 §)

1 000 kr

08 för annat ändamål än på- eller avstigning på plats 
avsedd för viss trafikantgrupp eller visst fordonsslag (3 
kap. 54 §),

400 kr

på en plats avsedd för parkering med tillstånd för 
rörelsehindrad (3 kap. 54 §)

1 000 kr

09 enligt antecknad överträdelse 400 kr
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Parkerat fordon

20 med något hjul utanför uppställningsplats eller annan 400 kr
markering (3 kap 49§)

21 längre tid än 24 timmar i följd  på vardagar utom 
vardag före sön- och helgdag ( 3 kap 49 a §)

300 kr

24 framför infart till fastighet eller så att fordonstrafik till 
eller från fastigheten väsentligen försvåras  ( 3 kap 55 
§)

400 kr

25 på en huvudled ( 3 kap 55§) 400 kr

26 på en gågata eller i ett gångfartsområde  (8 kap 1 §) 400 kr

27 enligt antecknad överträdelse 400 kr

Överträdelse av bestämmelser i lokala 
trafikföreskrifter eller i föreskrifter enligt 10 
kap. 14 § trafikförordningen (1998:1276

Stannat eller parkerat fordon

30 inom område där fordon inte får stannas eller parkeras 1 000 kr

31 på plats där fordon inte får stannas eller parkeras 1 000 kr

33 enligt antecknad överträdelse 1 000 kr

Parkerat fordon

34 inom område där fordon inte får parkeras 400 kr

35 på plats där fordon inte får parkeras 400 kr

38 längre än tillåten tid 300 kr

42 enligt antecknad överträdelse 400 kr
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Kontrollavgift för felaktigt parkerade fordon 
på privat mark 

Följande kontrollavgifter för felaktig parkering på privat mark gäller i Vara 
kommun.

- Inom område med förbud att parkera (tomtmark)  400 kr

- På plats med förbud att parkera (P-förbud) 400 kr

- På plats avsedd för parkering med tillstånd för 
rörelsehindrad

1 000 kr

Historik
Denna taxa ersätter följande författning:

- ”Felparkeringsavgift inom Vara kommun Taxa år 2020” antagen av 
kommunfullmäktige 2019-11-25 § 103
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-11-04

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 141 Dnr KS 2020/221 

Lokala ordningsföreskrifter och taxa för torghandel 2021

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Anta lokala ordningsföreskrifter och taxa för torghandel samt upplåtelse av allmän 

platsmark.
2. Ordningsföreskrifterna och taxan gäller från och med 2021-01-01.

Sammanfattning av ärendet

Kommuner har möjlighet att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). 
Föreskrifter för torghandel har därför tagits fram i syfte att upprätthålla den allmänna ordningen. 
Vidare innefattar dokumentet taxa för torghandel och användning av kommunägd allmän 
platsmark. 
Tekniska nämnden har på sitt sammanträde den 21 september 2020 § 130 sett över kommunens 
lokala ordningsföreskrifter och taxa för torghandel samt upplåtelse av allmän platsmark inom 
Vara kommun. Förslaget för 2021 innehåller inga förändringar gentemot 2020 års föreskrifter 
och taxa. 

Beslutsunderlag

- Beslut från KSAU 2020-10-23 § 153 
- Lokala ordningsföreskrifter och taxa för torghandel samt upplåtelse av allmän platsmark 

inom Vara kommun, handlingsid 2020.2040

Beslutet ska skickas till

- Tekniska nämnden (för kännedom till: gatuingenjör)
- Författningssamlingen
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Antagen av kommunfullmäktige 2020-XX-XX § XXX

Lokala 
ordningsföreskrifter 
och taxa för torghandel 
samt upplåtelse av 
allmän platsmark

Gäller fr.o.m. 2021-01-01
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Lokala ordningsföreskrifter och taxa för torghandel och 
upplåtelse av allmän platsmark

Innehållsförteckning

Reglernas innehåll och tillämpningsområde ......................................1
Taxa för torghandel och upplåtande av allmän platsmark...................1
Torghandel ..................................................................................2
Innehavarens upplysningsskyldighet ...............................................3
Renhållning/Återställande..............................................................3
Markvärme..................................................................................4
Överträdelse av föreskrift ..............................................................4
Historik.......................................................................................4
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Lokala ordningsföreskrifter och taxa för torghandel och 
upplåtelse av allmän platsmark Sidan 1

Vara kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) 
med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala 
föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). 

Reglernas innehåll och tillämpningsområde 
1 § Dessa regler gäller utöver vad som föreskrivs i de grundläggande 

bestämmelserna om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats i 3 
kap. ordningslagen (1993:1617) och i kommunens lokala 
ordningsföreskrifter. Syftet med reglerna är att upprätthålla den allmänna 
ordningen. 

2 § Reglerna gällande torghandel är tillämpliga på östra delen av Stora torget 
i Vara inklusive angränsande gågata, torget i Kvänum och torget i 
Vedum, som kommunen upplåter till allmänna försäljningsplatser för 
torghandel. Vid större evenemang kan andra områden upplåtas.

3 § Torghandel ska anmälas till kommunens torghandelsansvarig, enligt § 11. 
Övrig användande av offentlig plats kräver tillstånd, vilket söks hos 
Polisen. Polisen begär yttrande från kommunen enligt ordningslagen.

4 § Tekniska nämnden ansvarar för tolkning och tillämpning av dessa 
bestämmelser. Tekniska nämnden får även besluta om ändring av §§ 11 – 
20, så länge ändringen inte är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt för kommunen.

5 § Tekniska nämnden får besluta om undantag från reglerna i det enskilda 
fallet, om det föreligger särskilda skäl och det sker i enlighet med 
likställighetsprincipen.

Taxa för torghandel och upplåtande av 
allmän platsmark
6 § För användning av kommunägd allmän platsmark har kommunen rätt att 

ta ut avgift enligt § 7.

7 § Taxa

1. Avgiften baseras på den upplåtna ytans storlek och upplåtelsens längd. 
Vid flera upplåtelser under ett år till en privatperson eller företag 
uppsummeras antalet upplåtelsedagar, som underlag för 
avgiftsberäkning enligt nedan.

2. Upplåtelser 0 – 30 dagar är avgiftsfria.

3. För upplåtelser 30 – 90 dagar debiteras ett belopp på 20 kr/kvm, dock 
minst 200 kr.

4. För upplåtelser längre än 90 dagar debiteras 20 kr/kvm, dock minst 
200 kr, plus 20 kr/kvm för varje påbörjad 30-dagarsperiod utöver de 
första 90 dagarna.

5. Avgift för infrastruktur som el och vatten debiteras enligt 
självkostnadsprincip. 
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Lokala ordningsföreskrifter och taxa för torghandel och 
upplåtelse av allmän platsmark Sidan 2

6. Upplåtelser för trottoarpratare, varuexponering och motsvarande, 
vilka uppställts i anslutning till affärslokal i enlighet med Vara 
kommuns lokala ordningsföreskrifter, är avgiftsfria.

8 § Taxan äger inte tillämpning på markupplåtelse som regleras av gällande 
separata avtal.

9 § Jordgubbens dag är undantagen från normaltaxa.

10 § Avgift ska betalas mot faktura.

Torghandel
11 § Gällande torghandel finns det både fasta och tillfälliga saluplatser. 

1. En fast saluplats får användas på bestämd tid, högst ett år. 
Innehavaren av fast plats ska i god tid före upplåtelsens slut anmäla 
om handeln ska fortsätta.

2. En tillfällig saluplats får användas endast viss dag och anvisas av 
torghandelsansvarig.

3. Evenemang måste anmälas till torghandelsansvarig minst fyra veckor 
före dagen för evenemanget.

12 § Vid fördelningen av saluplatser gäller följande:

1. Tillfälliga saluplatser tilldelas försäljarna av torghandelsansvarig i den 
ordning som de anmält sig.

2. Den som önskar disponera en tillfällig saluplats på en lördag ska 
anmäla detta till torghandelsansvarig senast närmast föregående 
torsdag.

3. Om tillgången på platser medger kan flera intill varandra liggande 
platser upplåtas till samma person.

4. Om innehavaren av fast plats inte tagit sin plats i anspråk före kl. 
09:00 och inte gjort anmälan till torghandelsansvarig om att platsen 
senare under dagen kommer att användas, har torghandelsansvarig 
rätt att låta någon annan nyttja platsen som tillfällig saluplats.

5. Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon 
annan. 

6. När torgplatser vid speciella tillfällen/evenemang behöver nyttjas för 
annan verksamhet har torghandelsansvarig rätt att anvisa alternativ 
plats.

7. För fasta torghandlare, som har upplåtelser bokade längre än 100 
dagar per år, ingår plats vid högst fyra evenemang, såsom 
Jordgubbens dag, vår- och höstmarknad. Ordinarie plats kan inte 
garanteras vid dessa evenemang. Information om datum för 
evenemang och eventuell ändrad placering meddelas från kommunen 
senast två veckor före evenemanget.
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Lokala ordningsföreskrifter och taxa för torghandel och 
upplåtelse av allmän platsmark Sidan 3

8. För att erhålla fast saluplats skall vederbörande försäljare ha hyrt 
tillfällig saluplats på torget minst 20 gånger under föregående år, eller 
haft fast plats föregående år. 

13 § Torghandel får pågå måndag - fredag kl. 07:00 - 19:00 och lördag kl. 
07:00 - 24:00.

Varor och redskap ska vara bortförda senast en timme efter 
försäljningstidens slut.

Om ett evenemang genomförs och torghandeln kan beröras av detta 
gäller i stället att torghandeln får pågå till dess evenemanget avslutas.

14 § På torgplatsen får torgvagnar uppställas från måndag kl. 07:00 till lördag 
kl. 24:00. Övrig tid ska torgvagnar bortforslas från torget.

Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för 
trafik utmed eller mellan saluplatserna.

Under försäljningstid får inte försäljarnas fordon framföras på 
försäljningsplatsen.

För uppställning av fordon eller släpvagn på saluplatsen krävs 
torghandelsansvarigs tillstånd. 

15 § Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i 
tillämpliga delar bestämmelserna i livsmedelslagen (2006:804) och 
livsmedelsförordningen (2006:813), samt föreskrifter meddelade med 
stöd av dessa. Vid hantering av livsmedel krävs tillgång till vattendunk 
med kran, tvål och handsprit för att en god handhygien ska kunna 
upprätthållas.

Om det är livsmedel (bröd, sylt, eller dylikt) du tillverkar och säljer själv 
ska det finnas en förteckning som talar om vad det innehåller.

16 § Den som bedriver torg- och marknadshandel på salutorg omfattas av 
regler om kassaregister enligt skatteförfarandelagen (2011:1244).

Innehavarens upplysningsskyldighet 
17 § Uppställd utrustning såsom salustånd, byggställning eller motsvarande 

ska vara tydligt märkt med innehavarens (näringsidkarens) namn, 
postadress och telefonnummer.

Renhållning/Återställande
18 § Innehavaren ska se till att saluplatsen hålls ren och snygg. Vid torghandel 

gäller att innehavare av saluplats är skyldig att senast en timme efter 
försäljningstidens slut samla ihop avfall och annat skräp, samt att föra 
bort det. 

19 § Vid all upplåtelse av allmän platsmark gäller att nyttjaren ska återställa 
marken till samma skick som den var i före upplåtelsen.

Besiktning före och efter ianspråktagandet ska ske på sökandens 
bekostnad.
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Lokala ordningsföreskrifter och taxa för torghandel och 
upplåtelse av allmän platsmark Sidan 4

Markvärme
20 § Allmän platsmark ska inte upplåtas långsiktigt för privata ändamål såsom 

utvinning av markvärme (bergvärme/jordvärme).

Överträdelse av föreskrift
21 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot dessa föreskrifter 

kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket 
ordningslagen (1993:1617).

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och 
förverkande.

Historik
Denna kommunala författning ersätter dessa tidigare författningar:

 Torghandel, Regler och taxa för torghandel i Vara kommun. Gäller 
från 2016-01-01. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-14 § 119

 Taxa och villkor för upplåtelse av allmän platsmark år 2016. Antagen 
av kommunfullmäktige 2015-12-14 § 118.

 Policy för markvärme på kommunal mark i Vara kommun. Antagen 
av Kommunstyrelsen 2015-04-08, § 69.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-11-04

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 142 Dnr KS 2020/225 

Avgifter för dispenstransporter 2021.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Anta taxa för dispenstransporter 2021 
2. Avgifterna gäller från och med 2021-01-01

Sammanfattning av ärendet

Transporterdispenser beslutas antingen av kommunen eller av Trafikverket, beroende på om en 
kommun eller flera kommuner berörs av transporten. Då de flesta ärenden berör flera kommuner, 
beslutar kommunen endast i ett fåtal ärenden per år.
Kommunens avgift har tidigare år avspeglat Trafikverkets avgiftsnivå. Då Trafikverket har gjort 
om sin avgiftstabell, föreslås att kommunen gör detsamma.
Den tidigare enhetsavgiften på 700 kronor föreslås ersatt med 870 kronor respektive 1 660 
kronor beroende på typ av transportdispensansökan.
Tekniska nämnden har på sitt sammanträde den 21 september 2020 § 129 beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige att anta förslag till taxa för dispenstransporter. 

Beslutsunderlag

- Beslut från KSAU 2020-10-23 § 154
- Dispenstransporter - avgift för dispens för transporter år 2021. Handlingsid 2020.2043

Beslutet ska skickas till

- Tekniska nämnden 
- (För kännedom: gatuingenjör Författningssamlingen)
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Antagen av kommunfullmäktige 2020-XX XX § XXX

Dispenstransporter 
Avgift för dispens för 
transporter år 2021   
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Avgift för dispens för transporter
Sidan 1

Avgift för dispens för tung, bred eller 
lång transport

År 2021

Tung transport

Bred transport, högst 450 cm bred

Bred transport, bredden överstiger 450 cm

Lång transport, högst 35 m

Lång transport, längden överstiger 35 m

Bred och lång transport, högst 450 cm bred 
och högst 35 m lång

Övriga kombinationer av transporter

1 660 kr

   870 kr

1 660 kr

   870 kr

1 660 kr

   870 kr

1 660 kr
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-11-04

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 143 Dnr KS 2020/216 

Färdigställande av gata i etableringsområdet Torsgården i Vara.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar om att:
1. Färdigställa gata inom etableringsområde Torsgården genom att avropa option för 

färdigställandet. 
2. Kostnaden, om cirka 4 miljoner kronor, tas inom ramen för eget kapital.

Sammanfattning av ärendet

Vara kommun arbetar aktivt med att ha en offertberedskap inom det etableringsfrämjande arbetet 
som sker både inom Skaraborg (Business Region Skaraborg) och inom Fyrbodal (Position Väst). 
Med offertberedskap menas att ha planlagd och färdig mark för att snabbt kunna erbjuda 
befintliga eller nya företag möjlighet till vidareetablering eller nyetablering i 
kommunen/delregionen. Beredskapen stärks om den infrastrukturell beredskap så som vägar, 
fiber, VA, energi med mera finns på plats. Vara kommuns offertberedskap omfattar Torsgården 
samt Heljeved i Vara. Intressenter finns för båda områdena men för att få fler förfrågningar att gå 
hela vägen från förfrågan till etablering så är det angeläget att avropa option för färdigställande 
av påbörjad gata inom etableringsområdet Torsgården 
Genom att avropa option för färdigställande av den påbörjade gatan i Torsgården stärks  
etableringsförutsättningarna i Vara kommuns offertberedskap samtidigt som arbetet på platsen 
kan effektiviseras, samförläggning underlättas och kostnader hållas nere. 
Den delen av gatan som ännu inte är utbyggd uppskattas till cirka 470 meter. Med utgångspunkt i 
lämnad offert för etapp 2 landar en grov uppskattning av  kostnaden för färdigställandet av gatan 
till cirka 4 000 000 kronor.

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)

Ärendet skall slutligt avgöras i kommunfullmäktige och beslutet ändras därmed från ett beslut av 
kommunstyrelsen till kommunstyrelsens förslag till beslut. Ändringen ses som redaktionell.

Beslutsunderlag

- Beslut KSAU 2020-10-23 § 158
- Tjänsteskrivelse från näringslivschef dokumentid 104281
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-11-04

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslutet ska skickas till

- Tekniska nämnden (för kännedom till: Teknisk chef, Gatu/parkchef)
- Mark- och exploateringsstrateg
- Näringslivschef
- Kommundirektör
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TJÄNSTESKRIVELSE

2020-10-06

Dnr KS 2020/216

Kommunstyrelsen

Färdigställande av gata i etableringsområdet Torsgården

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Färdigställa gata inom etableringsområde Torsgården genom att avropa option för 

färdigställandet. 
2. Kostnaden, om cirka 4 miljoner kronor, tas inom ramen för eget kapital.

Sammanfattning av ärendet

Vara kommun arbetar aktivt med att ha en offertberedskap inom det etableringsfrämjande arbetet 
som sker både inom Skaraborg (Business Region Skaraborg) och inom Fyrbodal (Position Väst). 
Med offertberedskap menas att ha planlagd och färdig mark för att snabbt kunna erbjuda 
befintliga eller nya företag möjlighet till vidareetablering eller nyetablering i 
kommunen/delregionen. Beredskapen stärks om den infrastrukturell beredskap så som vägar, 
fiber, VA, energi med mera finns på plats. Vara kommuns offertberedskap omfattar Torsgården 
samt Heljeved i Vara. Intressenter finns för båda områdena men för att få fler förfrågningar att gå 
hela vägen från förfrågan till etablering så är det angeläget att avropa option för färdigställande 
av påbörjad gata inom etableringsområdet Torsgården 
Genom att avropa option för färdigställande av den påbörjade gatan i Torsgården stärks  
etableringsförutsättningarna i Vara kommuns offertberedskap samtidigt som arbetet på platsen 
kan effektiviseras, samförläggning underlättas och kostnader hållas nere. 
Den delen av gatan som ännu inte är utbyggd uppskattas till cirka 470 meter. Med utgångspunkt i 
lämnad offert för etapp 2 landar en grov uppskattning av  kostnaden för färdigställandet av gatan 
till ca 4 000 000 kronor.

Ärendebeskrivning

Bakgrund
Vara kommun arbetar aktivt med att ha en offertberedskap inom det etableringsfrämjande arbetet 
som sker både inom Skaraborg (Business Region Skaraborg) och inom Fyrbodal (Position Väst). 
Med offertberedskap menas att ha planlagd och färdig mark för att snabbt kunna erbjuda 
befintliga eller nya företag möjlighet till vidareetablering eller nyetablering i 
kommunen/delregionen. Beredskapen stärks om den infrastrukturell beredskap så som vägar, 
fiber, VA, energi med mera finns på plats.
Vara kommuns offertberedskap omfattar Torsgården samt Heljeved i Vara. Intressenter finns för 
båda områdena men för att få fler förfrågningar att gå hela vägen från förfrågan till etablering så 
är det angeläget att avropa option för färdigställande av påbörjad gata inom etableringsområdet  
Torsgården (se bild). 
Innebörden av avropande av option 
Det finns en möjlighet till option för färdigställande av gatan med konkurrensutsatt pris utifrån 
13 lämnade anbud på utförandet i ett utpekat etableringsområde till vilket det finns intressenter. 
Den entreprenad som är vald för den utbyggnad som är gjord ligger lägst i pris, varför 
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TJÄNSTESKRIVELSE

2020-10-06

Dnr KS 2020/216

Kommunstyrelsen

överprövning på det offererade priset är osannolikt. Det förfrågningsunderlag som gick ut ägde 
rum under lågsäsong och innan pandemin var ett faktum, något som avspeglar sig i 
prissättningen. En ny förfrågan på motsvarande jobb skulle uppskattningsvis innebära en 
prisökning i storleken 40-50 procent. En utbyggnad av gatan innan ytterligare etableringar i 
området skulle innebära en enklare framdrift av kommande projekt. Av bilden nedan är den 
outbyggda delen markerad i rött, medan redan befintliga sträckningar är markerat i grönt. Den 
tomtindelning som är markerad i de oetablerade delarna ska ses som exempel på hur det skulle 
kunna se ut. I nuläget är det endast görligt att erbjuda en ledig tomt i området med kommunal 
anslutning på VA. Resterande markområde saknar detta idag, vilket försvårar för samförläggning 
av el, energi, fiber mm vid byggnationer. Ytterligare ett argument för färdigställande av gatan är 
att också färdigställa dagvattenledningen som möjliggör för fullt nyttjande av 
dagvattenmagasinet. 

Ett möjligt argument för att inte avropa optionen är att en utbyggd gata minskar 
flexibiliteten/möjligheten för en stor sammanhållen markyta för en etablering av en väldigt 
ytkrävande byggnad. Den typen av förfrågningar är emellertid ovanlig. Etableringar i Vara är i 
allmänhet inte så extraordinärt ytkrävande. 

Kostnadsuppskattning
Den delen av gatan som ännu inte är utbyggd, markerad i rött på bilden ovan, uppskattas till 
cirka 470 meter. Med utgångspunkt i lämnad offert för etapp 2 landar en grov uppskattning av  
kostnaden för färdigställandet av gatan till ca 4 000 000 kronor.

27

VARA KOMMUN 

' 

3 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' \ 
' ' ' ' ' ' ' ' 

LASSAGÅRDEN 

2:1 
2 



TJÄNSTESKRIVELSE

2020-10-06

Dnr KS 2020/216

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse från näringslivschef dokumentid 104281

Beslutet ska skickas till

- Tekniska nämnden (för kännedom till: Teknisk chef, Gatu/parkchef)
- Mark- och exploateringsstrateg
- Näringslivschef
- Kommundirektör

Johanna Forslund Kullander
Näringslivschef
Tillväxt- och utvecklingsavdelningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-11-04

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 147 Dnr KS 2020/241 

VA-taxa 2021

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Anta taxa för Vara kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.
2. Taxan gäller från och med 2021-01-01. 

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden har sett över taxa för Vara kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 
(VA-taxa) inför år 2021 och föreslår att VA-taxan justeras vad gäller följande villkor:

- §4 punkt 4.1: Formuleringen i sista raden ”ingår delvis i Df” tas bort då den är otydlig.
- §8 punkt 8.1: Ändrad fördelning på anläggningsavgiften för lägenhetsavgiften för vatten 

40% (tidigare 30%), avlopp 60% (tidigare 50%). Avgift för dagvatten gata tas bort 
(tidigare 20%).
Orsaken till detta är att avgiften har varit felfördelad tidigare.

- §13: Nuvarande taxenivåer höjs på grund av att det var fel underlag till taxa som gick för 
beslut inför år 2020.

Punkt 13.1. Avgiftsnivån för förbrukning (kr/m3) bibehålls och övriga 
brukningsavgifter höjs med 7-10%.
Punkt 13.2: En omfördelning av priset för levererat vatten så att kostnaden för 
vatten kommer att utgöra 40% (idag 20%) och för spillvatten 60% (idag 80%). 
Orsaken till detta är att dagens avgifter inte speglar fördelningen av produktions- 
och distributionskostnaderna (priset för enbart vatten är idag 3,40 kr/m3 medan 
kostnaden är 6,11 kr/m3)..
Punkt 13.3: Ett tillägg i första stycket ”till och från” (tidigare var det bara vatten 
”till” fastigheten).

- §16: Texten i första stycket som gäller obebyggd fastighet inom detaljplan som ska betala 
brukningsavgift enligt tabell 13.1 a och 13.1 d i taxan tas bort.  
Orsaken är att taxans uttag har varit oskäligt och otydligt då det inte framgår vilken 
mätaravgift som skall betalas och det är inte rimligt att en fastighetsägare som inte brukar 
någon tjänst skall betala för detta. 

- §17: Nuvarande taxenivåer höjs med 10% på grund av att det var fel underlag till taxa som 
gick för beslut inför år 2020. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-11-04

Justerare Utdragsbestyrkande

Förslag till VA-taxa ger följande konsekvens

Kund Fast avgift Förbrukningsavgift

Normalvilla +10% (+214 kr) Oförändrad

Vattenkunder +10% Dubblerad

Avloppskunder +10% Minskad 25%

Beslutsunderlag

- Beslut från KSAU 2020-10-23 § 151
- Förslag till VA-taxa 2021, handlingsid 2020.2266

Beslutet ska skickas till

- Författningssamlingen
- Tekniska nämnden (För kännedom: förvaltningschef och VA-chef).
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Antagen av kommunfullmäktige DATUM §  

Taxa för Vara 
kommuns allmänna 

vatten- och 
avloppsanläggning, 

VA-taxa 2021 

    
   

Gäller fr.o.m : Rubrik 8
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Taxa för Vara kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
Sidan 1

Taxa
för Vara kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är tekniska 
nämnden.
Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Vara kommun.

§ 1

För att täcka nödvändiga kostnader för Vara kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom 
anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ lagen om allmänna 
vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för 
ändamålet Dagvatten gata (Dg) är även den som ansvarar för att allmän 
platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen 
om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

§ 2 

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

§ 3

I dessa taxeföreskrifter avses med 

Bostadsfastighet

Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 
bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet 
jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt 
beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är 
det viktigaste sett från användarsynpunkt. 

Exempel på sådana byggnader är:

Kontor Förvaltning Stormarknader

Butiker Utställningslokaler Sporthallar

Hotell Restauranger

Hantverk Småindustri

Utbildning Sjukvård

Annan fastighet

Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 
bygglov avses att bebyggas på planlagt industriområde för annat ändamål än 
bostadsändamål.
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Taxa för Vara kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
Sidan 2

Obebyggd fastighet

Fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu 
bebyggts.

Lägenhet

Ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. 
I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd 
fastighet där begreppet lägenhet inte är tillämpligt för viss byggnad, räknas 
varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 
som en lägenhet.

Allmän platsmark
Mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) redovisas som 
allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i 
övrigt motsvarar sådan mark.

§ 4
4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:

Ändamål
Anläggnings-
avgift

Bruknings-
avgift

V, vattenförsörjning Ja Ja

S, spillvattenavlopp Ja Ja

Df, dag- och dränvattenavlopp från 
fastighet

Ja Ja

Dg, dagvattenavlopp från allmän 
platsmark

Ja Ja

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder 
när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och 
informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt 
upprättats, inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av 
dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om 
allmänna vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är 
uppfyllda.

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för 
bortledande av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren 
informerats om detta.
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4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att 
allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 
27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 

4.5 Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt 
när avgiftsskyldighet inträder.

Anläggningsavgifter (§§ 5–12)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad 
mervärdesskatt.

§ 5
5.1  För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet ska betalas
       anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

Utan 
moms

Med 
moms

a) en avgift avseende framdragning av varje 
uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df * 47 000 kr 58 750 kr

b) en avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S 
och Df *,

40 000 kr 50 000 kr

c) en avgift per lägenhet 13 000 kr 16 250 kr

* Föreligger avgiftsskyldighet för Df enligt 4.2 uttages avgift enligt 5.1 a) som om 
servisledning för Df framdragits och 5.1b) som om förbindelsepunkt för Df upprättats, 
oberoende av om förbindelsepunkt för Df upprättats. 

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas 
avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna.

5.3 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, 
eller efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen 
godkänner.

5.4 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare 
förbindelsepunkter, ska betalas avgifter enligt 5.1 a) och b).

5.5 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven 
bebyggelse på fastighet ska betalas avgift enligt 5.1 c) för varje tillkommande 
lägenhet.
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§ 6 

6.1 För annan fastighet ska betalas anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med:

Utan 
moms

Med 
moms

a) en avgift avseende framdragning av varje 
uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df *

 47 000 kr 

 

58 750 kr

b) en avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och 
Df *

40 000 kr 50 000 kr 

c) en avgift per m2 tomtyta ≤ 3 000 m2 22,40 kr 28,00 kr

d) en avgift per m2 tomtyta > 3 000 m2 8,00 kr 10,00 kr

* Föreligger avgiftsskyldighet för Df enligt 4.2 uttages avgift enligt 6.1 a) som 
om servisledning för Df framdragits och 6.1b) som om förbindelsepunkt för 
Df upprättats, oberoende av om förbindelsepunkt för Df upprättats. 

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas 
avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna.

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, 
nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner

6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med 
erläggande av tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande 
mark som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten.

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden 
genom fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör 
anståndsmedgivandet att gälla och resterande tomyteavgift förfaller till 
betalning.

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) 
från den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter 
utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare 
förbindelsepunkter ska betalas avgifter enligt 6.1 a) och b). 

6.6 Ökas fastighets tomtyta, ska betalas avgift enligt 6.1 c) och d) för 
tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken 
tomtyteavgift inte ska anses vara förut erlagd.
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§ 7  

7.1 För obebyggd fastighet ska betalas del av full anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med: 

Bostads-
fastighet

Annan 
fastighet

Servisavgift 5.1 a) 100% 6.1 a) 100%

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 100% 6.1 b) 100%

Tomtyteavgift 5.1 c) 6.1 c) 70%

Lägenhetsavgift 5.1 d) 0%  -

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av 
avgifterna 5.1 a) och b), jämför 5.3 andra stycket.

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet ska betalas resterande avgifter enligt 
följande:

Bostads-
fastighet

Annan 
fastighet

Tomtyteavgift 5.1 c) 6.1 c) 30%

Lägenhetsavgift 5.1 d) 100% -

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
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§ 8

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, ska 
betalas reducerade avgifter enligt följande:

Avgifter för framdrag Avgifter för framdragen servisledning *

En ledning 70 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Två ledningar 85 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Tre ledningar 100 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

* Föreligger avgiftsskyldighet för Df enligt 4.2 uttages avgift enligt 8.1 som 
om servisledning för Df framdragits, oberoende av om förbindelse-
punkt för Df upprättats.

Avgifter i övrigt:

V S Df Dg

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 30% 50% 20% -

Lägenhetsavgift 5.1 c) 40% 60% -

Avgift per uppsättning FP 6.1 b) 30% 50% 20% -

Tomtyteavgift 6.1 c, d) 30% 50% - 20%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

För fastighet för vilken tillämpas s.k. lokalt omhändertagande av dagvatten 
inom kvartersmark, eller avleder dagvattnet på annat sätt än via den allmänna 
anläggningen, uttages inte avgift för ändamål Df enligt 5.1a respektive 5.1b 
eller 6.1a respektive 6.1b. Detta gäller även om dränvatten avleds till den 
allmänna anläggningen.

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte 
tidigare funnits, ska betalas avgifter enligt 8.1.

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de 
sammanlagda avgifterna för tillkommande servisledningar inte till högre 
belopp än 100% av avgiften enligt 5.1 a), även om servisledningarna 
lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre.
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8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än 
övriga servisledningar för fastigheten ska, utöver avgift enligt 8.1, 
betalas en etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 5.1 a) eller 6.1a). 
Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd 
av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga 
servisledningar.

§ 9

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska 
betala anläggningsavgift.

Avgift utgår med:

Utan 
moms

Med 
moms

en avgift per m2 allmän platsmark för 
anordnande av dagvattenbortledning

 22,40 kr 28,00 kr 

§ 10

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med 
vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom 
verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster 
avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får 
huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan 
avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 11

11.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges i 
räkning.

11.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska 
betalas dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen 
skulle ha skett.

11.3 Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster ska en anläggningsavgift 
fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om 
avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till 
fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om 
fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta ska 
betalas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till 
betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen ska ske 
till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska betalas till 
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dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska betalas enligt 
12.2.

11.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.5, 6.6 eller 7.2 finns, då bygglov för avsett 
ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av 
tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger 
fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade 
förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, 
tas dröjsmålsränta enligt 11.2 ut för tiden från det två månader förflutit 
sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften 
betalas.

§ 12

12.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av 
huvudmannen ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra 
anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, ska fastighetsägaren 
som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna 
kostnader för detta.

12.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning ska utföras i stället för 
redan befintlig och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, 
är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens 
allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den 
tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den 
tidigare servisledningens allmänna del.

12.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för 
och med annat läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att 
ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya 
servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt 
med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.
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Brukningsavgifter (§§ 13–20)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad 
mervärdesskatt.

§ 13

13.1 För bebyggd fastighet ska betalas brukningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

Utan 
moms Med moms

 a) En fast avgift per år som baseras 
på vattenmätarens storlek:

20 mm (Qn 2,5) 

25 mm (Qn 6) 

40 mm (Qn 10)

50 mm (Qn 15)

65 mm (Qn 25) 

80 mm (Qn 40 m3)

100 mm (Qn 60 m3)

2 571 kr
7 948 kr

16 657 kr

35 885 kr

51 254 kr

56 379 kr

66 028 kr

3 214 kr
9 935 kr

20 821 kr

44 856 kr

64 068 kr

70 474 kr

83 285 kr

b) en avgift per m3 levererat vatten
17,00 kr 21,25 kr

c) en avgift per år och lägenhet för 
bostadsfastighet med fler än en

lägenheter
717 kr 896 kr

d) en dagvattenavgift per år och 
varje påbörjat 100-tal m2 tomtyta 

För bostadsfastighet med högst två 
lägenheter tas avgift enligt d) ut 
för högst 1 200 m2.

22 kr 27,50 kr

 g) en avgift per m3 externslam 
lämnat vid avloppsreningsverken 149 kr 186 kr
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13.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 13.1 angivna ändamål 
reduceras avgifterna.

Följande avgifter ska i det sammanhanget betalas för respektive ändamål:

V S Df *

Fast avgift 13.1 a) 40 % 60 % 0 %

Avgift per m3 13.1 b) 40 % 60 % 0 %

Avgift per lägenhet 13.1 c) 40 % 60 % 0 %

Avgift för dagvatten 13.1 d) 0 % 0 % 100 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

* Om dag- och/eller dränvatten från fastigheten avleds genom den allmänna 
anläggningen eller på annat sätt som huvudmannen ordnat med, uttas 
avgift enligt 13.1 d) för Df även om bortledande av dagvatten sker utan 
att förbindelsepunkt för Df upprättats.

13.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till 
och från fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för bebyggd 
fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte ska fastställas genom 
mätning, tas avgift enligt 13.1a) för fast avgift enligt minsta mätarstorlek 
och rörlig avgift enligt 13.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 180 
m3/lägenhet och år.

13.4 För s.k. byggvatten ska betalas brukningsavgift enligt 13.1 b). Om 
mätning inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till       
30 m3 per lägenhet.

13.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) ska betalas en 
årlig avgift med ett belopp motsvarande 30 % av den fasta avgiften 
enligt 13.1 a). Beloppet avrundas till närmaste hela krontal.

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.

13.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter 
huvudmannen undersöka mätaren, om huvudmannen finner det 
nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. 

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens 
felvisning i två kontrollpunkter enligt SWEDAC’s föreskrifter om 
vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2.

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, 
har huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen.
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Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd 
undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan 
begära prövning av frågan hos mark- och miljödomstolen. 

13.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren 
har godkänts, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för 
undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 17.

13.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till 
dagvattenledning (kylvatten o d), ska betalas avgift med 50 %  av 
avgiften enligt 13.1 b).

§ 14
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska 
betala brukningsavgift.

Avgift utgår med:

Utan moms Med moms

en avgift per m2 allmän platsmark 
för bortledning av dagvatten 0,24 kr 0,30 kr  

§ 15

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad 
vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avlopps-
nätet ska avgift för spillvattenavlopp betalas efter den mängd spillvatten som 
avleds till avloppsnätet.

Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av 
ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överens-
kommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren.

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan 
grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna 
vatten och spillvatten är avsevärd.

§ 16
Finns inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras 
avgiften 13.1 enligt 13.2. 

43



Taxa för Vara kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
Sidan 12

§ 17
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på 
grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln 
avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen 
debiteras följande avgifter:

Utan moms Med 
moms

Nedtagning eller uppsättning av vattenmätare 550 kr 688 kr

Påsläpp eller Avstängning av vattentillförsel 550 kr 688 kr

Undersökning av vattenmätare. 
Fastighetsägaren betalar om mätaren är felfri. 
I fall det är fel på mätaren så står kommunen 
för kostnaden. Vattenmätare byts regelbundet 
(cirka vart 10:e år) och byteskostnaden ingår i 
den fasta avgiften.

1 320 kr 1650 kr

Länsning av vattenmätarbrunn 550 kr 688 kr

Förgäves besök 242 kr 302 kr

Byte av vattenmätare vid sönderfrysning 1 100 kr 1 375 kr

Avläsning av vattenmätare vid utebliven 
självavläsning eller på fastighetsägarens 
begäran om hjälp med avläsning

275 kr 344 kr

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie 
arbetstid debiteras ett tillägg om 50 % av ovan angivna belopp.

§ 18

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med 
vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom 
verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster 
avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 13–16 får 
huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan 
avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
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§ 19

Avgift enligt 13.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial 
eller halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 13.1 b) debiteras i 
efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad 
förbrukning eller annan grund som anges i §§ 13 och 15.

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska betalas 
dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag 
betalningen skulle skett. Utöver detta tillkommer påminnelse och 
inkassoavgift.

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får 
mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning 
och debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång 
per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens 
begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.

Det åligger fastighetsägaren att på huvudmannens begäran utföra avläsning, 
s.k. självavläsning av vattenmätare och meddela det avlästa värdet. 
Fastighetsägaren som inte själv klarar av att utföra avläsningen kan mot avgift 
enl. § 17 få hjälp med avläsningen. 

I de fall huvudmannen inte fått meddelande om mätarställning inom angiven 
tid, sker avläsningen genom huvudmannens försorg varvid fastighetens ägare 
påföres en avgift enl. § 17. Så länge ny mätarställning inte meddelats sker 
debitering genom uppskattad förbrukning. 

§ 20

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att 
underlätta eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller 
avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens 
VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med 
fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

Taxans införande
§ 21
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2021. De brukningsavgifter enligt 13.1, 
13.4  och 13.8   samt § 15, som är baserade på uppmätning hos 
fastighetsägare, ska därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som 
levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna 
dagen för taxans ikraftträdande.

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande 
tillämpning och tolkning av denna taxa prövas i mark- och miljödomstolen.

Denna kommunala författning ersätter författningen ”Taxa för Vara 
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, VA-taxa 2020.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-11-04

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 150 Dnr KS 2020/102 

Budget för Vara kommun 2021, plan 2022-2024

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att under 2021 göra en genomlysning 
av bildningsnämndens hela ekonomi. Speciellt ska grundskolan belysas vad avser förändring av 
antal elever och  med den skolstruktur som är beslutad.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Fastställa utdebiteringen år 2021 till 21,77 per skattekrona.
2. Fastställa driftsbudget för år 2021 samt planår 2022-2024 för respektive nämnd.
3. Fastställa resultat-, finansierings- och balansbudget för år 2021, såsom 

kommunfullmäktige slutligen utformar den.
4. Bildningsnämndens ram reduceras inte med 6 miljoner kronor år 2021, enligt utfall av 

resursfördelningssystemet, vilket ger följande förändringar i drift och resultat år 2021:
- Budgeterat resultat blir 39,8 miljoner kronor år 2021
- Bildningsnämndens driftram blir 443 350 000 kronor år 2021

Protokollsanteckning

Egon Frid medges lämna följande protokollsanteckning. Jag som representant för Vänsterpartiet 
vill föra till protokollet att om jag fått tjänstgöra hade jag yrkat bifall till yrkandet från S och 
Fredrik Nelander angående budgeten för 2021.

Reservation

Fredrik Nelander (S) meddelar att socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag 
på beslutspunkt 2

Sammanfattning av ärendet

Vara kommun har ett finansiellt mål att det årliga resultatet i relation till skatteintäkter och 
generella statsbidrag ska uppgå till 2 % +/- 1 %. Målet uppfylls för åren 2021-2023, men inte för 
år 2024. Kommunstyrelsens arbetsutskott har i sin beredning av ärendet föreslaget att 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-11-04

Justerare Utdragsbestyrkande

bildningsnämndens ram inte ska reduceras med 6 miljoner kronor år 2021. Denna förändring 
innebär att det budgeterade resultatet uppgår till 39,8 miljoner kronor 2021. 

 2021 2022 2023 2024

Budgeterat resultat (mkr) 39,8 20,3 16 1,8
Resultat/skatteintäkter och generella 
statsbidrag (%) 4,5 1,9 1,5 0,2

Nämndernas driftsramar för 2021-2024

(Tkr) 2021 2022 2023 2024

Vara kommuns revisorer -1 197 -1 223 -1 251 -1 279
Räddningsnämnden Västra Skaraborg -12 464 -12 381 -12 807 -13 063
Kommunstyrelsen -114 639 -135 964 -157 387 -179 585
   varav centralt löneanslag -27 026 -46 726 -67 026 -88 026
  varav FUS och SBF -87 613 -89 238 -90 361 -91 559
Tekniska nämnd -22 454 -23 503 -23 220 -22 879
Miljö- och Byggnadsnämnden -4 456 -4 393 -4 328 -4 263
Bildningsnämnden -443 350 -442 221 -444 506 -453 189
Socialnämnden -391 587 -400 426 -404 422 -410 100
Effektivisering, ej fördelat 0 0 0 0
Summa -990 147 -1 020 111 -1 047 921 -1 084 358

Nämndernas investeringsramar för 2021-2024

(Tkr) 2021 2022 2023 2024
Kommunstyrelsen 4 350 4 350 4 350 4 350
Miljö- och byggnadsnämnden 50 50 50 50
Tekniska nämnden 217 909 198 147 137 850 108 650
Bildningsnämnden 7 800 5 800 5 800 5 800
Socialnämnden 1 150 1 150 1 150 1 150
Summa: 231 259 209 497 149 200 120 000

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)

Fredrik Nelander (S) lämnar följande tilläggsyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-11-04

Justerare Utdragsbestyrkande

- Socialnämnden tillförs 6 miljoner 2021 så budgeterat resultat blir 33,8 miljoner 
istället för 39,8 för 2021.
Under rådande omständigheter känns det rätt att tillföra Socialnämnden 6 miljoner på 
samma sätt som att Bildningsnämnden får behålla sina 6 miljoner 2021 som ej 
reduceras enligt utfall av resursfördelningssystemet.

Håkan Andersén (SD) yrkar avslag på Fredrik Nelanders (S) tilläggsyrkande med motiveringen 
att om socialnämnden ser ökade behov så får de äska om en högre budget.

Per Gunnarsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Irene Karlsson (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut. Irene Karlsson (C) föreslår en 
redaktionell ändring av beslutspunkt 4 så att beslutets summa inte kan tolkas som en minuspost.

Mattias Andersson (HVKB) yrkar bifall till Fredrik Nelanders (S) förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets förslag till beslut på 
punkt 1 och finner att kommunstyrelsen gör det.
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut på beslutspunkt 2 med tillstyrkan från Per 
Gunnarsson (M) och Irene Karlsson (C) mot Fredrik Nelanders (S) tilläggsyrkande att tillföra 
socialnämnden 6 miljoner kronor under 2021 och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag.
Fredrik Nelander (S) begär votering, se omröstningsresultat nedan.
Efter omröstning finner ordföranden att Med 8 Ja-röster för arbetsutskottet förslag till beslut mot 
5 Nej-röster för Fredrik Nelanders (S) tilläggsyrkande så beslutar kommunstyrelsen i enlighet 
med arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets förslag till beslut på 
punkt 3 och finner att kommunstyrelsen gör det.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets förslag till beslut på 
punkt 4 med redaktionella ändringar och finner att kommunstyrelsen gör det.

Omröstningsresultat

Kommunstyrelsen fastställer följande beslutsgång för beslutspunkt 2:
Ja – Röst för kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
Nej – Röst för Fredrik Nelanders (S) yrkande om bifall
Omröstningsresultat:
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-11-04

Justerare Utdragsbestyrkande

Ordföranden sammanfattar och fastställer att alla tjänstgörande ledamöters röster har mottagits 
och registrerats korrekt. 

Med 8 Ja-röster mot 5 Nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med arbetsutskottets 
förslag till beslut.

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår

Lars Gezelius (M) X

Erik Lindström (M) X

Per Gunnarsson (M) X

Tommy Åkerstedt (M) X

Irene Karlsson (C) X

Martin Strandholm (C) X

Fredrik Nelander (S) X

Heidi Hansen (S) X

Malin Andersson (S) X

Åsa Olsson (S)  X

Franz Wellbrant (SD) X

Håkan Andersén (SD) X

Mattias Karlsson (HVKB) X

Summa 8 5

Beslutsunderlag

- Beslut från KSAU 2020-10-23 § 155
- Tjänsteskrivelse från ekonomichef, dokumentid 104754
- Strategisk plan och budget 2021-2024, dokumentid 104765
- Äskande från räddningsnämnden, handlingsid 2020.2292
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-11-04

Justerare Utdragsbestyrkande

- Beräkningsunderlag äskande räddningsnämnden, handlingsid 2020.2293

Beslutet ska skickas till

- Bildningsnämnden
- Socialnämnden
- Teknisk nämnden
- Miljö- och byggnadsnämnden
- Kommunens ledningsgrupp
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Dnr KS 2020/102

Kommunstyrelsen

Budget för Vara kommun 2021, plan 2022-2024

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Fastställa utdebiteringen år 2021 till 21,77 per skattekrona.
2. Fastställa driftsbudget för år 2021 samt planår 2022-2024 för respektive nämnd.
3. Fastställa resultat-, finansierings- och balansbudget för år 2021, såsom 

kommunfullmäktige slutligen utformar den.

Sammanfattning av ärendet

Det budgeterade resultatet för kommunen uppgår till 45,8 miljoner kronor för 2021, vilket är 4,5 
% av skatteintäkter och generella statsbidrag. Vara kommun har ett finansiellt mål att det årliga 
resultatet i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag ska uppgå till 2 % +/- 1 %. Målet 
uppfylls för åren 2021-2023, men inte för år 2024.

 2021 2022 2023 2024

Budgeterat resultat (mkr) 45,8 20,3 16 1,8
Resultat/skatteintäkter och generella 
statsbidrag (%) 4,5 1,9 1,5 0,2

Nämndernas driftsramar för 2021-2024

(Tkr) 2021 2022 2023 2024

Vara kommuns revisorer -1 197 -1 223 -1 251 -1 279
Räddningsnämnden Västra Skaraborg -12 464 -12 381 -12 807 -13 063
Kommunstyrelsen -114 639 -135 964 -157 387 -179 585
   varav centralt löneanslag -27 026 -46 726 -67 026 -88 026
  varav FUS och SBF -87 613 -89 238 -90 361 -91 559
Tekniska nämnd -22 454 -23 503 -23 220 -22 879
Miljö- och Byggnadsnämnden -4 456 -4 393 -4 328 -4 263
Bildningsnämnden -437 350 -442 221 -444 506 -453 189
Socialnämnden -391 587 -400 426 -404 422 -410 100
Effektivisering, ej fördelat 0 0 0 0
Summa -984 147 -1 020 111 -1 047 921 -1 084 358
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Dnr KS 2020/102

Kommunstyrelsen

Nämndernas investeringsramar för 2021-2024

(Tkr) 2021 2022 2023 2024
Kommunstyrelsen 4 350 4 350 4 350 4 350
Miljö- och byggnadsnämnden 50 50 50 50
Tekniska nämnden 217 909 198 147 137 850 108 650
Bildningsnämnden 7 800 5 800 5 800 5 800
Socialnämnden 1 150 1 150 1 150 1 150
Summa: 231 259 209 497 149 200 120 000

Ärendebeskrivning

Inriktningsbeslutet är den första delen i styrprocessen, där kommunstyrelsen antar 
planeringsförutsättningar för nämnderna och som är utgångspunkten för nämnderna i arbetet med 
att ta fram ett budgetförslag till budgetberedningen. 
Inriktningsbeslutet utgår från tidigare beslutad plan och omfattar de politiska målen för 
nämnderna, beräkningstekniska justeringar samt frågeställningar/uppdrag till nämnderna att 
inkomma med till budgetberedningen. 
Efter det att nämndernas budgetförslag beretts av budgetberedningen lämnar kommunstyrelsen 
ett förslag till kommunfullmäktige som beslutar om nämndernas drifts- och investeringsbudget 
på ramnivå i juni månad. Under hösten görs en uppdatering av skatte- och pensionsprognoser, 
och skattesatsen fastställs i kommunfullmäktige i november. 
Nämndernas ramar behandlas enbart i juni i kommunfullmäktige, men med vissa förändringar i 
kommunfullmäktige i november. Årligen återkommande förändringar är fördelning av det 
löneanslag som ligger budgeterat under kommunstyrelsen samt volymjustering enligt 
resursfördelningsmodellen.
I årets budgetförslag ingår även ett äskande från Räddningsnämnden i Västra Skaraborg för bl.a. 
ökade lönekostnader för deltidsbrandmän och lägre intäkter från tillsyn och kontroll.  
I nedanstående tabell redovisas hur nämndernas driftsramar förändrats sedan inriktningsbeslutet.

Driftsbudget 2021, plan 2022-2024 (tkr) 2021 2022 2023 2024

     
Vara kommuns revisorer -1 197 -1 223 -1 251 -1 279
     
Räddningsnämnden Västra Skaraborg -12 491 -12 310 -12 546 -12 787
Justering av ram för Vara kommun efter nämndens 
budget i juni 351 -71 -261 -276

Äskande (Vara kommuns del) -324 0 0 0
Summa efter förändring -12 464 -12 381 -12 807 -13 063
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Dnr KS 2020/102

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen -120 856 -142 181 -163 604 -185 802
 -varav centralt löneanslag -32 375 -52 075 -72 375 -93 375
 -varav FUS och SBF -88 481 -90 106 -91 229 -92 427
Effektivisering 1 000 1 000 1 000 1 000
Effektivisering (TN ej höjda hyror) 130 130 130 130
Del av lönerevision 2020 -262 -262 -262 -262
Minskning av lönepott vid del av revision 2020 5 349 5 349 5 349 5 349
Summa efter förändring -114 639 -135 964 -157 387 -179 585
 -varav centralt löneanslag -27 026 -46 726 -67 026 -88 026
 -varav FUS och SBF -87 613 -89 238 -90 361 -91 559
     
Teknisk nämnd -22 454 -23 503 -23 220 -22 879
Effektivisering (fördelas på KS, SN, BIN) 0 0 0 0
Summa efter förändring -22 454 -23 503 -23 220 -22 879
     
Miljö- och byggnadsnämnden -4 553 -4 490 -4 425 -4 360
Effektivisering 200 200 200 200
Del av lönerevision 2020 -103 -103 -103 -103
Summa efter förändring -4 456 -4 393 -4 328 -4 263
     
Bildningsnämnden -441 827 -447 283 -450 161 -459 183
Effektivisering 3 300 3 300 3 300 3 300
Effektivisering (TN ej höjda hyror) 1 150 1 150 1 150 1 150
Avstämning resursfördelning - april 1 502 2 066 2 596 2 855
Politisk prioritering KSAU 2020-05-20 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
Avstämning resursfördelning - september 5 994 6 015 6 078 6 158
Del av lönerevision 2020 -4 469 -4 469 -4 469 -4 469
Summa efter förändring -437 350 -442 221 -444 506 -453 189
     
Socialnämnden -390 946 -399 691 -403 838 -409 306
Effektivisering 2 000 2 000 2 000 2 000
Effektivisering (TN ej höjda hyror) 220 220 220 220
Avstämning resursfördelning - april -2 734 -2 896 -2 788 -3 060
Politisk prioritering KSAU 2020-05-20 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
Avstämning resursfördelning - september 3 388 3 456 3 499 3 561
Del av lönerevision 2020 -515 -515 -515 -515
Summa efter förändring -391 587 -400 426 -404 422 -410 100
     
Effektivisering, ej fördelat 0 0 0 0
Summa -984 147 -1 020 111 -1 047 921 -1 084 358
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Dnr KS 2020/102

Kommunstyrelsen

Nedan redovisas hur kommunens resultat förändrats sedan inriktningsbeslutet.

(tkr) 2021 2022 2023 2024
Inriktningsbeslut 2020-02-06 23,7 11,2 7,6 -0,6
Skatteprognos - februari -2,2 -2,2 -2,2  -1,8
Tekniska justeringar (inkl. reviderad investeringsbudget) 2,6 1 -1,2 -5,6
Avstämning resursfördelning - april -1,2 -0,8 -0,2 -0,2
Skatteprognos april (inkl. preliminärt utfall LSS) 2,6 1,1 0,4 -1
Politisk prioritering SN och BIN -6 -6,1 -6,2 -6,4
Kommunfullmäktige 2020-06-22 19,5 4,2 -1,8 -13,8
Revidering utfall LSS -6,5 -6,6 -6,7 -6,9
Skatteprognos aug 1 2,9 4,5 -4,7
Avstämning resursfördelning - september 9,4 9,5 9,6 9,7
Skatteprognos oktober 11,1 2,2 -6,4 0,5
Pensionsprognos 7,6 3,3 11,3 7,9
Tekniska justeringar 3,7 4,8 5,5 9,1
Budgeterat resultat f.n. 45,8 20,3 16,0 1,8

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse från ekonomichef, dokumentid 104754
- Strategisk plan och budget 2021-2024, dokumentid 104765
- Äskande från räddningsnämnden, handlingsid 2020.2292
- Beräkningsunderlag äskande räddningsnämnden, handlingsid 2020.2293

Beslutet ska skickas till

- Bildningsnämnden
- Socialnämnden
- Teknisk nämnden
- Miljö- och byggnadsnämnden
- Kommunens ledningsgrupp

Jonas Bredenberg
Ekonomichef
Ekonomiavdelningen
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Strategisk plan och budget 2021-2024

Kommunfullmäktige
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Inledning

Strategisk plan och budget
Strategisk plan och budget är Vara kommuns främsta styrdokument. Styrdokumentet innehåller 
övergripande mål för perioden 2020-2023, skattesats, hur skattemedlen ska användas och därigenom vilka 
prioriteringar kommunen väljer att göra framöver. Strategisk plan och budget är därmed även det yttersta 
styrdokumentet för kommunfullmäktige för att ge nämnder och styrelser en övergripande politisk 
inriktning. Här beskrivs kommunens principer om mål- och resultatstyrning där fördelade resurser, utifrån 
beslutade mål, ska leda till resultat vilka ligger till grund för uppföljning, analys samt planering inför 
kommande år.

Styrdokumentet fastslår resursfördelning mellan nämnderna och anger inriktningen för verksamheten de 
fyra kommande åren.

Styrprocessen
Styrprocessen är den process där resurser fördelas utefter beslutade mål. Syftet är att förbättra 
verksamheten och förverkliga kommunens vision: ”I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, 
här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden!” Styrprocessen visualiseras genom ett styrhjul (se nedan) 
som omfattar två huvudprocesser; en planeringsprocess och en uppföljningsprocess. Huvudprocesserna 
består av delprocesser som var för sig innehåller beredningar och beslut.

Planeringsprocessen startar med en omvärldsanalys vilken tar fasta på möjligheter och utmaningar såväl i 
ett nuläge som för de närmaste kommande åren. Omvärldsanalysen utmynnar i ett inriktningsbeslut i 
kommunstyrelsen (februari månad) för nämndernas drift- och investeringsramar kommande budget- samt 
planeringsår. Inriktningsbeslutet fungerar som ”stafettpinne” vilken kommunstyrelsen överlämnar till 
nämnderna, att ha som utgångspunkt för nämndens arbete med budget. Utifrån inriktningsbeslutet arbetar 
nämnderna fram budgetförslag vilket överlämnas till budgetberedningen i maj månad. Även de 
kommunala bolagen inkommer med budgetförslag. Kommunfullmäktige fattar därefter beslut om budget. 
Under hösten arbetar respektive nämnd samt bolag fram sin detaljbudget.

Uppföljningsprocessen syftar till att och göra mål, resurser och resultat transparenta. Delårsrapport april 
omfattar verksamhet och ekonomisk uppföljning för samtliga nämnder. Helårsutfall för drift och 
investering prognostiseras baserat på det ekonomiska utfallet under perioden januari till april. 
Delårsrapport augusti innefattar, utöver nämndernas uppföljning med prognos för helåret, även bolagens 
resultat och prognos samt måluppfyllelse för nämndernas mål samt indikatorer.
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Omvärldsanalys
Sveriges kommuner och regioner, SKR, har gjort en omvärldsspaning där fem olika så kallade megatrender 
lyfts fram; globalisering, demografi, klimat, teknik och värderingar. En megatrend påverkar människor och 
organisationer såväl internationellt som nationellt och lokalt.

Vara kommuns omvärldsanalys tar avstamp i ovan nämnda megatrender utifrån vilken påverkan de får 
nationellt och lokalt för kommunen. Omvärldsanalysen har legat till grund för framtagande av 
övergripande mål och framgångsfaktorer avseende åren 2020-2023.

De demografiska förändringarna består i huvudsak i att andelen av befolkningen som är i arbetsför ålder 
blir mindre. Detta innebär att färre ska försörja fler, det blir svårare att rekrytera tillräcklig kompetens till 
de kommunala verksamheterna och samtidigt växer behoven av service till barn, unga och gamla. Vara 
kommun, liksom övriga världen, påverkas även av urbaniseringskraften, unga tenderar i stor utsträckning 
att flytta till större städer.

Den demografiska utvecklingen sätter också press på ekonomin. Ökat behov av välfärdstjänster, ett större 
ansvarstagande för medfinansiering av tidigare statligt finansierad service, stora investeringsbehov liksom 
oförändrad nivå i statsbidragen innebär sammantaget att kostnaderna växer betydligt snabbare än 
skatteintäkterna framöver.

Såväl det privata näringslivet som den offentliga sektorn utmanas när det gäller kompetensförsörjningen. 
På både nationell och lokal nivå bedöms bristen på lämplig arbetskraft vara ett stort tillväxthinder för såväl 
den privata näringen som kommunen. Kommunens attraktivitet som arbetsgivare blir därmed allt viktigare 
liksom att möta nya generationers krav på flexibilitet och inflytande i arbetslivet. Trots lägre 
utbildningsnivå har Vara en högre sysselsättningsgrad i jämförelse med övriga kommuner i Västra 
Götalandsregionen. Omvänt är arbetslösheten lägre än i regionen och i riket, vilket är positivt för såväl 
Vara kommun som geografiskt område och som arbetsgivare.

Den tekniska utvecklingen i allmänhet och digitaliseringen i synnerhet går snabbt framåt och påverkar 
kommunens sätt att utföra service och tjänster. Kommuninvånare och företag kommer genom en ökad 
digitalisering att ställa högre krav på kommunens verksamheter. I takt med att samhället digitaliseras finns 
också en risk för att vissa grupper står utanför denna utveckling och därmed skapas ett digitalt 
utanförskap.

I Vara kommun finns sociala utmaningar i form av högre ekonomisk utsatthet än riket, lägre 
medellivslängd vilket beror på en mer ohälsosam livsstil än i riket, en hög andel som upplever otrygghet 
samt en låg utbildningsnivå generellt.

När det gäller infrastruktur och kommunikationer blir det allt viktigare för små och medelstora kommuner 
att knyta an till större städer och regioner samt samverkan däremellan. För Vara kommun blir 
infrastrukturen allt viktigare för att bibehålla befolkningstillväxt och sysselsättning i en region som släpar i 
Västra Götalandsregionen vad gäller dessa viktiga mått på utveckling.

Klimatförändringar och miljöfaktorer blir allt viktigare i både fysisk infrastrukturplanering, 
markanvändning som i människors och företags agerande i vardagen. Här är kommunen en viktig aktör på 
vägen mot att bli fossiloberoende, att hushålla med mark- och naturresurser samt strävan att bevara den 
biologiska mångfalden och ett resurssnålt samhälle. Ytterligare utmaning ligger i att klimatanpassa 
samhällsservicen och infrastrukturen.

Avslutningsvis kan konstateras att en hållbar utveckling – för alla – i Vara kommun är en utmaning 
framöver.
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Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen (11 kap 1§) ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet där 
kommunfullmäktige beslutar om riktlinjer kring detta. Vidare ska såväl finansiella såsom 
verksamhetsmässiga mål vilka har betydelse för god ekonomisk hushållning fastställas.

För Vara kommun innebär god ekonomisk hushållning långsiktighet och relaterar till begreppet hållbar 
ekonomi. En långsiktig och strategisk ekonomisk planering ämnar möta det utökade kommunala ansvaret, 
demografiska förändringar, krissituationer i omvärlden samt skapa förutsättningar för goda livsvillkor för 
såväl dagens som framtida medborgare. Det innebär att god ekonomisk hushållning i Vara kommun 
sträcker sig bortom det grundläggande balanskravet, där intäkterna årligen ska överskrida kostnaderna (KL 
11 kap. 5§).

God ekonomisk hushållning handlar om att verksamhet och ekonomi ska gå hand i hand utifrån ett 
helhetsperspektiv, där utgångspunkten är en effektiv och ändamålsenligt verksamhet. God ekonomisk 
hushållning för Vara kommun innebär att såväl finansiella som verksamhetsmässiga mål uppnås.

God ekonomisk hushållning delas därför upp och betraktas i ett finansiellt och verksamhetsmässigt 
perspektiv.

Finansiellt perspektiv

Hållbar ekonomi innebär att balans skapas mellan välfärd för dagens befolkning och för kommande 
generationer. Kommunens tillgångar ska inte förbrukas för att täcka löpande behov, utan ett långsiktigt 
finansiellt handlingsutrymme ska skapas genom ett tillräckligt stort resultat. Det möjliggör för kommunen 
att skattefinansiera kommande investeringar, oförutsedda händelser och konjunktursvängningar samt att 
en ökad skuldsättning därmed förhindras. Varje generation ska således bära kostnaderna för den service 
som den konsumerar.

Verksamhetsperspektiv 

Utifrån ett verksamhetsperspektiv innebär god ekonomisk hushållning i Vara kommun att verksamheten 
bedrivs ändamålsenligt, kostnadseffektivt och med god kvalitet. Det uppnås genom att det finns ett tydligt 
samband mellan budgeterade resurser, mål och resultat.
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Mål

Styrmodell

Vara kommuns styrmodell utgår från visionen och innehåller två målnivåer; övergripande mål och 
nämnds- och bolagsmål. Visionen lyder: Vara Vågar! Vision 2030: I Vara finns det goda livet, hos oss är alla 
välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden! I Vara kommun trivs alla att leva och bo.

Övergripande mål bryts ned till nämnds- eller bolagsmål, vilka mäts och följs upp med indikatorer. Analys 
och uppföljning, med tillhörande planering framgent, görs i delårsrapport augusti samt i årsredovisningen. 
På förvaltnings-, verksamhets- och enhetsnivå finns arbetsplaner med aktiviteter som bidrar till att nå 
målen.

Framgångsfaktorerna är att anse som förhållningssätt och faktorer som Vara kommun ska arbeta med för 
att nå de övergripande målen. Framgångsfaktorerna ska därmed genomsyra samtliga verksamheter.

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2019 (KF § 64) ska övergripande mål samt framgångsfaktorer gälla 
2020-2023, vilket därmed samtliga nämnder och kommunala bolag har att förhålla sig till. Övergripande 
mål samt framgångsfaktorer presenteras nedan.

 Agenda 2030
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Genom 17 globala hållbarhetsmål antog världens stats- och regeringschefer ett globalt ramverk för hållbar 
utveckling i FN:s generalförsamling 2015, Agenda 2030. Agenda 2030 syftar till att skapa en hållbar 
utveckling. En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Begreppet hållbar utveckling är viktigt 
för Vara kommuns långsiktiga planering och innehåller tre dimensioner som är ömsesidigt beroende av 
varandra; social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Agenda 2030 kan ses som ett verktyg för att uppmärksamma utmaningar och möjligheter samt få en 
balans i de tre perspektiven av hållbarhet. I Vara kommuns övergripande mål har Agenda 2030 inkluderats. 
Under varje övergripande mål visas de globala mål som huvudsakligen relaterar till Vara kommuns 
verksamhet. Därefter har även indikatorer för varje nämnd en koppling till målen för att förenkla 
uppföljning och analys av arbetet med Agenda 2030.

 

Övergripande mål

Attraktivt Vara med livskvalitet för alla

                

Beskrivning av mål 

Ett attraktivt Vara med god livskvalitet för alla är ett jämställt och jämlikt samhälle där alla lever ett gott liv 
och känner tillit och förtroende till varandra, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med acceptans där 
människors lika värde står i centrum. Det handlar om att bygga ett långsiktigt och hållbart samhälle där alla 
känner delaktighet och möjlighet att påverka. Ett samhälle som skapar goda förutsättningar att styra över 
ekonomi, arbete, bostad, utbildning, kultur, hälsa, trygghet och sociala nätverk. Näringslivet och 
kommunen samverkar för att uppnå ett gott företagsklimat, goda förutsättningar för tillväxt och utveckling 
samt möjlighet för medborgare och näringsliv att agera miljövänligt.

Verksamhet med god kvalitet

     

Beskrivning av mål 

Vara kommun och dess verksamheter är till för invånare, besökare och näringsliv i kommunen. 
Kommunens uppdrag är att leverera service och tjänster av hög kvalitet, med så liten miljöpåverkan som 
möjligt. Miljö- och klimatarbete ska inkluderas i all verksamhet. 

Alla ska bemötas på ett respektfullt sätt och relationer ska kännetecknas av öppenhet, hög tillgänglighet 
och ett gott bemötande. Dialog och delaktighet skapar engagemang kring kommunens verksamheter, ger 
kunskap och förståelse för kommunens uppdrag och stärker förtroendet för kommunens arbete.

Välmående arbetsplats
   

Beskrivning av mål 

Vara kommun är en attraktiv och välmående arbetsplats, där alla medarbetare ska känna sig delaktiga och 
uppskattade och där allas kompetenser tas tillvara och utvecklas. I Vara kommun är en god och hälsosam 
arbetsmiljö i fokus. Viktiga byggstenar är ett coachande och tillitsbaserat ledarskap, en väl fungerande 
organisation, jämlikhet och mångfald.
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Hållbar ekonomi
  

Beskrivning av mål 

I Vara kommun är den ekonomiska planeringen långsiktig och strategisk för att möta det utökade 
kommunala ansvaret, demografiska förändringar, krissituationer i omvärlden och för att skapa 
förutsättningar för goda livsvillkor för framtida medborgare. Hållbar ekonomi innebär att balans skapas 
mellan välfärd för dagens befolkning och för kommande generationer, där inkludering är en förutsättning 
för utveckling och ökad tillväxt. För en god ekonomisk hushållning och samhällsutveckling behövs 
samverkan mellan kommunen och medborgare, frivilliga organisationer, företag, andra kommuner och 
övriga intressenter. Beslut ska säkras så de har en positiv påverkan på samhället och miljön. Framtida 
kostnader i verksamheten ska minskas genom att agera för effektiviseringar samt hållbara upphandlingar 
och investeringar, vilket innebär att tjänster och produkter produceras under hållbara och ansvarsfulla 
förhållanden.

Framgångsfaktorer

1. Folkhälsa
Vara kommuns invånare ska ha en god hälsa. Här erbjuds goda livsvillkor, levnadsförhållanden och 
livsmiljöer vilket skapar förutsättningar för ett tryggt, socialt hållbart samhälle med god livskvalitet för alla.

2. Samverkan
Samverkan är viktigt för Vara kommuns medarbetare, dess verksamheter, invånare och näringsliv. 
Samverkan sker internt mellan kommunens verksamheter, i V6*, delregionalt*, regionalt, nationellt och 
internationellt och ger värdefulla kunskaper och utbyten samt effektiviserar verksamheterna. I Vara 
kommun värdesättes internationella nätverk och utbyten högt. Internationell samverkan är betydelsefullt 
för utveckling av de kommunala verksamheterna, dess medarbetare och kommunens invånare. Ytterst 
handlar det om en förståelse för omvärlden, se sambanden mellan lokal och global utveckling och verka 
för en ökad demokratisering av samhället.

*V6: Sex kommuner i samverkan: Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara.

*Delregionalt: Skaraborgs kommunalförbund.

3. Dialog
Vara kommun skapar förutsättningar för tillit till det demokratiska systemet. För att utveckla ett hållbart 
samhälle ges medborgare möjlighet till delaktighet i lokalsamhällets utveckling. En god dialog mellan 
kommunföreträdare och invånare, brukare, lokalsamhälle och verksamhet är nyckeln till framgång.

4. Kultur
Kultur i Vara kommun innebär kunskap, engagemang, evenemang, goda livsmiljöer och identitet från dåtid 
till framtid. Konserthuset är en av motorerna för framgång, liksom den kultur som finns närvarande i alla 
kommuninvånares vardag. Kultur är en viktig faktor för platsers attraktivitet, människors upplevelse av 
livskvalitet, samhällets förutsättningar för demokratisk utveckling och kreativ utveckling i närings- och 
arbetsliv.

5. Digitalisering
Vara kommun utvecklar verksamheten med hjälp av digitaliseringens möjligheter. Genom digitalisering 
skapas förutsättningar att leverera service och tjänster på ett nytt sätt. Digitalisering bidrar till 
effektivisering och kvalitetshöjning för kommunens verksamheter och dess invånare.
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6. Innovation
Vara kommun uppmärksammar och agerar på möjligheter och har modet att våga ta sig för och prova 
nytt. Vara kommuns innovationskultur, entreprenörskap och verksamhetsutveckling skapar en effektiv 
verksamhet. Innovation är nya lösningar som svarar mot behov och efterfrågan i vardagen hos invånare, 
besökare och näringsliv. Vara kommun involverar och tar tillvara såväl interna som externa krafter.

7. Utbildning
Vara kommuns barn och unga ska erbjudas en likvärdig utbildning som inspirerar till ett livslångt lärande. 
Utbildning skapar förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden samt ett liv i egenförsörjning och är 
en friskfaktor för ett minskat utanförskap. Utbildning och utbildningsnivå är gemensamma nämnare för en 
positiv och hållbar utveckling för både individen och samhället
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Ekonomiska planeringsförutsättningar

Samhällsekonomisk utveckling
Inför år 2020 prognostiserades konjunkturen inta ett läge som beskrevs som mild lågkonjunktur med viss 
ökad arbetslöshet efter flertalet år med stark tillväxt och högkonjunktur. På grund av coronapandemin 
sjönk dock BNP kraftigt under årets två första kvartal och ekonomin gick snabbt in i lågkonjunktur med 
stigande arbetslöshet som följd. Sveriges kommuner och regioner (SKR) anger att nedgången i ekonomin 
under de två första kvartalen tycks vara klart större än vad som prognostiserades tidigare under våren. 
Bedömningen för resterande del av 2020, och även för 2021, är att ekonomin stabiliseras, att BNP ökar, 
men att stor ovisshet fortfarande råder. Osäkerheten är hög såväl kortsiktigt som långsiktigt och förklaras i 
huvuddrag av en ovisshet kring smittspridning, vårdbehov, smittbegränsande åtgärder, ekonomisk-
politiska krisinsatser och hur dessa sammantaget påverkar ekonomin. Trots att en återhämtning i 
ekonomin är att vänta räknar SKR med att arbetslösheten fortsätter stiga under kvartal tre och fyra år 
2020. Vidare gör SKR ett antagande i form av ett beräknat scenario om att lågkonjunktur kommer råda 
fram till 2023. Mot slutet av 2023 förväntas konjunkturen inta en jämviktsnivå där varken hög- eller 
lågkonjunktur råder.

I Vara kommun har arbetslösheten stigit och uppgick i september månad 2020 till 4,8 %, vilket kan 
jämföras med 4,1 % vid samma tidpunkt 2019. Arbetslösheten har stigit markant i hela Västra Götaland.

*Källa: SKR, Makro Nytt, nummer 3/2020.

Nyckeltal för den svenska ekonomin

Procentuell förändring om inte annat anges 2018 2019 2020 2021 2022 2023

BNP  2,1  1,2  -4,9  1,7  3,8  3,8 

Sysselsättning, timmar  1,8  -0,3  -5,5  1,6  2,3  1,6 

Relativ arbetslöshet, %  6,3  6,8  8,9  9,3  8,3  8,1 

Timlön, Nationalräkenskaperna  2,7  3,9  6,3  0,2  2,3  2,5 

Timlön, Konjunkturlönestatistiken  2,6  2,6  2,3  2,2  2,3  2,5 

Inflation, KPIF 2,1 1,7  0,5 0,8 1,6 2,0

Inflation KPI  2,0  1,8  0,5  0,7  1,8  2,4 

Källa: SKR, Cirkulär 20:32

Skatteunderlagsprognos
Vara kommuns skatteintäkter beror till stor del beror på hur skatteunderlaget i riket utvecklas. 
Skatteunderlagets utveckling består i huvudsak av två komponenter; antalet arbetade timmar och timlönen.

I och med coronapandemins konjunkturpåverkan får det följder på skatteunderlaget då sysselsättningen 
minskar.

SKR:s prognos i oktober har förändrats jämfört med det som publicerades i augusti. Det förklaras dels av 
en reviderad bild över den samhällsekonomiska utvecklingen, men även av att ändringar har gjorts utefter 
förslag i budgetpropositionen för 2021.

Prognoser från SKR, Ekonomistyrningsverket (ESV) och regeringen skiljer sig åt. Regeringens prognos 
jämfört med SKR:s är en mer gynnsam skatteunderlagstillväxt avseende perioden 2019-2022. Skillnaderna 
är dock små, förutom för år 2021 då regeringen prognostiserar en betydligt större ökning av lönesumman 
än vad SKR gör. ESV prognostiserar totalt sett en lägre utveckling jämfört med SKR och regeringen. Det 
förklaras huvudsakligen av att ESV prognostiserar en svagare utveckling av arbetade timmar.
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Skatteunderlagsprognos

Procentuell förändring 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019-2023

SKR, okt 2,8 1,9 1,5 3,5 3,9 3,5 14,5

SKR, aug 2,8 2,4 1,3 3,9 4,0 15,2

Reg*, sep 2,9 2,0 2,2 3,6 3,9 15,5

ESV**, sep 2,7 1,0 1,5 3,8 3,6 13,1

* Regeringen
** Ekonomistyrningsverket

Källa: SKR, Cirkulär 20:39

Skatteunderlagstillväxt
I diagrammet nedan illustreras SKR:s bedömning av skatteunderlagstillväxten. Utifrån rådande 
ekonomiska läge räknar SKR med en inbromsning i skatteunderlagstillväxten 2020 jämfört med 2019*. 
Det förklaras framförallt av en stor minskning av antalet arbetade timmar utifrån läget på 
arbetsmarknaden. Bedömningen är att skatteunderlagstillväxten stannar strax under två procent 2020. Att 
det inte blir lägre förklaras dels av utbetalning av permitteringslöner, dels av en kraftig ökning av 
beskattningsbara sociala ersättningar, exempelvis arbetslöshetsersättning och sjukpenning, vilka är en del 
utav de krisåtgärder som vidtagits för att stötta ekonomin. Dessa motverkande effekter syns i de gråa 
fälten i diagrammet nedan (övrigt). Till 2021 väntas skatteunderlagstillväxten bli ännu lägre än 2020 trots 
att sysselsättningen beräknas komma att öka. Det förklaras av att krisåtgärder relaterade till 
coronapandemin avtar.

Scenariot för 2022–2024 innebär ett antagande om återhämtning av samhällsekonomin där en stark 
sysselsättningstillväxt i kombination med en måttlig löneökningstakt leder till att skatteunderlagstillväxten i 
slutet av 2024 intar en nivå vilken kan likställas vid normalkonjunktur.

* Källa: SKR, Cirkulär 20:39.

Skatteunderlagstillväxt, %
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Kommunalekonomisk utjämning
Kommuner och regioner runt om i landet ska ha samma ekonomiska förutsättningar till service för sina 
invånare trots skillnader i demografi, inkomster, utbud och livsvillkor. Det sker genom det kommunala 
utjämningssystemet som jämnar ut skatteunderlaget (det beskattningsbara inkomstunderlaget) och 
kostnader mellan kommunerna. Utjämningen sker i två av varandra oberoende system, inkomstutjämning 
och kostnadsutjämning.

Inkomstutjämning
Inkomstutjämningen är den huvudsakliga kanalen för statens bidragsgivning till kommunerna. Pengarna 
används för att fylla på skatteunderlaget till alla kommuner upp till en garanterad nivå och syftar till att 
jämna ut skillnader i skatteintäkter mellan kommunerna så att kommunerna får likvärdiga inkomster att 
beskatta.

Kostnadsutjämning
Kostnadsutjämningen syftar till att jämna ut för strukturella skillnader i behov och kostnader. Systemet 
utjämnar endast för kostnader som inte går att påverka, som t.ex. att det finns många barn eller många 
äldre i en kommun. Utjämningen sker mellan kommunerna och innehåller inte något bidrag från staten.

Under 2019 genomfördes på regeringens uppdrag en översyn av kostnadsutjämningssystemet med fokus 
på kompensation för högre kostnader i glesbygd och socioekonomiskt utsatta områden. Förändringen 
medförde en höjning av intäkter för Vara kommun med ca 16 mkr för 2020.

Skattesats
Skattesatsen är 21,77 kr i Vara kommun från 2017 och skatteintäkterna är budgeterade utifrån den 
skattesatsen. En förändring av skattesatsen med 10 öre motsvarar ca 3,3 mkr i 2021 års intäktsnivå. Nedan 
redovisas vad skatteintäkterna består av.

Mkr 2020 2021 2022 2023 2024

Skatteintäkter 696,4 706,8 727,9 751,6 774,2

Inkomstutjämningsbidrag 200,3 200,6 205,8 214,4 221,7

Kostnadsutjämning 10,1 8,1 8,2 8,2 8,2

Regleringsbidrag/avgift 16,4 47,9 40,5 28,2 23,9

LSS-utjämning 13,4 15,9 15,9 16,0 16,0

Fastighetsavgift 32,5 36,9 36,9 36,9 36,9

Statsbidrag inkludering 2,8 0 0 0 0

Extra statsbidrag 30,1 0 0 0 0

Summa 1 002,0 1 016,2 1 035,2 1 055,3 1 080,9

Befolkningsutveckling
Under 2019 ökade folkmängden i kommunen till 16 024 invånare. Befolkningsökningen förklarades av ett 
positivt flyttnetto, dvs. att fler flyttade till kommunen än från. Samtidigt var födelsenettot negativt, vilket 
innebär att det under år 2019 dog fler invånare än som föddes.

Perioden 2019-2039 förväntas folkmängden öka med 900 invånare enligt senaste befolkningsprognos, 
vilket presenteras i nedanstående tabell. Precis som utfall 2019 prognostiseras befolkningsökningen bero 
på ett positivt flyttnetto, med ett fortsatt förväntat negativt födelsenetto.
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Sett till befolkningens sammansättning efter ålder förutspås en åldrande befolkning, vilket illustreras 
nedan. I diagrammet kan det avläsas att det framförallt är invånare över 80 år som förväntas öka till 
antalet, men en ökning ses även för barn i åldern 10-20 år. Samtidigt ses en minskning av 
befolkningsantalet för åldern 25-30 år. Genomsnittsåldern i kommunen förväntas öka från 44 år till 45 år 
under perioden 2019 till 2039. Det kan jämföras med samma prognos för riket där genomsnittsåldern ökar 
från 41 år till 43 år.

Befolkningens sammansättning påverkar försörjningskvoten/försörjningsbördan, vilket är ett demografiskt 
mått som visar hur många extra personer en person i yrkesverksam ålder (20-64 år) måste försörja förutom 
sig själv. I nedanstående diagram kan det utläsas att försörjningsbördan är och förväntas fortsätta vara 
högre i kommunen jämfört med riket. Detta innebär sammantaget att allt färre kommer behöva försörja 
allt fler.
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Långtidsprognos Vara kommun
Långtidsprognos för Vara kommun togs fram i samarbete med Sveriges kommuner och regioner under 
hösten 2019. Prognosen utgår från räkenskaper 2018, dvs. konstaterat utfall, med följande antaganden 
samt förutsättningar:

 Oförändrad servicenivå.
 Skatteunderlag, löner och priser utvecklas enligt SKR:s samhällsekonomiska bedömning (från 

augusti 2019). I genomsnitt skrivs 71 % av kostnaderna fram med löneutvecklingen och 29 % med 
prisutvecklingen.

 Kostnader skrivs fram med demografiska förändringar, dvs. befolkningsutveckling.
 Statsbidragen är inte värdesäkrade.
 Kostnader för pensioner, avskrivningar samt räntor utgår från utfall 2018 och skrivs fram med 

prisutvecklingen.

Med tanke på rådande instabilitet vad gäller den samhällsekonomiska utvecklingen på grund av 
coronapandemin är framtagen långtidsprognos för Vara kommun som ett led av detta ytterst osäker. 
Nedanstående slutsatser tar därmed ej hänsyn till den förändring som tillkommit i efterhand. Syftet med 
prognosen är att få en bild av den demografiska utvecklingens effekter på kommunens resultat på lång sikt.

Verksamhetens kostnader 2018-2025

Mkr, fasta priser 2018 2025 Förändring, Mkr Förändring, %

Grundskola 165 179 13,2 8,0 %

Gymnasieskola 78 87 8,5 10,9 %

Barnomsorg 133 130 -3,1 -2,3 %

Äldreomsorg 216 235 19,1 8,8%

Funktionshindrade 130 131 0,8 0,6%

Övrigt 284 291 7,3 2,6%

Totalt 1006 1052 45,9 4,6%
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Resultaträkning 2018-2025

Mkr, löpande priser 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Verksamhetens intäkter 247 252 258 266 273 280 288 296

Verksamhetens kostnader 1 084 1 125 1 170 1 211 1 256 1 300 1 350 1 401

Avskrivningar 39 40 41 41 42 43 44 45

Verksamhetens nettokostnader -876 -913 -953 -986 -1 026 -1 063 -1 105 -1 150

Skatteintäkter 672 696 710 724 747 771 797 825

Generella statsbidrag & utjämning 225 236 259 269 272 273 278 280

Finansnetto -14 -9 -9 -10 -10 -10 -10 -10

Resultat före extraordinära poster 7 10 8 -2 -17 -29 -41 -56

Slutsatser prognos 2018-2025  

 Kommunens verksamheter beräknas ge ett underskott med 56 mkr år 2025.
 För att kommunen ska leva upp till ”god ekonomisk hushållning” (vilket här innebär ett överskott 

om 2 %) under planeringsperioden krävs ett resultat på 23 mkr år 2025, vilket innebär att 
kostnaderna behöver reduceras med 79 mkr.

 I beräkningarna ingår kostnadsökningar på 46 mkr som följer av förändringar i befolkningens 
storlek och sammansättning. De demografiska behoven ökar framför allt inom grundskola, 
gymnasieskola och äldreomsorg.
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Beräkningsförutsättningar
I tabellen nedan sammanställs de beräkningsförutsättningar som ingår i budget 2021-2024.

 2020 2021 2022 2023 2024

Invånarantal 16 069 16 117 16 168 16 220 16 274

Skattesats, % 21,77 21,77 21,77 21,77 21,77

Kompensation lönekostnadsutveckling, % *) 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

Inflationskompensation, % 2 2 2 2 2

Internränta, % 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Po-pålägg, % 40,15 40,15 40,15 40,15 40,15

*Kompensation för lönekostnadsutveckling ligger som ett centralt anslag under kommunstyrelsen och delas ut efter att löneavtal är klara.

Resursfördelning
För bildningsnämndens och socialnämndens verksamheter räknas driftsramar fram enligt en central 
fördelningsmodell. Modellen beräknar resurser baserat på en kostnad per enhet (prislapp) och en volym 
(antal barn/brukare/invånare). Syftet är att anpassa fördelningen till demografiförändringar och 
kostnadsutvecklingen inom olika verksamheter. Ytterst handlar det om att uppnå en rättvis fördelning av 
kommunens resurser ur ett brukar- och medborgarperspektiv samt att underlätta för politiska 
prioriteringar.

Den centrala modellen räknar fram "en påse pengar" till nämnden som sedan fördelar enligt en egen intern 
fördelningsmodell. Eftersom det är nämnden som har störst kännedom om de egna verksamheterna 
fördelas resurser på det sätt där de gör mest nytta.

Priser och volymer uppdateras varje år så att fördelningen ska vara relevant och hållbar över tid. Inför 
kommande års budget och kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari inhämtas aktuella priser för året. 
Därefter följer avstämning av verksamhetsvolymer vid två tillfällen, i april då även planåren justeras utifrån 
en ny befolkningsprognos, och i september.

Övriga nämnders driftsramar räknas upp med förväntad inflation för alla kostnader utom 
personalkostnader. Dessa ligger som ett centralt anslag under kommunstyrelsen för att ge förutsättningar 
för en aktiv lönepolitik.

Räntepåslag
Kommunerna är skyldiga enligt lag att ta ut marknadsmässiga räntepåslag av kommunens samtliga bolag 
som lånar genom koncernbanken. Syftet är att neutralisera det stöd som kommunen genom sin styrka ger 
bolagen som verkar på en konkurrensutsatt marknad. Om avgiften sätts för lågt anses det vara otillåtet 
statsstöd och om den sätts för högt anses det vara otillåten vinstutdelning.

En översyn av räntepåslaget i koncernbanken genomfördes inför 2018 och resulterade i att 
kommunfullmäktige beslutade om en höjning av avgiften med 0,15 procent till 0,40 procent. Enligt 
kommunens finanspolicy ska avgiften fastställas årligen och förvaltningens översyn inför 2019 års budget 
resulterade inte i någon förändring.

Inför budget 2020 höjdes räntepåslaget med 0,20 procent till 0,60 procent efter ett politiskt initiativ.

70



Kommunfullmäktige, Budget 2021, plan 2022-2024 17(31)

Driftbudget

Effektivisering
Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari innehöll ett effektiviseringskrav på nämnderna om 8 mkr. 
Beloppet låg som en separat post i ingången av planeringsåret utan att påverka nämndernas driftsramar. 
Under våren har förvaltningarna gemensamt arbetat fram ett förslag till fördelning som beslutats i 
respektive nämnds budgetförslag samt fastställts av kommunfullmäktige i juni.

Av effektiviseringskravet om 8 mkr har kommunstyrelsen tagit 1 mkr, tekniska nämnden 1,5 mkr, miljö- 
och byggnadsnämnden 0,2 mkr, bildningsnämnden 3,3 mkr och socialnämnden 2 mkr.

Inga ytterligare effektiviseringskrav är budgeterade för kommande planår.

 

Förändringar driftbudget
Vara kommun budgeterar en sammanlagd nettodriftsbudget om 990,1 mkr för 2021. Vid planperiodens 
slut uppgår den till 1 084,4 mkr. Nedan redovisas de förändringar som tillkommit sedan 
kommunfullmäktiges beslut om drifts- och investeringsramar i juni.

 Volymanpassning enligt den centrala resursfördelningsmodellen medförde en minskning av 
bildningsnämndens driftsram om -5 994 tkr beroende på lägre volymer än förväntat för grundskola 
och fritids. Inom grundskolan förklaras den relativt stora minskningen av antal barn i huvudsak av 
en stor avgående årskull i nionde klass och en liten inkommande årskull i förskoleklass. 
Minskningen inom fritids kan ha flera förklaringar då det inte är en obligatorisk verksamhet. 
Socialnämndens driftsram minskade med - 3 388 tkr beroende på lägre volymer än förväntat i 
äldreomsorgen.  

 Räddningsnämnden Västra Skaraborg har under hösten äskat om ett ökat anslag om 1 500 tkr för 
att nå budget i balans 2021. Äskandet gäller enbart 2021 och motiveras av ökade lönekostnader för 
deltidsbrandmän (RIB), lägre intäkter från tillsyn och kontroll, samt ökade kostnader för 
administration. För Vara kommuns del innebär äskandet en ramhöjning om 324 tkr. Då Vara 
kommun tidigare budgeterat för högt på felaktiga uppgifter innebär äskandet ingen ökning av 
nämndens ram för 2021. Sammantaget för planperioden innebär det en minskning 2021 med -
27 tkr och en ökning 2021-2023 med 71 tkr, 261 tkr respektive 276 tkr.

 Årets avtalsrörelse har försenats på grund av coronapandemin och medfört att endast delar av 
lönepotten fördelats ut till nämnderna. De avtalsområden som är klara omfattar lärare, 
sjuksköterskor och vissa akademikerförbund. Förhandlingar pågår fortfarande för 
Kommunalförbundet samt förbund inom allmänkommunal verksamhet. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott har föreslagit kommunfullmäktige att inte reducera 
bildningsnämndens driftsram för 2021 om 6 mkr enligt utfall av resursfördelningsmodellen. 

Samtliga förändringar i nämndernas nettodriftsramar redovisas i bilaga 1. Den 1 januari träder den 
nybildade samhällsbyggnadsförvaltningen i kraft. Det innebär att den driftsram som tidigare utgjorde 
förvaltningen för utveckling och service delas upp i två delar. Se nedanstående tabell.
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Nämndernas driftbudget

Tkr i löpande pris Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

Vara kommuns revisorer -1 197 -1 223 -1 251 -1 279

Räddningsnämnden Västra Skaraborg -12 464 -12 381 -12 807 -13 063

Kommunstyrelsen -114 639 -135 964 -157 387 -179 585

- varav centralt löneanslag -27 026 -46 726 -67 026 -88 026

- varav förvaltning för utveckling och service -78 566 -80 101 -81 131 -82 235

- varav samhällsbyggnadsförvaltning -9 047 -9 137 -9 230 -9 324

Tekniska nämnden -22 454 -23 503 -23 220 -22 879

Miljö- och byggnadsnämnden -4 456 -4 393 -4 328 -4 263

Bildningsnämnden -443 350 -442 221 -444 506 -453 189

Socialnämnden -391 587 -400 426 -404 422 -410 100

Effektivisering 0 0 0 0

Summa -990 147 -1 020 111 -1 047 921 -1 084 358

Investeringsbudget
Kommunfullmäktige har i juni beslutat om nämndernas investeringar för 2020 till 2024. Jämfört med 
budget 2020 ökar kommunstyrelsens budget med 1 mkr 2021-2024 för att täcka ett flertal planerade byten 
av IT-system. I samband med uppstart av den nya samhällsbyggnadsförvaltningen 1 januari 2021 delas 
kommunstyrelsens investeringsram i två delar. Bildningsnämndens budget ökar med 2 mkr för 2021 för 
inventarier till Tråvads skola och Kvänums förskola. Tekniska nämndens budget ökar med 47 mkr. 
Specifikation över tekniska nämndens investeringar redovisas i bilaga 2. Övriga nämnder lämnas 
oförändrade jämfört föregående år.

 

Nämndernas investeringsbudget

Tkr i löpande pris Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

Kommunstyrelsen 3 350 4 350 4 350 4 350 4 350

-varav förvaltning för utveckling och service 3 350 2 350 2 350 2 350 2 350

-varav samhällsbyggnadsförvaltning 2 000 2 000 2 000 2 000

Miljö- och byggnadsnämnden 50 50 50 50 50

Tekniska nämnden 182 794 217 909 198 147 137 850 108 650

Bildningsnämnden 5 800 7 800 5 800 5 800 5 800

Socialnämnden 1 150 1 150 1 150 1 150 1 150

Summa 193 144 231 259 209 497 149 200 120 000
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Resultatbudget
Det budgeterade resultatet för 2021 uppgår för närvarande till 39,8 mkr. För planåren 2022 till 2024 
minskar resultatet till 20,3 mkr, 16,0 mkr respektive 1,8 mkr. De förändringar som tillkommit efter 
kommunfullmäktiges beslut om drifts- och investeringsramar i juni, och som påverkat resultatet, redovisas 
nedan.

 Prognoser för skatteintäkter och generella statsbidrag ger en sammanlagd ökning med 5,6 mkr. 
 Anpassning till prognosticerat utfall för 2020 påverkar budgeterade tillgångar och skulder i 

balansräkningen. Kraftigt ökade generella statsbidrag och ett lågt utfall av investeringar 2020 ger en 
lägre lånevolym än beräknat samtidigt som räntekostnaderna justerats ned. Sammantaget ger detta 
främst effekter för 2022-2024. För 2021 är det främst lägre kostnader för avskrivningar och högre 
kostnader för hyresförluster som ger en samlad positiv effekt om 3,7 mkr.   

 Volymanpassning enligt den centrala resursfördelningsmodellen ger en nettoeffekt på resultatet om 
9,4 mkr.

 Vara kommun har under hösten 2019 bytt förvaltare av tjänstepensioner från KPA till Skandia. 
Eftersom Vara kommun redovisar hela pensionsskulden i balansräkningen ger förändringar av 
skulden stora utslag på kommunens resultat. Den nya prognosen gav en förväntad ökning av 
resultatet med 7,6 mkr. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott har föreslagit kommunfullmäktige att inte reducera 
bildningsnämndens driftsram för 2021 om 6 mkr enligt utfall av resursfördelningsmodellen, vilket 
ger en negativ resultateffekt om 6 mkr.

Samtliga förändringar av det budgeterade resultatet redovisas i bilaga 3.

 

Särskilda förhållanden i budget relaterat till coronapandemin

Skatteintäkter: Osäkerheten om hur den svenska ekonomin utvecklas är fortsatt stor både på kort och lång 
sikt och försvårar beräkningen av kommande skatteintäkter.

Generella statsbidrag: Vara kommun har blivit väl kompenserad 2020 och till viss del 2021 för det 
skatteintäktsbortfall som kommer av lågkonjunkturen. För 2023 och 2024 är dock den beräknade 
nettoeffekten negativ, dvs aviserade statsbidrag kompenserar inte för lägre skatteintäkter under dessa år.

Riktade statsbidrag: "Äldreomsorgslyftet" ger möjlighet att söka bidrag för utbildningsinsatser och 
därigenom stärka kompentensen i verksamheten. "Äldreomsorgssatsningen" är ett bidrag av generell 
karaktär, men som är riktad till äldreomsorgen. Information om eventuella villkor är för närvarande 
begränsad.

Statlig ersättning för ökade kostnader: Under 2020 har Vara kommun fått ersättning för ökade 
sjuklönekostnader. Inga nya utfästelser är gjorda för 2021 och kommunens kostnader för detta är svåra att 
förutse. Full kompensation för hälso- och sjukvårdskostnader är också utlovad 2020 men inte heller för 
detta finns löften för kommande år.

Heltidsresan: Socialförvaltningen har startat tre pilotprojekt i april och införandet planeras därefter att ske 
etappvis i kommunens olika verksamheter. Fullt genomfört uppskattas den totala kostnaden initialt till 
ca 25 mkr, varav socialförvaltningen svarar för ca 22 mkr. På grund av pandemin har tidplanen förskjutits 
och det är osäkert i vilken takt genomförandet kommer att ske. Kostnader för heltidsresan ingår inte i det 
budgeterade resultatet.
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Resultatbudget
Mkr Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

Verksamhetens intäkter 250,0 134,0 142,3 152,5 165,2 181,4

Verksamhetens kostnader -1 108,0 -1 021,0 -1 062,4 -1 106,7 -1 136,9 -1 188,0

Avskrivningar -39,0 -49,0 -46,4 -51,1 -54,8 -57,4

Verksamhetens nettokostnader -897,0 -936,0 -966,5 -1 005,4 -1 026,5 -1 064,0

Skatteintäkter 697,0 706,7 706,8 727,9 751,7 774,2

Generella statsbidrag mm 236,0 275,0 309,4 307,3 303,6 306,7

Verksamhetens resultat 36,0 45,7 49,7 29,8 28,8 16,9

Finansiella intäkter 4,0 6,6 5,5 5,7 7,0 8,2

Finansiella kostnader -14,0 -15,4 -15,5 -15,2 -19,7 -23,3

Resultat efter finansiella poster 26,0 36,9 39,8 20,3 16,0 1,8

Extraordinära poster (netto) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 26,0 36,9 39,8 20,3 16,0 1,8
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Kassaflödesbudget
Mkr Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 26,0 36,8 39,8 20,3 16,0 1,8

Justering för av- och 
nedskrivningar 39,0 49,0 46,4 51,1 54,8 57,4

Justering för övriga ej 
likviditetspåverkande poster -9,0 -2,1 0,0 0 -0,8 -2,3

Medel från verksamheten före förändring 
av rörelsekapital 56,0 83,7 86,2 71,4 70,0 56,9

Ökning/minskning kortfristiga 
fordringar -11,0 -4,7 -2,3 -4,4 -4,5 -4,6

Ökning/minskning förråd och 
varulager 1,0 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 -0,1

Ökning/minskning av kortfristiga 
skulder -19,0 -76,3 4,2 4,3 4,4 4,5

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 27,0 2,6 88,1 71,2 69,8 56,7

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i materiella 
anläggningstillgångar -160,0 -186,7 -231,3 -209,5 -149,2 -120,0

Försäljning av materiella 
anläggningstillgångar 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten -155,0 -186,7 -231,3 -209,5 -149,2 -120,0

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Ökning av långfristiga skulder 226,0 193,3 148,3 145,5 89,2 73,5

Amortering av långfristiga skulder 0,0 -9,2 -15,1 -7,2 -9,8 -10,2

Ökning av långfristiga fordringar -95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Minskning av långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 131,0 184,1 133,2 138,3 79,4 63,3

ÅRETS KASSAFLÖDE 3,0 0,0 -10,0 0,0 0,0 0,0

Likvida medel vid årets början 24,0 10,0 20,0 10,0 10,0 10,0

Likvida medel vid årets slut 27,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
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Balansbudget
Mkr Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 1 448 1 696,0 1 699,9 1 858,9 1 952,9 2 015,9

Summa 1 448 1 696,0 1 699,9 1 858,9 1 952,9 2 015,9

Omsättningstillgångar

Förråd m.m. 5 3,8 5,0 5,2 5,3 5,4

Fordringar 63 53,0 57,4 61,7 66,3 70,9

Kassa och bank 27 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Summa 95 66,8 72,4 76,9 81,6 86,3

SUMMA TILLGÅNGAR 1 543 1 762,8 1 772,3 1 935,8 2 034,5 2 102,2

EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER

Eget kapital

Årets resultat 26 36,8 39,8 20,3 16,0 1,8

Övrigt eget kapital 343 350,9 430,7 470,5 490,8 506,9

Summa 369 387,7 470,5 490,8 506,8 508,7

Avsättningar

Avsättningar pensioner och 
liknande förpliktelser 386 380,3 374,5 368,0 362,4 360,0

Andra avsättningar 55 40,8 36,5 29,3 19,5 9,3

Summa 441 421,1 411,0 397,3 381,9 369,3

Skulder

Långfristiga låneskulder 543 691,0 620,6 772,1 864,6 937,5

Övriga långfristiga skulder 0 53,0 56,0 57,1 58,3 59,4

Kortfristiga skulder 190 210,0 214,2 218,5 222,9 227,3

Summa 733 954,0 890,8 1 047,7 1 145,8 1 224,2

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER

1 543 1 762,8 1 772,3 1 935,8 2 034,5 2 102,2
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Finansiell analys
Vara kommun budgeterar ett resultat för 2021 på 39,8 mkr. Resultatet relaterat till skatteintäkter och 
generella statsbidrag uppgår till 3,9 %. Kommunens nettoinvesteringar beräknas under 2021 uppgå till 
231 mkr vilket är högre än tidigare år. Totalt under perioden 2021 till 2024 beräknas kommunen investera 
för 710 mkr. Volymen är högst 2021 men sjunker till 2024.

Självfinansieringsgraden av investeringarna beräknas under 2021 uppgå till 37 %. Det innebär att 
investeringarna inte kan finansieras med skatteintäkter, utan kommunen måste låna för att finansiera 
investeringarna. Det förhållandet består under hela planperioden.

Modell för finansiell analys
För att kartlägga och analysera resultat, utveckling och ställning för Vara kommun används en finansiell 
analysmodell utvecklad av Kommunforskning i Västsverige. Målsättningen är att utifrån dessa identifiera 
eventuella finansiella möjligheter och problem och därigenom klargöra om kommunen har en god 
ekonomisk hushållning som föreskrivs i kommunallagen.

Den finansiella analysmodellen bygger på fyra perspektiv: Det finansiella resultatet, kapacitetsutvecklingen, 
riskförhållanden samt kontrollen över den finansiella utvecklingen. Varje perspektiv analyseras med hjälp 
av ett antal finansiella nyckeltal som har till uppgift att belysa ställning och utveckling inom de fyra 
perspektiven.

Resultat
Intäkter och kostnader

 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

Skatte-och statsbidragsutveckling, % 3,5 1,9 1,9 2,4

Nettokostnadsutveckling, % 3,3 4,0 2,1 3,7

Kommunens intäkter från skatter och generella statsbidrag väntas öka med 3,5 % år 2021 jämfört med vad 
som budgeterades för 2020. Ökningen är en nettoeffekt av lägre skatteintäkter till följd av lågkonjunkturen 
och kompensation genom extra generella statsbidrag med anledning av coronapandemin. För 2022 och 
2023 ökar intäkterna med måttliga 1,9 % men ökar sedan med 2,4 % 2024. Den lägre ökningstakten beror 
på att tillskott från generella bidrag inte fullt ut kompenserar en förväntat lägre nivå på skatteintäkter dessa 
år. Kommunen budgeterar för en oförändrad skattesats om 21,77 % under perioden.

Kommunens nettokostnader väntas öka med 3,3 % under 2021. Förväntade löneökningar, stigande 
inflation och volymökningar, främst inom skola och omsorg, kommer enligt beräkningar att ge en årlig 
nettokostnadsökning med mellan 2,1 % och 4,0 % för åren 2022 till 2024. Den relativt stora variationen i 
nettokostnadsutveckling under perioden tillskrivs till stor del förändringar av pensionsskuldens kostnader.

Sammantaget ökar intäkterna 0,2 % mer än kostnaderna år 2021. För planperioden 2022 till 2024 ökar 
istället kostnaderna mer än intäkterna med  2,1 %, 0,2 % respektive 1,3 %.
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Årets resultat

 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

Fullfonderingsmodell

Årets resultat, mkr 39,8 20,3 16 1,8

Årets resultat/skatteintäkter och generella statsbidrag, % 3,9 2,0 1,5 0,2

Blandad modell

Årets resultat, mkr 30,7 11,7 8,9 -5,3

Årets resultat/skatteintäkter och generellt statsbidrag, % 3,0 1,1 0,8 -0,5

Vara kommun redovisar hela pensionsskulden i balansräkningen enligt fullfonderingsmodellen för att ge 
en mer rättvisande bild av kommunens ekonomiska ställning. Med redovisning enligt blandmodellen ligger 
större delen av pensionsskulden utanför balansräkningen och förändringar av pensionsskuldens beräknade 
storlek påverkar därför det redovisade resultatet olika mycket beroende på redovisningsmodell.

Kommunens resultat i relation till skatter och generella statsbidrag väntas bli 3,9 % år 2021. Jämfört med 
budget 2020 är det en förbättring med 0,1 %. Under 2022 till 2024 budgeterar kommunen för minskande 
resultat från 2,0 % till 0,2 %.

Vara kommun har ett finansiellt mål att resultatet som andel av skatter och generella statsbidrag ska uppgå 
till 2 % +/- 1 %. Det ger ett utrymme att under en längre tid skattefinansiera en normal investeringsvolym 
i kommunen. Det innebär i sin tur att kommunens kort- och långsiktiga finansiella handlingsutrymme, i 
form av soliditet och likviditet behålls.

Årets investeringar

 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

Nettoinvesteringar, mkr 231 210 149 120

De samlade nettoinvesteringarna väntas uppgå till 231 mkr under 2021 vilket är högre än tidigare år. Från 
att ha legat kring 50 mkr per år 2014 och 2015 ökade investeringarna till 172 mkr 2018 och 160 mkr 2019. 
Prognosen för 2020 är 126 mkr till följd av ett flertal försenade projekt. De höga investeringarna år 2021 
och 2022 beror till stor del på ett ökat reinvesteringsbehov av de fastigheter som byggdes under 70- och 
80-talen, men även investeringar i infrastruktur. Investeringstakten sjunker sedan för 2023 och 2024 till 
149 mkr respektive 120 mkr. 

Utfallet av investeringarna tenderar dock att bli lägre än budget och budgeterade volymer i planåren 
tenderar att öka då fler projekt läggs in i respektive planår i kommande budgetprocess. Sammantaget 
skapar detta en osäkerhet i bedömningen av investeringarnas påverkan på kommunens framtida resultat 
och ställning.

Totalt under perioden budgeterar kommunen för investeringar om 710 mkr. De senaste åren har inte 
utförda investeringar nått upp till budgeterad volym och utfallet har legat mellan 50 - 85 %. Det 
prognosticerade utfallet för 2020 är ca 60 % inklusive ombudgeterade medel från 2019.

Av de totala investeringarna beräknas ca 40 % under perioden göras i skolor och förskolor. Investeringar i 
VA-verksamhet, gator och vägar väntas uppgå till ca 35 % och omkring 10 % läggs på investeringar i vård 
och omsorg.
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Självfinansieringsgrad av investeringar

% Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

Självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar, % 37 34 47 49

Självfinansieringsgraden av investeringarna mäter hur stor del av investeringarna som kan finansieras med 
årets resultat före avskrivningar. 100 % innebär att kommunen kan skattefinansiera samtliga investeringar 
som är utförda under året, vilket i sin tur innebär att kommunen inte behöver låna till investeringarna och 
att kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme stärks.

Självfinansieringsgraden väntas uppgå till ca 35 % de kommande två åren för att sedan öka upp mot 50 % 
2024 i takt med att de budgeterade investeringarna avtar. Den låga självfinansieringsgraden under perioden 
innebär att kommunen ökar sin belåning varje år vilket minskar det finansiella handlingsutrymmet.

Kapacitet
Soliditet

% Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

Soliditet 26,9 25,7 25,2 24,5

Soliditet exkl. pensionsförpliktelser 44,3 40,7 39,1 37,5

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme, dvs. långsiktiga 
motståndskraft. Den visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med eget kapital. Ett 
viktigt kriterium för god ekonomisk hushållning är att soliditeten under en längre period inte försvagas 
utan utvecklas positivt. Det innebär att kommunen blir mindre skuldsatt och ökar sitt finansiella 
handlingsutrymme. Ökade lån innebär ökade kostnader för räntor som tränger undan medel att använda i 
verksamheten.

Vara kommun har under en längre period inte haft egna lån och soliditeten har sedan 2010 legat omkring 
30 %. Under 2018 införde kommunen en koncernbank vilket innebar att de kommunala bolagens lån 
övertogs av kommunen varpå soliditeten sjönk till 26 % vilket är samma nivå som redovisas för hela 
kommunkoncernen. Rensat för de kommunala bolagens lån redovisade kommunen en soliditet på 30 % 
samma år.

Stora extra statsbidrag till följd av coronapandemin i kombination med ett lågt förväntat utfall av 
investeringar gör att soliditeten 2020 väntas bli betydligt högre än de 22 % som budgeterades. År 2021 
väntas soliditeten uppgå till 26,9 % för att sedan successivt sjunka till 24,5 % 2024.

Kommunalskatt

 Vara kommun 2020 Västra Götaland 2020 Riket 2020

Kommunens skattesats 21,77 21,38 20,72

Regionens skattesats 11,48 11,48 11,56

Total skattesats 33,25 32,86 32,29

Kommunens skattesats höjdes med 0,5 % 2017 och uppgår till 21,77 %. Det är 0,39 % mer är den 
genomsnittliga skattesatsen för kommunerna i Västra Götalands län och 1,05 % mer än den 
genomsnittliga skattesatsen i riket som är 20,72 %. Under perioden budgeteras en oförändrad skattesats på 
21,77 kr.
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Risk och kontroll
Likviditet ur ett riskperspektiv

 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

Likvida medel, mkr 10 10 10 10

Kassalikviditet 31,4 32,8 34,2 35,6

Kassalikviditeten mäter kommunens kortsiktiga betalningsförmåga och visar om kommunen kan fullgöra 
sina betalningsåtaganden på kort sikt som t.ex. att betala ut löner. Ett värde om 100 % innebär att 
omsättningstillgångarna exklusive lager är lika stora som de kortfristiga skulderna.

Vara kommun ska enligt finanspolicyn ha en kortsiktig beredskap som motsvarar minst 85 mkr och har 
därför en checkkredit om 100 mkr som inte är avsedd att nyttjas. Det behov av likviditet som följer av att 
kommunen inte klarar att självfinansiera budgeterade investeringar möts genom ökade lån. 
Upplåningsbehovet i koncernen samordnas i koncernbanken och budgeteras efter likvida medel om 
10 mkr, utöver den reserv som checkkrediten utgör. På så vis uppnås en kostnadseffektiv finansiering.

Kassalikviditeten beräknas till 31,4 % för 2021 och stiger till 35,6 % 2024. Den låga nivån förklaras av att 
kommunen har en checkkredit istället för pengar i kassan. Inräknat checkkrediten är kassalikviditeten 78 % 
för 2021. De kortfristiga skulderna innehåller dessutom en semesterlöneskuld om ca 45 mkr som inte 
betalas ut på kort sikt. Med hänsyn tagen även till denna blir kassalikviditeten kring 100%.

Pensionsåtagande

(mkr) Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

Total pensionsskuld 374,5 368,0 362,4 360,0

Kommunens pensionsskuld redovisas som en avsättning i balansräkningen eftersom det inte är känt exakt 
hur stor skulden är. Budgeterad skuld utgår från de prognoser som utförs av kommunens 
pensionsförvaltare.

Då Vara kommun redovisar skulden i balansräkningen innebär förändringar i beräkningarna, såsom 
basbeloppsjusteringar eller räntejusteringar, att kommunens resultat förändras.

Under hösten 2019 bytte kommunen förvaltare från KPA till Skandia efter en gemensam upphandling av 
kommunerna i västra Skaraborg. Bytet innebar att sedvanlig prognos i december månad uteblev. Den 
första prognosen från Skandia under hösten 2020 gav en lägre beräknad skuld än förväntat. För 2021 
uppgår skulden till 374,5 mkr för att sedan minska till 360 mkr år 2024.

Avslutande kommentar
Budgeten för Vara kommun är upprättad i enlighet med de riktlinjer som antagits för god ekonomisk 
hushållning. Kommunen väntas under perioden 2021 till 2023 uppfylla det finansiella målet om ett resultat 
på 2 % +/- 1 % av intäkter från skatter och generella statsbidrag. För år 2024 förväntas däremot inte målet 
uppnås. Det innebär att kommunen under de kommande tre åren väntas uppfylla balanskravet. För 2024 
är resultatet negativt enligt beräkning för blandmodellen, vilket innebär att balanskravet inte uppfylls.

För att kunna uppfylla det finansiella målet under perioden krävs en god verksamhetsstyrning med fokus 
på en aktiv uppföljning för att kunna parera förändringar i budgetförutsättningarna. Ökade generella 
statsbidrag till följd av coronapandemin ger stabilitet på kort sikt, men den negativa resultatutvecklingen i 
planåren vittnar om den underliggande utmaningen att möta de kostnadsökningar som bland annat 
kommer av den demografiska utvecklingen. För att förhindra att nettokostnaderna utvecklas i snabbare 
takt än skatteintäkterna krävs nya sätt att organisera arbetet, utnyttja ny teknik och samarbete internt och 
externt.
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BILAGA 1. Driftsbudget, förändringar

Driftsbudget 2021, plan 2022-2024 (tkr) 2021 2022 2023 2024

 Från inriktningsbeslut 2020-02-06     

Vara kommuns revisorer -1 197 -1 223 -1 251 -1 279
     
Räddningsnämnden Västra Skaraborg -12 491 -12 310 -12 546 -12 787
Justering av ram för Vara kommun efter nämndens 
budget i juni 351 -71 -261 -276

Äskande (Vara kommuns del) -324 0 0 0
Summa efter förändring -12 464 -12 381 -12 807 -13 063
     
Kommunstyrelsen -120 856 -142 181 -163 604 -185 802
 -varav centralt löneanslag -32 375 -52 075 -72 375 -93 375
 -varav förvaltning för utveckling och service -88 481 -90 106 -91 229 -92 427
Effektivisering 1 000 1 000 1 000 1 000
Effektivisering (TN ej höjda hyror) 130 130 130 130
Del av lönerevision 2020 -262 -262 -262 -262
Minskning av lönepott vid del av revision 2020 5 349 5 349 5 349 5 349
Summa efter förändring -114 639 -135 964 -157 387 -179 585
 -varav centralt löneanslag -27 026 -46 726 -67 026 -88 026
 -varav förvaltning för utveckling och service -78 566 -80 101 -81 131 -82 235
-varav samhällsbyggnadsförvaltning -9 047 -9 137 -9 230 -9 324
     
Teknisk nämnd -22 454 -23 503 -23 220 -22 879
Effektivisering (fördelas på KS, SN, BIN) 0 0 0 0
Summa efter förändring -22 454 -23 503 -23 220 -22 879
     
Miljö- och byggnadsnämnden -4 553 -4 490 -4 425 -4 360
Effektivisering 200 200 200 200
Del av lönerevision 2020 -103 -103 -103 -103
Summa efter förändring -4 456 -4 393 -4 328 -4 263
     
Bildningsnämnden -441 827 -447 283 -450 161 -459 183
Effektivisering 3 300 3 300 3 300 3 300
Effektivisering (TN ej höjda hyror) 1 150 1 150 1 150 1 150
Avstämning resursfördelning - april 1 502 2 066 2 596 2 855
Politisk prioritering KSAU 2020-05-20 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
Avstämning resursfördelning - september 5 994 6 015 6 078 6 158
Del av lönerevision 2020 -4 469 -4 469 -4 469 -4 469
Politisk prioritering (KSAU 2020-10-23) -6 000 - - -
Summa efter förändring -443 350 -442 221 -444 506 -453 189
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Socialnämnden -390 946 -399 691 -403 838 -409 306
Effektivisering 2 000 2 000 2 000 2 000
Effektivisering (TN ej höjda hyror) 220 220 220 220
Avstämning resursfördelning - april -2 734 -2 896 -2 788 -3 060
Politisk prioritering KSAU 2020-05-20 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
Avstämning resursfördelning - september 3 388 3 456 3 499 3 561
Del av lönerevision 2020 -515 -515 -515 -515
Summa efter förändring -391 587 -400 426 -404 422 -410 100
     
Effektivisering, ej fördelat 0 0 0 0
Summa -990 147 -1 020 111 -1 047 921 -1 084 358
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BILAGA 2. Investeringsbudget, specifikation teknisk nämnd

Investeringsbudget Teknisk nämnd

Tkr Bokslut 
2018

Bokslut 
2019

Budget 
2020

Budget 
2021

Plan 
2022

Plan 
2023

Plan 
2024

Teknisk nämnd enligt inriktningsbeslut 160 859 150 266 178 850 170 850 169 650 111 850 71 850

Ombudgetering från 2019 31 568

Summa 160 859 150 266 210 418 170 850 169 650 111 850 71 850

Föreslagna förändringar -27 624 47 059 28 497 26 000 36 800

Summa inkl. förändringar 182 794 217 909 198 147 137 850 108 650

År 2021 avser 186 909 tkr skattefinansierad verksamhet och 31 000 tkr taxefinansierad verksamhet.

Specifikation teknisk nämnd

Tkr Budget 2020 
inkl. omb.

Budget 
2021

Plan 
2022

Plan 
2023

Plan 
2024

Total 
budget

Specifikation investeringar skattefinansierad verksamhet

Ram kost 200 200 200 200 200 -

Ram lokalvård 200 200 200 200 200 -

Renovering/ombyggnad övriga fastigheter 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 -

Renovering ombyggnad fastigheter BIN 25 000 20 000 20 000 20 000 20 000 -

Alléhallen 2 000 16 000 16 797 35 000

Sprinten bildnings- och kulturkluster -3 722 187 000

Grundskola Torsgårdsskolan 3 221 53 917

Kvänums förskola 10 000 19 617 30 000

Tråvad skola och förskola 38 817 20 000 60 000

Larvs skola 842 14 000 15 000

Familjecentral med Närhälsan 922 14 000 15 000

Västra förskolan 9 048 10 000

Reservkraft Lagmansköket 2 000 2 000

Alléskolan förnyelse 9 000 6 000 20 000 15 000 50 000

Nästegårdsskolan förnyelse 1 000 9 000 20 000 20 000 50 000

Lagman bygg- och anläggningsprogram 1 000 11 000 12 000

Renovering/ombyggnad fastigheter SN 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 -

Korttidsboende 981 35 000 24 000 60 000

Ram gata-park 11 377 11 000 11 000 9 000 9 000 -

Ram tätortsvandring 450 450 450 450 450 -

Ram utsmyckning yttre miljöer 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 -

Drottninggatan 11 574 12 000

Storgatan, delen Elisgatan till Sveagatan 1 000 10 000 11 000

Sveagatan, delen järnvägen till torget 1 800 1 800

Torggatan, delen Sveagatan till Teatergatan 1 000 12 000 13 000

Västergatan, delen Kyrkogatan till Tingshusgatan 1 000 1 000

Rondell Nya vägen vid förskolan, Kvänum 1 500 1 500

Kyrkogatan, Vedum 3 600 3 600
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Tkr Budget 2020 
inkl. omb.

Budget 
2021

Plan 
2022

Plan 
2023

Plan 
2024

Total 
budget

Ram exploatering gata-park 15 500 1 000 11 000 2 000 2 000 -

Exploatering Ritaren etapp 2 1 774 4 800

Summa 15 342 186 909 148 147 103 850 90 650

Specifikation investeringar taxefinansierad verksamhet:

Ram vatten och avlopp 13 000 14 000 14 000 14 000 14 000 -

Ram exploatering VA 8 000 4 000 2 000 4 000 1 000 -

Drottninggatan VA 5 952 6 000

Storgatan, delen Elisgatan till Sveagatan VA 6 000 6 000

Sveagatan, delen järnvägen till torget VA 3 000 3 000

Torggatan, delen Sveagatan till Teatergatan VA 7 000 7 000

Vattenverk med ledningar 10 000 10 000 10 000 30 000

Matavfallsinsamlingskärl 2 500 2 500

Återvinningscentral 3 000 17 000 20 000

Summa 29 452 31000 50 000 34 000 18 000

Skattefinansierade investeringar 153 342 186 909 148 147 103 850 90 650

Taxefinansierade investeringar 29 452 31 000 50 000 34 000 18 000

Total 192 794 217 909 198 147 137 850 108 650
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BILAGA 3. Resultatbudget, förändringar 

Resultatbudget 2021, plan 2022-2024 (mkr) 2021 2022 2023 2024

Kommunfullmäktige 2019-11-25 27,7 16,3 11,8
Skatteprognos dec 5,6 4,6 5,7
Resursfördelning prisjustering -9,6 -9,7 -9,9
Minskad lönepott 2 2 2
Minskat effektiviseringskrav -2 -2 -2
Inriktningsbeslut 2020-02-06 23,7 11,2 7,6 -0,6
Skatteprognos - februari -2,2 -2,2 -2,2  -1,8
Tekniska justeringar (inkl. reviderad investeringsbudget) 2,6 1 -1,2 -5,6
Avstämning resursfördelning - april -1,2 -0,8 -0,2 -0,2
Skatteprognos april (inkl. preliminärt utfall LSS) 2,6 1,1 0,4 -1
Politisk prioritering SN och BIN -6 -6,1 -6,2 -6,4
Kommunfullmäktige 2020-06-22 19,5 4,2 -1,8 -13,8
Revidering utfall LSS -6,5 -6,6 -6,7 -6,9
Skatteprognos aug 1 2,9 4,5 -4,7
Avstämning resursfördelning - september 9,4 9,5 9,6 9,7
Skatteprognos oktober 11,1 2,2 -6,4 0,5
Pensionsprognos 7,6 3,3 11,3 7,9
Tekniska justeringar 3,7 4,8 5,5 9,1
Politisk prioritering BIN (KSAU 2020-10-23) -6 - - -
Budgeterat resultat f.n. 39,8 20,3 16,0 1,8

Resultat i relation till skatteintäkter och generella 
statsbidrag, (% ) 3,9 2,0 1,5 0,2
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Räddningsnämnden 2020-09-03 

§ 26 

Budget 2021 

Ärendebeskrivning 

Nuvarande budget täcker inte den verksamhet som bedrivs idag. 
Anpassningar eller budgettillskott i storleksordningen 1 500 tkr behövs. 
Anledningen till underskottet är flera. 
En del är att arbetet med de RIB (Räddningstjänstpersonal i beredskap)
anställda efter löneavtal RIB 17 har varit kostnadsdrivande. 

En annan del är att räddningstjänsten är mer och mer beroende av intäkter 
från brandskyddskontroll, tillsyn, avgift för onödiga automatlann, 
restvärdesräddning etc. Dessa intäkter fluktuerar till exempel med antalet 
insatser, efterfrågan på utbildningar samt sjukskrivningar inom kritisk 
verksamhet. Accepteras inte en viss fluktuation måste verksamheten anpassas 
efter någon sorts lägsta gräns. 

Vidare har räddningstjänsten idag liten tillgång till administrativt stöd inom 
ekonomi, personal, utveckling och nämndadministration. Om det skall 
utvecklas kommer även det medföra utökade kostnader. 

Räddningstjänstens verksamhet består nästan uteslutande av fasta kostnader 
vilket gör att ska det sparas blir det på personal. Besparingarna har olika 
konsekvenser. 
• En färre i beredskap bland RIB-personalen (deltidsbrandman) dygnet runt 
(3-4 personer färre), cirka 600 tkr 
• En färre heltidsbrandman dygnet runt (4-5 personer färre), cirka 3 000 tkr 
• En färre av dagtidspersonalen, cirka 600 tkr 

Trygghetscentralen är intäktsfinansierad och för att den skall bli 
kostnadsneutral krävs att medlemskommunerna ansluter sina larm till den. 
Det krävs naturligtvis också att vi kan ta emot dem på ett tryggt och säkert 
sätt. 

Räddningsnämnden beslutar att 

Räddningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att besluta att bevilja räddningsnämnden en utökad 
budgetram för år 2021 med 1 500 tkr för att få en budget i balans. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse budget 2021 

Utdragsbestyrkande Beslutsexpediering 
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Budget enligt besrut KF juni 

20211 2022 2023 -- - . 
Lidköping 
Vara 
Grästorp 
Essunga 
SUMMA 

31835000 32 468000 33 585 000 
12 139 942 12 381 330 12 807 286 
5 856 200 5 972 643 6 178121 
6 424 381 6 552 122 6 777 535 

56 255 522 57 374 094 59 347 941 

Lidköping 
Vara 
Grästorp 
Essunga 
SUMMA 

2021 
848 850 
323 700 
156150 
171 300 

1500000 

2022 2023 

0 0 

2021 2022 2023 
Lidköping 
Wara 
Grästorp 
Essunga 
TOTALT 

32 683 850 32 468 000 33 585 000 
12 463 642 12 381 330 12 807 286 
6 012 350 5 972643 6178121 
6 595 681 6 552 122 6 777 535 

57 755 522 57 374 094 59 347 941 

Med vänlig hälsn ing 

Ann-Charlotte Wiktorsson 
Ekonom 
Lidköpings kommun 
Kommunstyrelsens verksamheter 
Ekonomienheten 
53188 LIDKÖPING vid Vänern 

Telefon: 0510- 770353 
E-post:ann-charlotte .wiktorsson@lidkoping.se 
www.lidkoping.se 
www. lidkoping.se 
Lidköping - en välkomnande och hållbar kommun. 
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56,59% / 
21,58%j:S 
10,41% 
11,42% 

1 500000 
56,59% / 
21 ,58% % 
10,41% 
11,42% 

Här kan du läsa mer om hur Lidköpings kommun behandlar dina personuppgifter https://l idkoping.se/dataskydd 

Från: Sofia Andersson 
Skickat: den 12 oktober 2020 11:00 
Till: Ann-Charlotte Wiktorsson <ann-charlotte.wiktorsson@lidkoping.se> 
Ämne: Kan du ringa mig? 

Hej, 

Kan du ringa mig under dagen med anledning av det tidigare mejl jag skickade? Det kanske bara var exempelsiffror 
som du skrev i det förklarande mejlet men det jag skulle vilja veta är om de ramar som Fredrik L mejlade oss i våras 
stämmer (utom ram höjningen med 324 tkr förstås). Det äskande som gjordes om 1500 tkr gä ller det enbart för 2021 
eller också planåren framåt? 

2 



2020-08-14

Till Fullmäktige

Vara kommun

Fråga till allmänhetens frågestund

Vid Solgårdens äldreboende i Vara har man under året byggt några nya soprum. Väggarna består av 
liggande brädor med mellanrum emellan. Man har i dessa soprum placerat ett antal sopkärl för bl. a 
förpackningar och annat avfall. Placeringen av det ena soprummet är mycket märklig, och det är där 
som Solgårdens kök ska slänga sina sopor. Längst in där huset ligger i vinkel har man medvetet 
placerat soprummet ca 2 meter från ett par sovrumsfönster (och dessutom dessa båda rums enda 
fönster). Man presenterade först i maj en knapphändig ritning för godkännande av personalen, utan 
att förklara vad som skulle byggas. Både personal, boende och anhöriga blev därför mycket 
förvånade och upprörda när man började att gjuta en bottenplatta i början av juni.  Trots protester 
från personal och anhöriga genomfördes bygget. Även byggnadsnämnden hade synpunkter på 
placeringen, men det valde man att ignorera. Det har sagts att man ska plantera växter utmed 
väggarna på soprummet för att få det lite snyggare, men det är ju ändå ett soprum. Dessutom har 
man ju också kraftigt reducerat den lilla utsikt mot Allégatan som tidigare fanns. Parkeringen som 
finns på denna sida äldreboendet är rejält stor, och det borde finnas lämpligare ställen att placera ett 
soprum på. 

I dessa tider när de äldre inte får ta emot besök som vanligt eller röra sig fritt, blir detta särskilt trist 
eftersom utsikten från fönstret nästan är den enda kontakten med omvärlden. Det är nog inte såhär 
som någon skulle vilja tillbringa sina sista år. Det vore mycket intressant att få en förklaring på hur 
man har tänkt. Vara kommun borde väl ha en policy för hur man ser på sina äldre invånare på 
boenden och deras miljö?  

Jag yrkar på att detta soprum flyttas till en lämpligare plats omgående, och att man tar hänsyn till 
och förbättrar boendemiljön för de som bor på äldreboendet.

Med vänlig hälsning

Agnetha Alfreddson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-11-04

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 144 Dnr KS 2020/220 

Avtal om gemensam räddningsnämnd

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. Anta nytt avtal om gemensam räddningsnämnd med start 2021-01-01. 
2. Ge kommundirektör i uppdrag att underteckna avtalet. 

Sammanfattning av ärendet

Det finns ett upprättat avtal om gemensam räddningsnämnd som gäller från 2018-01-01 där 
villkoren i avtalet mellan parterna regleras. Avtalet har uppdaterats vid flera tillfällen under åren 
av olika orsaker. Nu behöver avtalet uppdateras i den delen som gäller kostnadsfördelningen. Det 
är av två orsaker. Dels extra tilldelade medel för löneavtalet RIB 17 och dels extra kostnader för 
Vara kommun med anledning av nybyggd brandstation i Kvänum. 
Genom att anpassa kostnadsfördelningen kommer varje kommun på ett enklare sätt kunna se hur 
mycket varje kommun skall betala för sitt engagemang i Räddningsnämnden Västra Skaraborg. 
Observera att detta inte innebär några ändrade kostnader för kommunen utan det är enbart en 
anpassning till faktisk fördelning. Fördelningen 2020-2023 illustreras i tabellen nedan:

Fördelning 
2020

Fördelning 
2021

Fördelning 
2022

Fördelning 
2023

Lidköping 57,57% 56,59% 56,51% 56,51%

Vara 20,13% 21,58% 21,63% 21,62%

Grästorp 10,62% 10,42% 10,43% 10,43%

Essunga 11,67% 11,42% 11,44% 11,44%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Ovan fördelning används bland annat för att fördela om nämnden skulle göra ett under- eller 
överskott när året sammanställs eller om någon annan kostnad ska fördelas. Inför år 2021 ligger 
det ett förslag om att höja nämndens budgetram med 1 500 tkr och det kommer då innebära att 
Varas kostnad ökar med 324 tkr (1 500 tkr * 0,2158). 
I övrigt är det inga skillnader mellan det nya och det gamla avtalet utan alla skrivelser är 
desamma som tidigare. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-11-04

Justerare Utdragsbestyrkande

Det nya avtalet börjar gälla 2021-01-01. 

Beslutsunderlag

- Beslut från KSAU 2020-10-23 § 160
- Avtal om gemensam räddningsnämnd, handlingsid 2020.1943

Beslutet ska skickas till

- Räddningsnämnden Västra Skaraborg 
- Kommundirektör
- Kommunstyrelsens ekonom
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Mellan Lidköpings kommun, 212000-1694, 531 88 Lidköping, Vara kommun, 212000-2924, 

534 81 Vara, Grästorp kommun 212000-1595, 467 80 Grästorp och Essunga kommun 21200-

2916, 465 82 Nossebro tecknas följande 

Avtal 

om gemensam räddningsnämnd 

 

 

1. Syfte 

Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga kommuner skall genom en gemensam nämnd för 

räddningstjänstverksamheten (räddningsnämnden) bättre ta till vara kommunernas 

gemensamma resurser för räddningstjänst. 

 

Lidköpings kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i kommunens 

organisation. 

 

2. Uppgifter m.m. 

Avtalet omfattar kommunernas samtliga uppgifter enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och 
övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras av den kommunala nämnd som svarar för 
räddningstjänsten samt skyldighet för räddningsnämnden att delta i samråd och avge yttrande i 
ärenden om någon nämnd inom Lidköpings, Vara, Grästorps och Essungas kommun begär det. 
Vidare svarar nämnden för arbetet med att samordna säkerhetssamordnarfunktionen enligt Lag 
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap (LEH). Räddningsnämnden svarar också för att bemanna en larmcentral som 
kan hantera alternativt förmedla alla de larm som finns internt i kommunerna, såsom trygghetslarm, 
inbrottslarm, brandlarm, överfallslarm etc. Larmcentralen skall också ansluta brandlarm från externa 
kunder. Vidare skall larmcentralen kunna fungera som alternativ växel när ordinarie växel är stängd.  

 

3. Budgetprocessen 

Räddningsnämnden skall anpassa sitt budgetarbete, bokslutsarbete och sin 

budgetuppföljning så att dessa moment på ett följsamt sätt kan ingå i Lidköping, Vara, 

Grästorp respektive Essunga kommuns motsvarande arbete. 

 

4. Kostnadsfördelning 

Lidköpings kommun skall fastställa budgeten för räddningsnämnden efter samråd med 

Vara, Grästorp och Essunga kommun. Förslag till budget skall skickas till Vara, Grästorp 

och Essungas kommun senast den 20 september varje år. 

 

Den budgeterade nettokostnad som Lidköpings kommunfullmäktige beslutar om för 

räddningstjänsten motsvarar 56,59 procent, vilket är Lidköpings andel, av de netto-

kostnader som samarbetskommunerna gemensamt ska finansiera. Övriga kommuners 

andel, av det som samarbetskommunerna har att finansiera, uppgår för Vara kommun till 

21,58 procent, för Grästorps kommun till 10,41 procent och för Essunga kommun till 

11,42 procent. Förskottsinbetalningen ska göra senast den 15:e i varje månad med 1/12-

del av respektive kommuns årliga andel. 
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Nedan följer ett exempel som visar på fördelning om Lidköpings kommun fastställt 

räddningsnämndens budgeterade nettokostnad till 31 850 tkr: 

 

 

 

 

 

 

 

Samordningen av säkerhetssamordnarfunktionen finansieras genom att kommunerna för 

över det statliga 2:4 bidraget för krishantering. 

 

Larmcentralen skall vara intäktsfinansierad. 

 

Över- och underskott hanteras enligt Lidköpings kommuns ekonomistyrprinciper med 

följande tillägg: 

Om resultatet beror på något som inte gått att förutse, inte gått att arbeta tillbaks 

innevarande år samt är mer än 0,5 procent av de totala kommunbidragen skall resultatet 

fördelas enligt fördelningstalen.  

 

5. Insyn i förvaltningen 

Vara, Grästorp och Essunga kommun har rätt till löpande insyn i förvaltning och 

redovisning som gäller räddningsnämndens verksamhet. 

 

Räddningsnämnden skall i en delårsrapport per den 31 augusti rapportera till 

kommunfullmäktiges i Vara, Grästorp och Essunga hur verksamheten utvecklas samt 

redovisa en prognos på årligt budgetutfall. Rapporten skall skickas i början av september. 

 

6. Regler om förtroendevalda 
 

Räddningsnämnden skall bestå av sju ledamöter och sju ersättare, varav tre ledamöter och 

tre ersättare utses av kommunfullmäktige i Lidköpings kommun, två ledamöter och två 

ersättare utses av kommunfullmäktige i Vara kommun, en ledamot och en ersättare utses 

av kommunfullmäktige i Grästorps kommun och en ledamot och en ersättare utses av 

kommunfullmäktige i Essunga kommun. Räddningsnämndens ordförande skall utses 

bland ledamöterna från Lidköpings kommun, 1:e vice ordförande utses efter förslag från 

Vara kommun och 2:e vice ordförande utses efter förslag från Grästorps kommun. 

 

Mandattiden är från och 1 januari året efter det år då val av kommunfullmäktige i hela 

riket ägt rum. 

 

7. Pensionsåtagande 
 

Vara, Grästorp och Essunga kommun ansvarar för pensionsåtaganden som trätt ikraft före 

den gemensamma nämndens bildande. För Varas del gäller det tiden före 2003-01-01, för 

Grästorps del, tiden före 2004-01-01 och för Essungas del, tiden före 2009-03-01. 

Lidköpings kommun ansvarar för åtaganden efter dessa datum. Vid övertagandet av 

personal i samband med övertagandet Säkerhetssamordnarfunktionen gäller samma fast 

Lidköpings kommun ansvarar för pensionsåtagandena från och med 2016-07-01 

 

 tkr andel  
Lidköpings kommun 31 850 56,59%  
Vara kommun 12 146 21,58%  
Grästorps kommun 5 859 10,41%  
Essunga kommun 6 427 11,42%  
SUMMA 56 282 100%  
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8. Reglemente 

Kommunfullmäktige i Lidköpings, Vara, Grästorps respektive Essunga kommun ska anta 

ett reglemente för räddningsnämnden. Förändringar i reglementet skall antas av 

kommunfullmäktige i respektive kommun. 

 

9. Närvarorätt vid nämndens sammanträden 

Kommunstyrelsens ordförande i Lidköpings, Vara Grästorps respektive Essungas 

kommun har rätt att närvara vid räddningsnämndens sammanträden och delta i 

överläggningarna men inte i besluten. 

 

10. Tvister 

Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal skall avgöras vid allmän domstol. 

 

11. Upplösning 

Vid en upplösning av räddningsnämnden skall ansvaret för nämndens gemensamma 

personal, materiel och övrig utrustning fördelas på kommunerna efter skälig och rättvis 

grund. 

 

12. Avtalets giltighet 
Detta avtal gäller från och med 2021-01-01 under förutsättning att kommunfullmäktige i 

Lidköping, Vara, Grästorp respektive Essungas kommun har godkänt avtalet genom beslut 

som vinner laga kraft. 

 

Avtalet kan sägas upp endast till årsskifte. Uppsägning skall göras före 1/7, 18 månader 

innan det årsskifte då avtalet ska upphöra. Samma tid gäller för uppsägning av avtalet för 

eventuell omförhandling. Sker inte uppsägning är avtalet förlängt med ett år varje gång. 

 

 

 

 

 

Lidköping 2020- Vara 2020- Grästorp 2020- 

   

LIDKÖPINGS KOMMUN VARA KOMMUN GRÄSTORPS KOMMUN 

……………………………... ……………………………. …………………………… 

   

   

Essunga 2020-   

   

ESSUNGA KOMMUN   

……………………………...   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-11-04

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 146 Dnr KS 2020/203 

Försäljning av lägenheter från Vara kommun till Vara Bostäder AB

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna försäljning av fastigheterna Vedum 3:132 (del av), Vedum 3:118, Lärkträdet 1 

(del av) och Lejonet 1 (del av) till ett pris om 55,1 miljoner kronor. 
2. Ge mark- och exploateringsstrateg i uppdrag att, för kommunens räkning, underteckna 

köpeavtal med köpebrev. 
3. Ge Vara Koncern ABs styrelse i uppdrag att instruera sitt ombud att på extra 

bolagsstämma godkänna Vara Bostäder ABs köp av fastigheterna Vedum 3:132 (del av), 
Vedum 3:118, Lärkträdet 1 (del av) och Lejonet 1 (del av) i enlighet med köpeavtalet. 

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden har den 24 augusti 2020 § 110 beslutat att hemställa till 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige en försäljning av fastigheterna 
Vedum 3:132 (del av), Vedum 3:118, Lärkträdet 1 (del av) och Lejonet 1 (del av) till 
ett pris om 55,1 miljoner kronor. Avsikten med försäljningen är att renodla kommunens 
verksamhet och att kommunen därmed inte bedriver verksamhet som faller inom 
bostadsbolagets ansvarsområde. 

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

Vara Bostäder AB har den 17 september 2020 § 46 beslutat att ställa sig positiv till köp av 
fastigheterna och beslutat att inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande i ärendet. Inför att 
Vara Koncern AB skulle behandla ärendet har det uppkommit ett behov av att ändra köpeavtalet 
på så sätt att överlåtelsen senareläggs, för att invänta att kommunfullmäktiges beslut vinner laga 
kraft och bolagsstämma kan sammanträda därefter. Utifrån att inga ytterligare ändringar görs i 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-11-04

Justerare Utdragsbestyrkande

köpeavtalet beslutade Vara Koncern AB den 22 september 2020 § 52 att hemställa till 
kommunfullmäktige att tillstyrka Vara Bostäders köp av lägenheterna genom att Vara Koncern 
ABs styrelse ges i uppdrag att instruera sitt ombud att på extra bolagsstämma godkänna köpet i 
enlighet med köpeavtalet. 
Både tekniska förvaltningen och Vara Bostäders verkställande direktör har varit delaktiga i 
processen och är medvetna om varför överlåtelsen föreslås senareläggas.  
Inför behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott har ärendet skickats på remiss 
Socialnämnden. Socialnämndens arbetsutskott har den 14 oktober 2020 § 306 lämnat ett yttrande 
på förslaget. Arbetsutskottet har inget att invända mot att kommunen säljer fastigheterna enligt 
förslag under förutsättning att socialnämnden kan fortsätta bedriva sin verksamhet i, eller i 
omedelbar anslutning till, berörda fastigheter under nuvarande villkor och utan tillkommande 
kostnadsposter.  

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)

Mattias Andersson (HVKB) lämnar följande yrkande:
- Yrkar avslag på försäljning av bostäderna.

Beslutsgång

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Mattias Anderssons (HVKB) 
yrkande om avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslag från arbetsutskottet.

Beslutsunderlag

- Beslut KSAU 2020-10-23 § 148
- Köpeavtal 2020-10-14 (reviderat överlåtelsedatum), dokumentid 104676
- Nulägesanalys över hyresintäkter och driftkostnader, handlingsid 2020.1822
- Värderingar, handlingsid 2020.1814
- Förstudierapport, handlingsid 2020.1818
- Rättsutredning, handlingsid 2020.1817
- Mötesanteckningar prisförhandlingar 2020-05-29, handlingsid 2020.1823
- Mötesanteckningar prisförhandlingar 2020-06-11, handlingsid 2020.1815
- Beslut från Tekniska nämndens 2020-08-24 § 110, handlingsid 2020.1824
- Beslut från Vara Bostäder AB 2020-09-17 § 46, handlingsid 2020.2260
- Beslut från Vara Koncern AB 2020-09-22 § 52, handlingsid 2020.2259
- Beslut från Socialnämndens arbetsutskott 2020-10-14 § 306, handlingsid 2020.2268
- Yttrande från Socialnämndens arbetsutskott 2020-10-14, handlingsid 2020.2269

Beslutet ska skickas till
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-11-04

Justerare Utdragsbestyrkande

- Vara Koncern AB
- Vara Bostäder AB
- Tekniska nämnden (för kännedom till: teknisk chef, fastighetschef och lokalstrateg)
- Socialnämnden (för kännedom till: socialchef, utredare/utvecklare)
- Mark- och exploateringsstrateg
- Ekonomichef 
- Tekniska förvaltningens ekonom
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Köpeavtal

Mellan Vara kommun, 212000-2924, 534 81 Vara, nedan kallad kommunen och Vara Bostäder, 
556440-4803, Badhusgatan 24 534 50 Vara, nedan kallade bostadsbolaget, har följande avtal 
träffats:

1) Kommunen överlåter härmed fastigheten Vedum 3:118 och del av fastigheterna Vedum 
3:132, Lejonet 1 och Lärkträdet 1, enligt bifogade kartskisser, med tillhörande byggnader 
och anläggningar, till bostadsbolaget med nedan följande villkor för överlåtelsen.

2) Överlåtelse sker för köpeskillingen: 

FEMTIOFEMMILJONERETTHUNDRATUSEN (55 100 000:-) KRONOR

Köpebrev upprättas när köpeskilling är betald.

3) Kommunen ansöker om och bekostar lantmäteriförrättning för att anpassa gränser enligt 
detta avtals intention. Från Lärkträdet 1 och Lejonet 1 avstyckas del av fastigheterna till nya 
fastigheter. Del av Vedum 3:132 överförs till 3:118. Den del av Vedum 3:132 som innehåller 
en damm överförs till kommunens gatufastighet Vedum 18:1. Kommunen och 
bostadsbolaget är överens om att acceptera sådana jämkningar av gränsers lägen som är 
nödvändiga för att slutföra lantmäteriförrättning.

4) Utöver vad som uttryckligen framgår av garantierna nedan lämnar kommunen inte några 
garantier och påtar sig inte heller i övrigt något ansvar för fel i fastigheten. Med fel avses här 
även så kallade abstrakta fel. Bostadsbolaget friskriver således kommunen från allt ansvar för 
fel i fastigheterna.

5) Fastigheterna ska, under förutsättning att hela köpeskillingen har betalats och att 
kommunfullmäktige i Vara kommuns samt bostadsbolagets bolagsstämmas beslut om att 
godkänna detta köpekontrakt vunnit laga kraft, tillträdas av bostadsbolaget 2021-03-01.

Om villkoren inte är uppfyllda 2020-03-01 ska tillträde ske vid början av den första 
kalendermånaden efter att villkoren har uppfyllts.

Parterna kan dock, när ovan nämnda villkor uppfyllts, överenskomma om annat datum för 
tillträde. 

6) Innan tillträdet ska kommunen ha färdigställt renovering av tak och entréer på Solgården (del 
av Lärkträdet 1). Om det inte är färdigställt i tid äger bostadsbolaget rätt att utföra arbetena 
med ersättning för kostnaderna av kommunen. 

7) Alla hyresavtal som gäller vid tidpunkten för tillträdet övergår, i övrigt oförändrade, till 
bostadsbolaget.

8) Hyresintäkter som belöper på tiden före tillträdesdagen tillfaller kommunen och för tiden 
därefter bostadsbolaget.

9) Kommunen genomför på egen bekostnad de åtgärder som behövs för fastigheternas tekniska 
försörjning förknippade med överlåtelsen.

10) Kommunen ska hålla fastigheterna försäkrade fram till att bostadsbolaget tillträder 
fastigheterna.

11) Kommunen står faran om fastigheterna av våda skadas eller försämras mellan avtalsdagen 
och den avtalade tillträdesdagen. Faran övergår på bostadsbolaget på tillträdesdagen.
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12) Bostadsbolaget betalar samtliga lagfarts- och övriga stämpelkostnader i samband med detta 
köp. 

13) Detta avtal är giltigt under förutsättning att kommunfullmäktige i Vara kommun och 
bostadsbolagets bolagsstämma godkänner avtalet samt att kommunfullmäktiges beslut om 
godkännande vinner laga kraft. För det fall det inte sker ska detta avtal vara utan verkan. Om 
avtalet sålunda blir utan verkan, ska eventuella erlagda prestationer återgå och ingen av 
parterna ska därefter ha några kvarstående anspråk på den andra parten på grund av avtalet.

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Säljare

Ort och datum: _________________________

För Vara kommun

……………………………………. ……………………………………...
Gabriela Bosnjakovic Anna Cederqvist
Kommunstyrelsens ordförande Kommundirektör

Ovanstående egenhändiga namnteckningar bevittnas:

................................................................. .......................................................................

Köpare

Ort och datum: __________________________

För Varabostäder AB

……………………………………. …………………………………….

……………………………………. …………………………………….

…………………………………….              …………………………………….
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Figur 1 Del av Lärkträdet 1som köpeavtalet gäller. Gränsernas exakta lägen avgörs i lantmäteriförrättning. Vissa gränser 
i byggnads konstruktion.

Figur 2 Del av Lejonet 1som köpeavtalet gäller. Gränsernas exakta lägen avgörs i lantmäteriförrättning. Vissa gränser i 
byggnads konstruktion.

Figur 3 Vedum 3:118 och del av Vedum 3:132 kan innan köpets slutförande ha ombildats till en. Köpet gäller då denna 
ombildade fastighet, markerad med blå linje i figuren. Del av Vedum 3:132, markerat blå yta i figuren, förblir i 
kommunens ägo.
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Upprättad: 2020-02-03

Tornumsgårdens seniorboende: Lejonet 1- 1835m2 BTA

Solgårdens seniorboende: Lärkträdet 1- 3288m2 BTA

Vidhemsgårdens seniorboende: Vedum 3:132- 843m2 BTA

Vidhemsgårdens trygghetsboende: Vedum 3:118- 3477m2 BTA

UTHYRBAR YTA (BoA)

Antal lgh Fastighet Area, m2           Årshyra Kr/m2

20 Lejonet 1 1 220            1 449 000 kr                  1 188           

39 Lärkträdet 1 2 340            2 784 000 kr                  1 190           

12 Vedum 3:132 670               668 000 kr                     670              

13 Vedum 3:118 460               469 000 kr                     1 020           

Summa      82 4 690           5 370 000 kr                  1 145           

UTHYRBAR YTA (LoA)

Fastighet Area, m2               Årshyra Kr/m2

Vedum 3:118 750 630 000 kr                     840              

Summa 750 630 000 kr                     840              

INTÄKTER Kr/m2

Hyresintäkter, Bostäder 5 370 000 kr           1 145            

Hyresintäkter, lokaler 630 000 kr              840               

Summa 6 000 000 kr           992              

BRA

KOSTNADER 2019 Lejonet 1 Lärkträdet 1 Vedum 3:132 / 118 Totalt kr/m2

Värme 229 000 kr              206 000 kr       201 000 kr                     117 kr             

El 66 000 kr                75 000 kr         271 000 kr                     76 kr               

Vatten/Avlopp 27 000 kr                62 000 kr         48 000 kr                       25 kr               

Renhållning 7 000 kr                  33 000 kr         22 000 kr                       11 kr               

Försäkring 5 000 kr                  9 000 kr           13 000 kr                       5 kr                 

Vaktmästare & Drifttekniker 113 000 kr              135 000 kr       158 000 kr                     75 kr               

Yttre skötsel 32 000 kr                22 000 kr         53 000 kr                       20 kr               

Reperationer 37 000 kr                70 000 kr         56 000 kr                       30 kr               

Städ 58 000 kr                58 000 kr         44 000 kr                       29 kr               

Fastighetsskatt 20 000 kr                56 000 kr         32 000 kr                       20 kr               

Fastighetsadministration 67 000 kr                129 000 kr       62 000 kr                       55 kr               

Summa 661 000 kr              855 000 kr      960 000 kr                     455 kr             

DRIFTNETTO Kr/m2

Totala intäkter 6 000 000 kr           992               

Totala kostnader 2 476 000 kr           455               

Driftnetto 3 524 000 kr           537              
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Upprättad: 2020-02-03

Överskottsgrad 59%

OBS! Gällade Vedum 3:118 finns vakanser som ej tagits i beaktning
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Upprättad: 2020-02-03
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Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 

Värdeutlåtande 

Fastigheten Vara Lejonet 1, del av 
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1. Sammanfattning 

 

Värderingsobjekt: Vara Lejonet 1, del av. 

Uppdragsgivare: Vara kommun (org.nr 212000-2924) genom Nils Gustavsson. 

Syfte: Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets mark-

nadsvärde. Enligt uppdragsgivaren skall värderingen användas 

som beslutsunderlag vid försäljning. 

Värdetidpunkt: 2020-03-11. 

Särskilda förutsättningar: Se särskilda förutsättningar. 

Objektstyp: Inom värderingsobjektet inryms 20 seniorlägenheter.  

Marknadsvärde: Mot bakgrund av vad som redovisas i värdeutlåtandet bedöms 

marknadsvärdet av värderingsobjektet vid värdetidpunkt till: 

14 000 000 Kronor 
(Fjorton miljoner kronor)  

 
Resulterande nyckeltal: Marknadsvärde / m² 11 475

Marknadsvärde / taxeringsvärde 2,08

Bruttokapitalisering, år 1 9,8

(marknadsvärde / årshyra år 1)

Direktavkastning, initial 5,6%

(aktuellt driftnetto / marknadsvärde)

Direktavkastning, år 1 5,5%

(driftnetto år 1 / marknadsvärde)

Marknadsmässig direktavkastning 5,5%

(Marknadsmässigt driftnetto / marknadsvärde)  
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2. Uppdragsbeskrivning 

Värderingsobjekt 

Värderingsobjektet utgörs av Fastigheten Vara Lejonet 1, del av. Översiktligt markerat med gul begräns-

ningslinje nedan. 

 

Uppdragsgivare 

Uppdragsgivare är Vara kommun (org.nr. 212000-2924), genom Nils Gustavsson. 

Syfte 

Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde. Enligt uppdragsgivaren skall värde-

ringen användas som beslutsunderlag vid försäljning. 

Värdetidpunkt 

Värdetidpunkt är 2020-03-11. 

Allmänna villkor 

För uppdraget gäller bilagda "Allmänna villkor för värdeutlåtande" om ej annat framgår nedan. 

De allmänna villkoren har utarbetats gemensamt av de ledande värderingsföretagen på den svenska mark-

naden och tillämpas alltid av dessa företag om inte annat särskilt anges i det enskilda fallet. De allmänna 

villkoren återger värderingsbranschens uppfattning om ett värderingsutlåtandes generella begränsning.  

De allmänna villkoren anger begränsningar i värdeutlåtandets omfattning, förutsättningar för värdeutlåtan-

det vad gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion, hur värde-

ringsobjektets tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur redovisade be-

dömningar av framtida händelser och förutsättningar ska tolkas samt hur värdeutlåtandet får användas. 
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De allmänna villkoren gäller i alla delar för såväl av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare 

som för icke auktoriserade värderare. 

Svefa AB ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av uppdragsgiva-

ren/fastighetsägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är oriktiga eller 

ofullständiga. 

Särskilda förutsättningar 

Värderingen förutsätter att värderingsobjektet styckats av till en egen registerfastighet och med egna an-

slutningar för teknisk försörjning såsom exempelvis fjärrvärme, VA och el.  

Besiktning och värderingsunderlag 

Besiktning av värderingsobjektet utfördes 2020-02-28 av Marcus Takner på Svefa. Vid besiktningen deltog 

Anton Pettersson som representant för Vara kommun.  

Vid besiktningen har ett urval av bostadslägenheter, allmänna utrymmen och tekniska installationer stude-

rats. 

Följande uppgifter har erhållits från fastighetsägaren: 

• Areauppgifter 

• Uppgifter om hyresintäkter 

• Uppgifter om faktiska drift- och underhållskostnader 

• Inhämtade tekniska uppgifter från fastighetsägare vid besiktning 

 

Vidare har underlag inhämtats och bearbetats från kommunens planarkiv, fastighetsregistret samt offentlig 

statistik från SCB med flera. 

3. Värderingsobjekt 

Objektstyp 

Inom värderingsobjektet inryms 20 seniorlägenheter.  

Lagfaren ägare 

Lagfaren ägare till värderingsobjektet är Vara kommun. 

Läge 

Värderingsobjektet är beläget i tätorten Kvänum. Gatuadresserna är Sveagatan 1 och 3. Se kartor i bilagt 

utdrag ur fastighetsregistret. 

Omgivningen utgörs huvudsakligen av vårdcentral, äldreboende, skola, flerbostadshus och villor. Viss se-

rice finns i Kvänum, i övrigt i Vara. Allmänna kommunikationer finns i form av buss. Större trafikleder (E 20) 

finns på några kilometers avstånd.  
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Tomt 

Värderingsobjektet bedöms efter avstyckning få en markareal om cirka 2 000 kvadratmeter. På värderings-

objektet finns 2 byggnader och ett sophus som upptar cirka 70 % av markarealen. Den obebyggda delen av 

värderingsobjektet utgörs främst av kommunikationsytor och gräsmattor.  

Byggnadsbeskrivning 

Byggnaderna på värderingsobjektet uppfördes 1983 och inrymmer tre plan ovan mark. Vidbyggda förråd, 

sophus på gård.  

 

Den totala uthyrbara arean uppgår till 1 220 kvadratmeter fördelat enligt nedan: 

Lokaltyp

m² % Antal

Bostäder 1 220 100 -

Summa/Medel 1 220 100 0

Uthyrbar area

 

Bostadsarean fördelar sig på 20 lägenheter med en genomsnittlig bostadsarea om 61 kvadratmeter.  

Konstruktion 

Grundläggning  Betongplatta 

Stomme  Betong 

Bjälklag  Betong 

Fasadmaterial  Fasadtegel, plåt, träpanel 

Yttertak  Betongtakpannor 

Fönster  3-glas 

Balkonger  Ja 

Teknik 

Uppvärmning  Fjärrvärme 

Ventilation  FTX 

Komfortkyla  Nej 

OVK  Godkänd 

Sophantering  Sophus på gård 

Hissar  2 hissar, 630 kg/ 8p 

Övrigt 

Parkering  Inga egna parkeringar, parkering sker på gata. 

Tvättstuga  Gemensam tvättstuga 

 

Skick och standard 

Byggnaderna bedöms utvändigt vara i ett gott skick. Även invändigt är skicket bra med hänsyn till åldern. 

Vissa av lägenheterna är renoverade. Standarden bedöms som ordinär. 

Inga reparationsbehov, som inte bedöms inrymmas inom ramen för ordinarie löpande/periodiskt underhåll, 

noterades vid besiktningen.  
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Flexibilitet och alternativanvändning 

Nuvarande användning bedöms vara mest lämplig och med högst efterfrågan. 

Miljö 

Värderingsobjektet är inte registrerat i Länsstyrelsens register med potentiellt förorenade markområden.  

Inom ramen för detta uppdrag har det inte genomförts någon ytterligare kontroll avseende potentiella miljö-

belastningar inom värderingsobjektet (se vidare avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande).   

Rättsliga förhållanden 
I bilaga återfinns ett utdrag ur fastighetsregistret. Av denna bilaga framgår bland annat: 

• Lagfaren ägare 

• Adressuppgifter 

• Planförhållanden 

• Servitut med mera 

• Inteckningar 

• Taxeringsuppgifter 

 

Nedan beskrivs värderingsobjektets planförhållande mer detaljerat. 

Planförhållande 

Värderingsobjektet omfattas av detaljplan, f.d. stadsplan, fastställd 1983-12-29.  

 

Planbestämmelserna anger allmänt ändamål med en högsta byggnadshöjd av 10 meter. Byggrätten be-

döms vara vara fullt utnyttjad. Det förutsätts i värderingen att värderingsobjektet kan styckas av till en själv-

ständig enhet med enbart seniorlägenheter, vilket inte är självklart då detaljplanen anger allmänt ändamål. 
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4. Marknadsanalys 

Makroekonomi 

Svensk ekonomi 

Svensk ekonomi är fortsatt relativt god, men efter flera års stark utveckling är det tydligt att konjunkturen nu 

gått in i en fas med svag tillväxt. För 2019 utvecklades BNP med cirka 1,1%, att jämföra med cirka 2,4% 

2018. Den svaga utvecklingen väntas hålla i sig under 2020 (med prognos om BNP om cirka 1,3%). Under 

2021 väntas emellertid ekonomin, såväl i Sverige som internationellt, växla upp igen. Osäkerheten i om-

världen – främst politiskt – kvarstår; med Corona-viruset, konsekvenserna av Brexit, Iran/USA, ”återfall” vad 

gäller handelskonflikten mellan USA och Kina, med mera.   

Sverige står inför stora demografiska utmaningar. Den höga befolkningstillväxten – dessutom med allt fler i 

”icke-arbetsför” ålder – kommer sätta tydliga avtryck i svensk ekonomi och politik under många år framöver. 

Stora krav ställs på utbyggnad av ”social infrastruktur”; särskilda boenden, förskola/skola och hälso-

/sjukvård. De offentliga finanserna är starka, med visst utrymme för ytterligare ofinansierade åtgärder och i 

händelse av lågkonjunktur finns utrymme att föra en mer expansiv finanspolitik. Beaktat det stora investe-

ringsbehovet i offentlig sektor kommer det emellertid sannolikt krävas en åtstramning av såväl de offentliga 

utgifterna som finanspolitiken framöver.  

Trots en relativt svag tillväxt, i Sverige och internationellt, höjde Riksbanken i december 2019 som aviserat 

reporäntan med 25 punkter till 0%. Med en i huvudsak oförändrad konjunkturs- och inflationsutveckling har 

reporäntan i Q1 lämnats oförändrad. Reporäntan väntas ligga kvar på 0 % under 2020 och 2021, och en bit 

in på 2022. Riksbanken fortsätter att varna för hushållens historiskt höga skuldsättning, något de anser bör 

hanteras med riktade åtgärder inom bostadspolitiken, skattepolitiken och makrotillsynen.  

Inflationen väntas sjunka något under 2020, till 1,4% (att jämföra med 1,8% under 2019). Till 2021/2022 

väntas inflationen åter nå Riksbankens mål om 2%.  

Arbetsmarknaden är fortsatt stark, men avmattningen i svensk ekonomi reflekteras nu tydligt också på ar-

betsmarknaden. Under 2020 och 2021 väntas antalet sysselsatta öka med ”endast” 45 000 personer, en 

kraftig dämpning jämfört med senare års starka utveckling. Arbetslösheten väntas öka till 7,2% respektive       

7,4% (att jämföra med 6,8% respektive 6,4% under 2019 och 2018).   

Tillväxten är störst inom storstadsregionerna som har en diversifierad arbetsmarknad, tillgång till välutbildad 

arbetskraft och en stark, specialiserad tjänstesektor (privata och offentliga tjänster väntas fortsatt stå för en 

stor del av tillväxten). Tillgång på utbildad arbetskraft är ett problem utanför storstadsregionerna, särskilt 

inom offentlig sektor i små/medelstora kommuner. Sysselsättningsökningen väntas i princip uteslutande 

ske bland utrikes födda, även om arbetslösheten (något paradoxalt) också väntas öka. För inrikes födda 

ligger arbetslösheten på historiskt låga nivåer, även om denna också väntas öka något under kommande 

år.  

Utbildning är en viktig faktor för fortsatt tillväxt på arbetsmarknaden (en utveckling som också påverkas av 

fortsatta strukturförändringar på arbetsmarknaden, som digitalisering och automatisering). Utmaningarna 

på arbetsmarknaden – och då främst långtidsarbetslöshet och brist på utbildad arbetskraft – ställer stora 

krav på ökad omställning (utbildning), ökad rörlighet (”flytta till jobben”) och subventionerade anställningar 

för att skapa förutsättningar för sysselsättning och tillväxt. 
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Vara kommunfakta 

Befolkning 

Befolkningen i Vara uppgick vid årsskiftet 2018/2019 till 15 952 invånare, en ökning med drygt 0,1% sedan 

föregående år. Befolkningsutvecklingen i kommunen under den senaste 10-årsperioden redovisas i tabel-

len nedan. 

Befolkning 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Vara 15 771 15 762 15 694 15 557 15 609 15 597 15 662 15 788 15 942 15 952

Tillväxt, Vara -0,6% -0,1% -0,4% -0,9% 0,3% -0,1% 0,4% 0,8% 1,0% 0,1%

Tillväxt, Sverige 0,9% 0,8% 0,7% 0,8% 0,9% 1,1% 1,1% 1,5% 1,3% 1,1%  

Källa: SCB 

Befolkningsutveckling 

Källa: SCB 

I nedanstående diagram redovisas befolkningsmängden i kommunen för olika åldersgrupper samt deras 

andelar av den totala befolkningsmängden. Noterbart är att andelen personer som är över 45 år är högre 

än riket i övrigt. 

Åldersfördelning på befolkningen 

 
Källa: SCB   
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Medelinkomsten i Vara är generellt lägre än riket i stort, något som gäller inom samtliga ålderskategorier 

med undantag av åldern 20-29 år. 

Ålder Kommunen [tkr] Länet [tkr] Riket [tkr] 

20-24 år 186,7 164,4 155,4 

25-29 år 242,2 240,7 237,0 

30-44 år 294,5 330,0 334,9 

45-64 år 326,1 378,8 383,8 

65+ år 212,9 245,8 249,6 

Totalt 20+ år 269,3 302,3 305,1 

 Källa: SCB   

Arbetslöshet  

Ser man till Arbetsförmedlingens statistik för 2018 (avser den registerbaserade arbetskraften som är öppet 

arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd) uppgår arbetslösheten i Vara till 4,6 % vilket kan jämföras 

med Västra Götalands län som har en arbetslöshet om 6,2 % och riket i stort som har en arbetslöshet om 

7,0 %. 

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i procent av befolkningen 

 

Källa: Arbetsförmedlingen 
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Näringsliv 

Tyngdpunkten i kommunens näringsliv ligger på tillverkning och utvinning.  

Andel anställda per näringsgren 

 

Källa: SCB 

I Svenskt Näringslivs kommunranking, vilken baseras på kommunernas näringslivsklimat, hamnar Vara på 

plats 47 i rankingen för 2018. 

Fastighetsmarknad 

Investeringsmarknaden 

Fastighetsmarknaden har under flera år noterat en positiv utveckling med sjunkande avkastningskrav och 

stigande priser inom flertalet segment och geografiska delmarknader. Denna utveckling har varit särskilt 

tydlig i storstads- och tillväxtregionerna, och främst för bostäder, samhällsfastigheter och kvalitativa kom-

mersiella objekt.  

2019 utgjorde ytterligare ett starkt år på investeringsmarknaden med en transaktionsvolymen om cirka 181 

mdkr (avser direkta fastighetsinvesteringar >10 mkr), vilket kan jämföras med 152 mdkr under 2018. Inklu-

derat kapitalmarknadstransaktioner (indirekta fastighetsinvesteringar) summeras transaktionsvolymen till 

drygt 216 mdkr, en ny rekordnivå på den svenska fastighetsmarknaden.  

Enligt MSCI uppgick totalavkastningen på fastighetsinvesteringar till cirka 10,3 % under 2019 (att jämföra 

med 10,6 % 2018 och 10,8 % 2017). Värdeökningen stod för cirka 6,3 % och direktavkastningen för cirka 

3,8 % (den lägsta direktavkastningen sedan mätningen startade 1984). Högst totalavkastning uppvisade 

industri (13,3 %), tätt följt av kontor (13,0 %). Lägst totalavkastning uppvisar handel (4,7 %). 
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Till köparna hör fortfarande främst svenska investerare. Det finns ett fortsatt stort behov för institutionellt 

kapital att investera i ”realvärdessäkrade” tillgångar (där fastigheter utgör ett attraktivt segment). Det ut-

ländska investeringsintresset är ökande, om än med ett mer ”snävt” investeringsfokus med en stor andel av 

investeringarna i storstäderna eller genom nischade portföljer.  

Höjningen av reporäntan till 0% fick inte något egentligt genomslag på investeringsmarknaden, vare sig vad 

gäller efterfrågan, direktavkastningskrav eller tillgång till kapital. Investerarna har ”prissatt” en fortsatt låg 

ränta i sina investeringsbeslut.  

Finansinspektionens höjda krav på bankernas egna kapital vid utlåning till kommersiella fastigheter väntas 

medföra ökande kapitalkostnader (15 – 25 punkter), något som dock främst väntas drabba mindre aktörer. 

De etablerade fastighetsbolagen och institutionerna har en positiv syn på kreditmarknaden med god tillgång 

till kapital. Flera aktörer har emitterat obligationer till villkor som sänkt kapitalkostnaderna (med ”gröna” 

obligationer som en särskilt attraktiv produkt).   

Det finns viss potential för fortsatt sjunkande direktavkastningskrav för kvalitativa objekt, men de senaste 

årens starka utveckling bedöms i huvudsak ha planat ut. Risken för stigande avkastningskrav på 6 – 12 

månaders sikt bedöms emellertid som begränsad. 

Med en återhämning på bostadsmarknaden noterats återigen ett stort intresse för byggrätter. Vidare medför 

den demografiska utvecklingen – med såväl växande barnkullar som en allt äldre befolkning, att det är av 

stor vikt med investeringar inom vård/skola/omsorg. Det har noterats ett tydligt ökande intresse, från såväl 

offentliga som privata aktörer, vad gäller byggrätter för olika typer av särskilda boende och skola/förskola. 

Lokala marknadsförutsättningar 

Transaktionsaktiviteten på fastighetsmarknaden i Vara kommun avseende bostadsdominerade hyresfastig-

heter (typkod 320) har sedan de senaste fem åren varit begränsad med i genomsnitt 4 lagfarna köp per år 

och sjunkande direktavkastningskrav. Samtliga objekt har en uthyrbar taxerad area understigande 1 000 

kvm. Prognosen för det närmaste året är en stabil fastighetsmarknad. Köpare och säljare har i huvudsak 

varit privatpersoner och lokala aktörer.  

Hyresmarknaden för bostäder har förstärkts i Vara under perioden. Prognosen för det närmaste året är att 

hyresmarknaden är fortsatt god. 

Projektaktivitet avseende bostäder inom värderingsobjektets närområde bedöms vara låg.   

För bostadsfastigheter i Vara bedöms marknadsmässiga hyresnivåer normalt ligga i intervallet 800 – 1 000 

kr/kvm uthyrbar area för fastigheter byggda före 1990 och cirka 1 000 – 1 500 kr/kvm uthyrbar area för 

fastigheter byggda mellan 1990 och 2019. Den marknadsmässiga vakans-/hyresrisken bedöms normalt 

endast utgöras av omflyttningsvakans. 

Värderingsobjektets marknadsförutsättningar 

Värderingsobjektet har ett bra läge i Kvänum, vilket bedöms som ett C-läge för bostäder i Vara kommun.  

En stor konkurrensfördel är att objektet är ett av få fastigheter i Kvänum som har hiss. 

Efterfrågan på värderingsobjektet bedöms sammantaget som bra, utifrån den allmänt höga efterfrågan som 

råder på bostadshyreshus. Sannolik köparkategori bedöms främst vara lokal aktör.   
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Nedan redovisas en sammanfattning avseende värderingsobjektets styrkor och svagheter: 

Styrkor och möjligheter:   Svagheter och hot: 

• Bra skick  

• Hyrespotential, hyran ej höjd på flera år 

• Fastighet med hiss 

• Attraktivt läge i Kvänum 

 

• Detaljplan kan innebära begränsning 

 

5. Värderingsmetodik  

Definition av marknadsvärde och metodtillämpning 

Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden.  

Marknadsvärdebedömningen sker genom en kombination av två metoder; ortsprismetod och avkastnings-

metod. Utifrån resultaten av dessa metoder görs en sammanfattande bedömning av marknadsvärdet. 

Ortsprismetod 

Ortsprismetoden innebär att värderingsobjektet jämförs med sålda fastigheter med liknande egenskaper, 

exempelvis utifrån objektstyp, läge, standard och hyresgäststruktur. Hänsyn tas till den värdeutveckling 

som skett mellan förvärvs- och värdetidpunkt. Köpeskillingarna jämförs direkt eller normeras med avseende 

på en eller flera värdebärande egenskaper, exempelvis uthyrbar area, hyra, driftnetto eller taxeringsvärde.  

Avkastningsmetod 

Avkastningsmetoden innebär att de betalningsströmmar samt det restvärde som fastighetsinnehavet för-

väntas ge upphov till nuvärdeberäknas med en kalkylränta baserad på de direktavkastningskrav som kan 

härledas från ortsprismetoden. Kassaflödesanalysen finns redovisad i bilaga 1:1. 

De faktiska värdefaktorer, exempelvis hyror, drift- och underhållskostnader, som finns tillgängliga används i 

den mån de kan anses spegla en marknadsmässig nivå. När faktiska uppgifter om värderingsobjektets 

betalningsströmmar inte är tillgängliga eller om de inte speglar marknadens förväntningar baseras kalkylen 

istället på värden som kan anses normala för det aktuella värderingsobjektet med hänsyn till den rådande 

marknadssituationen och marknadens framtidsbedömningar.  

6. Värdering 

Ortsprismetod  

Det har sedan mars 2015 totalt skett 20 lagfarna försäljningar av bostadshyresfastigheter i Vara kommun. 

Efter gallring med av köp med misstänkt intressegemenskap mellan köpare och säljare, köp utan köpeskil-

ling eller nyckeltal samt köp med en taxerad uthyrbar area understigande 300 kvm återstår 7 objekt. 
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Fastighet Adress Köpedatum Köpare Säljare Pris Tkr Kr/kvm

HÄSTEN 1 Parkgatan 1A 2016-01-29 Hall,Dan Magnus Kastanjeträdets Fastigheter AB 2 300 4 315

VEDUM 3:110 Karlsrogatan 21 2018-10-01 Klarén,Sören Bernt Eugen VARA BOSTÄDER Aktiebolag 1 425 4 750

ÖTTUM 3:16 Villabergsvägen 28 2018-09-14 Simon Hermansson AB Västgöta Fastigheter AB 1 932 5 442

ÄNGSKLOCKAN 7 Trädgårdsgatan 5 2016-07-01 Bergeke Fastigheter Emtunga AB Ramberg,Peter Verner 2 150 7 072

SVANEN 1 Skolgatan 5 2017-04-13 Gilbertsson,Lars Henrik Ramberg,Peter Verner 3 700 8 204

EJDERN 7 Kungsgatan 10 2017-04-13 Gilbertsson,Lars Henrik Ramberg,Peter Verner 3 700 8 685

MÅSEN 8 Smedjegatan 16 2017-04-03 Karlsson,Karl Ove Andreas Torstensson,Sven Roger 3 800 9 360

Medel ovägt 2 715 6 833  

Objekten har sålts till priser som varierar mellan 4 300 och 9 400 kr/kvm uthyrbar area med ett genomsnitt 

om cirka 6 800 kr/kvm. Tyngdpunkten i materialet ligger mellan cirka 5 000 – 8 000 kr/kvm.  

Direktavkastningarna är svåra att härleda ur ovanstående material, men bedöms med beaktande av mark-

nadsmässiga parametrar, statistik och erfarenhet relaterat till jämförbara delmarknader i huvudsak variera 

mellan 5 och 6 % i Vara tätort och något högre i småorterna inom Vara kommun.    

Resultat 

Med beaktande av värderingsobjektets specifika egenskaper, främst hyresnivå, anses värderingsobjektets 

värde sammantaget ligga över det ovan redovisade prisintervallet. 

Med utgångspunkt från detta bedöms ett marknadsmässigt direktavkastningskrav för värderingsobjektet 

uppgå till mellan 5,25 - 5,75 %.  

Sammantaget bedöms ortsprismetoden ge ett värde mellan 11 000 - 12 000 kr/kvm, vilket motsvarar ett 

totalt värde i intervallet om cirka 13 000 000 - 15 000 000 kronor. 

Avkastningsmetod 

Kalkylperioden 

Kalkylperioden löper på 10 år från och med 2020-04-01. 

Inflation 

Ett inflationstagande om 2 % har nyttjats under kalkylperioden. 

 

Inflationsantagandet är baserat på en samlad bedömning av prognoser från Riksbanken, Konjunkturinstitu-

tet och de ledande bankerna.  

Direktavkastningskrav, Kalkylränta och Restvärde 

Direktavkastningskravet har i den mån möjligt bedömts med utgångspunkt från på marknaden genomförda 

försäljningar av likvärdiga fastigheter, kompletterat med marknadsmässiga parametrar, statistik och erfa-

renhet. De i värderingsobjektet ingående hyreskontrakten/lokalerna har åsatts differentierade direktavkast-

ningskrav utifrån dess riskperspektiv, vilket sammantaget viktas till cirka 5,5%. 

Teoretisk utgångspunkt för val av kalkylränta är den nominella ränta som gäller på andrahandsmarknaden 

för statsobligationer med en löptid motsvarande kalkylperiodens längd. Till detta läggs en fastighetsrelate-

rad risk som exempelvis beror på värderingsobjektets typ, storlek, läge och alternativa användningsmöjlig-

heter. I praktiken bedöms kalkylräntan ofta genom att inflationsanpassa direktavkastningskravet, vilket 

också gjorts i detta värdeutlåtande. 
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Restvärdet utgörs av marknadsvärdet som fastigheten bedöms ha i slutet av kalkylperioden. Restvärdet 

bedöms genom att dividera det prognostiserade driftnettot året efter kalkylperiodens slut med ett bedömt 

direktavkastningskrav, vilket för värderingsobjektet har bedömts till cirka 5,5%.  

Hyror 

Tabellen nedan visar utgående hyra samt marknadshyra per lokaltyp. Det bedöms finnas viss hyrespotenti-

al i värderingsobjektet då hyrorna inte har höjts på ett antal år, och ej heller vid lägenhetsrenoveringar. Alla 

lägenheter har samma hyra oavsett standard. 

Lokaltyp

Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats

Bostäder 1 450 1 189 - 1 450 1 189 - 0 - 1 450 1 189 -

Summa/Medel 1 450 1 189 1 450 1 189 0 0 0 0 1 450 1 189  

Vakanta ytor Totalt

Marknadsmässig hyra

Uthyrd area

Utgående hyra

 
 

Hyrorna är redovisade inklusive indexuppräkning, inklusive värme och övriga driftsrelaterade tillägg. Ersätt-

ning för fastighetsskatt är inkluderad i hyrorna. Hyresutvecklingen för bostadslägenheterna bedöms följa 

förväntad inflationsutveckling. I hyresgästförteckningen (se bilaga 1:2) framgår exempelvis om lokalerna är 

registrerade för moms, utgående hyresnivåer, bedömda marknadsmässiga hyresnivåer, fastighetsskatt 

samt indexering. 

Vakanser 

Värderingsobjektet har idag endast omflyttningsvakanser. 

Lokaltyp

Aktuell Marknad

m² % Antal m² % Antal m² % Antal % %

Bostäder 1 220 100 - 1 220 100 - 0 0 - 0,0% 1,0%

Summa/Medel 1 220 100 0 1 220 100 0 0 0 0 0,0% 1,0%

Uthyrbar area Ekonomisk vakansOuthyrd areaUthyrd area

 

Med beaktande av befintlig hyresgästsstruktur och värderingsobjektets egenskaper bedöms risken för 

långsiktiga vakanser och hyresförluster som relativt låga i form av omflyttningsvakans. Den långsiktiga 

vakans-/hyresrisken för bostadslägenheterna har bedömts till 1,0%.  

Drift och underhåll 

Kostnader avseende värme, fastighetsel, vatten och avlopp, sophantering och skötsel har erhållits från 

fastighetsägaren, vilka redovisas i tabellen nedan. De totala drift- och underhållskostnaderna för värde-

ringsobjektet har bedömts med ledning från erhållna kostnader samt genom statistik och erfarenhet.  

Lokaltyp

Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats

Bostäder 644 528 - 461 378 - 146 120 - 37 30 -

Summa/Medel 644 528 461 378 146 120 37 30

Drift och löpande underhåll Periodiskt underhåll

VaravBedömd D&U-kostnad

Administration
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Drift- och underhållskostnader (kr/kvm, år)

Kostnadsslag Kommentar A
Andel av total 

(%)
B

Andel av total 

(%)

Administration  0 0% 30 6%

Försäkring  4 1% 6 1%

Värmeförbrukning  187 50% 187 35%

Elförbrukning (fastighet)  54 14% 54 10%

Kyla  0 0% 0 0%

Vattenförbrukning  22 6% 22 4%

Tillsyn och skötsel  30 8% 30 6%

Reparationer  31 8% 31 6%

Sophämtning  0 0% 0 0%

Städning (fastighet)  48 13% 48 9%

Planerat underhåll  0 0% 120 23%

Totalt 376 100% 528 100%  
A) Uppdragsgivarens uppgifter (utfall/budget) 

B) Svefas bedömning 

 

Kostnaden för periodiskt underhåll avser en schabloniserad annuitetsberäkning över värderingsobjektets 

livslängd. 

Drift- och underhållskostnader är redovisade inklusive värme, el, VA, sopor m m. 

Kostnadsutvecklingen har under kalkylperioden bedömts följa förväntad inflationsutveckling.  

Investeringar och hyresgästanpassningar 

Inga investeringar, utöver periodiskt underhåll, har bedömts nödvändiga under kalkylperioden. 

Taxeringsvärde och fastighetsskatt-/avgift 

Värderingsobjektet har vid fastighetstaxeringen 2019 åsatts typkod 823 (specialenhet, vårdbyggnad) och är 

därmed fastighetsskattebefriad. Vid en avstyckning kommer sannolik en omtaxering till hyreshusenhet, 

bostäder ske. Bedömt taxeringsvärde i ett sådant scenario framgår nedan. 

 
Taxeringsvärden (kr)

Markvärde 1 143 000

Byggnadsvärde 5 600 000

Totalt 6 743 000

Varav bostad 6 743 000

Varav lokaler 0

Totalt 6 743 000  
 

För bostadslägenheterna utgår en kommunal fastighetsavgift. Denna avgift uppgår år 2020 till 1 429 kronor 

per lägenhet och år, dock högst 0,3 % av taxeringsvärdet. Avgiften indexregleras årligen. Fastighetsskatt 

utgår därmed totalt för värderingsobjektet under år 2020 med cirka 20 000 kronor.  

Resultat 

Det marknadsbaserade avkastningsvärdet för värderingsobjektet bedöms till 11 428 kr/kvm uthyrbar area, 

vilket motsvarar ett totalt värde om cirka 13 900 000 kronor (se bilaga 1:1). 
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Känslighetsanalys 

För att visa hur avkastningsvärdet påverkas då vissa indata förändras har en känslighetsanalys utförts med 

utgångspunkt från resultatet i avkastningsmetoden. Känslighetsanalysen har utförts gällande hyror, drift- 

och underhållskostnader, inflation, kalkylränta, vakanser och direktavkastning vid kalkylperiodens slut enligt 

följande tabell: 

Variabel Förändring

Tkr %

Hyra bostäder % 10,0% 2 595 18,6%

Drift och underhåll % 5,0% -450 -3,2%

Inflation %-enheter 1,0% 1 118 8,0%

Vakans bostäder %-enheter 1,0% -262 -1,9%

Kalkylränta %-enheter 1,0% -985 -7,1%

Direktavk. för restv. %-enheter 1,0% -1 263 -9,1%

Värdeförändring
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7. Slutsatser 

Resultat 

Ortsprismetoden   cirka 13 000 000 – 15 000 000 kronor 

Avkastningsmetoden   cirka 13 900 000 kronor 

Marknadsvärde 

Mot bakgrund av vad som redovisats i värdeutlåtandet bedöms marknadsvärdet av värderingsobjektet vid 

värdetidpunkten 2020-03-11 till: 

14 000 000 Kronor 

Fjorton miljoner kronor 

vilket ger följande beräknade nyckeltal: 

Marknadsvärde / m² 11 475

Marknadsvärde / taxeringsvärde 2,08

Bruttokapitalisering, år 1 9,8

(marknadsvärde / årshyra år 1)

Direktavkastning, initial 5,6%

(aktuellt driftnetto / marknadsvärde)

Direktavkastning, år 1 5,5%

(driftnetto år 1 / marknadsvärde)

Marknadsmässig direktavkastning 5,5%

(Marknadsmässigt driftnetto / marknadsvärde)  

Vänersborg 2020-03-11 

   
     

Marcus Takner    Annette Johansson 

av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare Fastighetsvärderare 

Bilagor 

Bilaga 1  Kassaflödesanalys, hyresgästförteckning samt tabeller 

Bilaga 2  Foton 

Bilaga  Utdrag ur fastighetsregistret, inklusive kartor 

Bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande 
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KASSAFLÖDESANALYS Fastighet: Vara Lejonet 1, del av Bilaga 1:1

Kalkylantaganden

Start kalkyl: 2020-04-01

Värdeår: 1983

Tax. värde: 6 743

Typkod: 320

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Inflation 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Jämkad direktavkastning 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5%

Kalkylränta 7,6% 7,6% 7,6% 7,6% 7,6% 7,6% 7,6% 7,6% 7,6% 7,6% 7,6%

Direktavkastning för restvärdeberäkning: 5,5%

Ekonomisk vakans

Bostäder 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Lokaler 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Garage / P-platser

Totalt 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Delår Delår

Kassaflöde (tkr) År 1 (kr/m², styck) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Hyra bostäder (+) 1 189 1 088 1 479 1 509 1 539 1 570 1 601 1 633 1 666 1 699 1 733 441

Hyra lokaler (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hyra garage mm (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hyresrisk/vakans bostäder (-) -12 -11 -15 -15 -15 -16 -16 -16 -17 -17 -17 -4

Hyresrisk/vakans lokaler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hyresrisk/vakans garage mm (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Netto tillägg och rabatter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tillägg (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rabatt (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Effektiv hyra 1 177 1 078 1 464 1 493 1 523 1 554 1 585 1 617 1 649 1 682 1 716 436

Drift och underhåll (-) -528 -484 -657 -670 -684 -697 -711 -725 -740 -755 -770 -196

Fastighetsskatt (-) -17 -15 -21 -21 -21 -22 -22 -23 -23 -24 -24 -6

Fastighetsskatt åter (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tomträttsavgäld (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Driftnetto före investeringar 632 579 787 802 818 835 851 868 886 903 922 234

Återstående investeringar (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Driftnetto efter investeringar 632 579 787 802 818 835 851 868 886 903 922 234

Nuvärde driftnetto

Nuvärde restvärde

Marknadsbaserat avkastningsvärde

Nyckeltal:

Avkastningsvärde / m² 11 428

Avkastningsvärde / taxeringsvärde 2,07

Bruttokapitalisering, år 1 9,7

Direktavkastning, initial 5,6%

Direktavkastning, år 1 5,5%

Marknadsmässig direktavkastning 5,5%

5 734

8 208

13 942
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2020-03-11 Ordernummer: 172 637 

Fastighetsbeteckning: Vara Lejonet 1, del av 

 

Bilaga 1 

Svefa AB, Sundsgatan 16, 462 33 Vänersborg 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm  
 

Hyresgästförteckning Fastighet: Vara Lejonet 1, del av Bilaga 1:2

Hyresgäst Lokaltyp Lokalanvändning Area Löptid Löptid Not

 m², st  Fr o m T o m Tkr Kr/m² Index Tkr Kr/m² Index Tkr Kr/m² (J / N) (J / N) (A / O) (J / N) Kr/m² Tkr År

Seniorlägenheter, 20 st Bo Bostäder 1 220  - 1 450 1 189 100% 1450 1 189 100% 0 0 N J - N - -  

Summa/Medel 1 220 1 450 1 189 1 450 1 189 0 0 0

* I utgående hyra ingår bashyra, eventuell indexuppräkning samt driftrelaterade tillägg som värme, kyla o.d.;  **Med ingår värme avses att värme har inkluderats i såväl utgående hyra som drift- och underhållskostnader.

Bedömd HG-anpassningIngår värme 

**)

Uppsagt för avflytt / 

omförhandling

Utg. total hyra inkl. ev. driftstillägg *) Marknadshyra Fastighetsskatt åter Moms-pliktig 

HG

Egen-

användare
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2020-03-11 Ordernummer: 172 637 

Fastighetsbeteckning: Vara Lejonet 1, del av 

 

Bilaga 1 

Svefa AB, Sundsgatan 16, 462 33 Vänersborg  

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm  
 

Lokaltyp

Aktuell Marknad

m² % Antal m² % Antal m² % Antal % %

Bostäder 1 220 100 - 1 220 100 - 0 0 - 0,0% 1,0%

Summa/Medel 1 220 100 0 1 220 100 0 0 0 0 0,0% 1,0%

Lokaltyp

Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats

Bostäder 1 450 1 189 - 1 450 1 189 - 0 - 1 450 1 189 -

Summa/Medel 1 450 1 189 1 450 1 189 0 0 0 0 1 450 1 189  

Lokaltyp

Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats

Bostäder 644 528 - 461 378 - 146 120 - 37 30 -

Summa/Medel 644 528 461 378 146 120 37 30

Drift och löpande underhåll Periodiskt underhåll

Uthyrbar area

Varav

Ekonomisk vakans

Vakanta ytor

Outhyrd areaUthyrd area

Totalt

Marknadsmässig hyra

Bedömd D&U-kostnad

Uthyrd area

Utgående hyra

Administration
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Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING VARA LEJONET 1 Sidan 1 av 5
Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70 2020-03-08 22:35

FASTIGHET
Beteckning Senaste ändringen i

allmänna delen
Senaste ändringen i
inskrivningsdelen

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen

VARA LEJONET 1 2019-03-14 2019-09-04 18:22 2020-03-06
Nyckel: 140384610
UUID: 909a6a69-5745-90ec-e040-ed8f66444c3f
Socken: Kvänum
Distrikt: Kvänum

ADRESS
Adress
Långgatan 5
Sveagatan 1, 3, 5
535 30 Kvänum

LÄGE, KARTA
Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM) Registerkarta
1 6463723.2 393694.4

AVSKILD MARK
Beteckning
VARA LEJONET 2

AREAL
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal
Totalt 8 091 kvm 8 091 kvm 0 kvm

LAGFART
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt
212000-2924
VARA KOMMUN
534 81 VARA
Köp: 1957-09-30
Lagfartsanmärkning: ID-nummer kompletterat Akt: 05/12484,
Anmärkning Akt: 84/50

1/1 1958-01-22 58/24

ANTECKNINGAR och INTECKNINGAR
Fastigheten besväras inte av sökt eller beviljad anteckning eller inteckning.

AVTALSRÄTTIGHETER
Nr Rättighet Inskrivningsdag Akt
1 Avtalsservitut: AVLOPPSLEDNING 1918-05-11 18/173

RÄTTIGHETER
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig
Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Akt
FJÄRRVÄRME Last Ledningsratt 1470-2018/22.1
FJÄRRVÄRME Last Ledningsratt 1660-1193.1
Anmärkning: YTTERLIGARE KARTOR:B0852586,B0852587,B0852596
AVLOPPSLEDNING Last Avtalsservitut 16-IM1-18/173.1

PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Planer Datum Akt
Stadsplan: LEJONET OCH HUNDEN I KVÄNUMS TÄTORT 1983-12-29

Genomf. slut: 1992-06-30
Senast ajourföring: 1991-02-01

1660-P28
1470 2794

TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet Taxeringsår
SPECIALENHET, VÅRDBYGGNAD (823)
449871-1
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar hel
registerfastighet.

2019

Taxvärde Areal
8091 kvm

Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
212000-2924
VARA KOMMUN
534 81 VARA

1/1 Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Primärkommuner, borgerliga

ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt
Avstyckning 1958-01-09 16-KVJ-319
Fastighetsreglering 1984-02-16 1660-525
Ledningsåtgärd 1994-02-02 1660-1193
Ledningsåtgärd 2019-03-14 1470-2018/22

TIDIGARE BETECKNING
Beteckning Omregistreringsdatum Akt
R-KVÄNUM TORNUM NÄSTEGÅRDEN 6:137 1979-11-05 16-KVJ-449
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Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING VARA LEJONET 1 Sidan 2 av 5
Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70 2020-03-08 22:35

TIDIGARE BETECKNING
R-KVÄNUM LEJONET 1 1984-11-14 1681-393

URSPRUNG
VARA TORNUM 6:36

130



Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING VARA LEJONET 1 Sidan 3 av 5
Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70 2020-03-08 22:35

KARTA DIREKT
Alla områden; Fastighet; 1:100000; fastighet:text,fastighet:granser; A4, Portrait
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KARTA DIREKT
Alla områden; Fastighet; 1:25000; fastighet:text,fastighet:granser; A4, Portrait
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KARTA DIREKT
Alla områden; Fastighet; 1:2000; fastighet:text,fastighet:granser; A4, Portrait
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   2017-01-18 Ver 3 

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE 
 
Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, Cushman & Wakefield Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, 
FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed, 
upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom Samhällsbyggarna. 
Villkoren gäller från 2010-12-01 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande 
värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande; 
 
 
1 Värdeutlåtandets omfattning 
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast 

egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och 
skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter 
och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av ut-
drag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet. 

 
1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till 

värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnads-
tillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad 
som framgår av utlåtandet.  

 
1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från 

Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom 
Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig, 
varför ytterligare utredning av legala förhållanden och 
dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden 
utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa 
enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats 
skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 
Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret 
samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren 
eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal 
eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighets-
ägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet 
inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra 
gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte är föremål för tvist i något avseende.  

 
2 Förutsättningar för värdeutlåtande 
2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har in-

samlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga 
uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller 
dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har 
förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats 
genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts 
att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av 
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits 

genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värde-
raren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem 
på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats 
genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara 
uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande ”Svensk 
Standard”. 

 
2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra 

nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall 
utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga 
nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar 
utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdrags-
givaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga 

myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom 
planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndig-
hetstillstånd för dess användning på sätt som anges i ut-
låtandet.  

 
3 Miljöfrågor 
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller 

byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sane-
ring eller att det föreligger någon annan form av miljömässig 
belastning. 

 
3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren 

inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller 
tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är 
felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av 
sanering eller att det föreligger någon annan form av 
miljömässig belastning. 

 
4 Besiktning, tekniskt skick 
4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv) 

som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär 
besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att 
den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens under-
sökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderings-
objektet förutsätts ha det skick och den standard som okulär-
besiktningen indikerade vid besiktningstillfället.  

 
4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara 

förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden, 
som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för 
• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella 

kunskaper för att upptäcka. 
• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos bygg-

nadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller 
elektriska komponenter. 

 
5 Ansvar 
5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från 
värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värde-
ringen). 

 
5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värde-
ringstidpunkten. 

 
6 Värdeutlåtandets aktualitet 
6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets 

marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning 
som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten 
med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlå-
tandet. 

 
6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som 

redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån 
ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar 
fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebe-
dömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida 
kassaflödes- och värdeutveckling.  

 
7 Värdeutlåtandets användande 
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör 

uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte 
som anges i utlåtandet. 

 
7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar 

värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan 
drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1. 
Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje 
man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller 
uppgifter i detta. 

 
7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller 

refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värde-
ringsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt 
utlåtandet skall återges. 
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Svefa AB, Sundsgatan 16, 462 33 Vänersborg 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm  
 

 

1. Sammanfattning 

 

Värderingsobjekt: Vara Lärkträdet 1, del av. 

Uppdragsgivare: Vara kommun (org.nr 212000-2924) genom Nils Gustavsson. 

Syfte: Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets mark-

nadsvärde. Enligt uppdragsgivaren skall värderingen användas 

som beslutsunderlag vid försäljning. 

Värdetidpunkt: 2020-03-11. 

Särskilda förutsättningar: Se särskilda förutsättningar. 

Objektstyp: Inom värderingsobjektet inryms 39 seniorlägenheter. 

Marknadsvärde: Mot bakgrund av vad som redovisas i värdeutlåtandet bedöms 

marknadsvärdet av värderingsobjektet vid värdetidpunkt till: 

32 000 000 Kronor 
(Trettiotvå miljoner kronor)  

 
Resulterande nyckeltal: Marknadsvärde / m² 13 675

Marknadsvärde / taxeringsvärde 1,71

Bruttokapitalisering, år 1 11,6

(marknadsvärde / årshyra år 1)

Direktavkastning, initial 5,5%

(aktuellt driftnetto / marknadsvärde)

Direktavkastning, år 1 0,8%

(driftnetto år 1 / marknadsvärde)

Marknadsmässig direktavkastning 5,5%

(Marknadsmässigt driftnetto / marknadsvärde)  
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Svefa AB, Sundsgatan 16, 462 33 Vänersborg 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm  
 

2. Uppdragsbeskrivning 

Värderingsobjekt 

Värderingsobjektet utgörs av Fastigheten Vara Lärkträdet 1, del av. Översiktligt markerat med gul begräns-

ningslinje nedan. 

 

Uppdragsgivare 

Uppdragsgivare är Vara kommun (org.nr. 212000-2924), genom Nils Gustavsson. 

Syfte 

Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde. Enligt uppdragsgivaren skall värde-

ringen användas som beslutsunderlag vid försäljning. 

Värdetidpunkt 

Värdetidpunkt är 2020-03-11. 

Allmänna villkor 

För uppdraget gäller bilagda "Allmänna villkor för värdeutlåtande" om ej annat framgår nedan. 

De allmänna villkoren har utarbetats gemensamt av de ledande värderingsföretagen på den svenska mark-

naden och tillämpas alltid av dessa företag om inte annat särskilt anges i det enskilda fallet. De allmänna 

villkoren återger värderingsbranschens uppfattning om ett värderingsutlåtandes generella begränsning.  

De allmänna villkoren anger begränsningar i värdeutlåtandets omfattning, förutsättningar för värdeutlåtan-

det vad gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion, hur värde-

ringsobjektets tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur redovisade be-

dömningar av framtida händelser och förutsättningar ska tolkas samt hur värdeutlåtandet får användas. 
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De allmänna villkoren gäller i alla delar för såväl av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare 

som för icke auktoriserade värderare. 

Svefa AB ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av uppdragsgiva-

ren/fastighetsägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är oriktiga eller 

ofullständiga. 

Särskilda förutsättningar 

Värderingen förutsätter att värderingsobjektet styckats av till en egen registerfastighet och med egna an-

slutningar för teknisk försörjning såsom exempelvis fjärrvärme, VA och el.  

Besiktning och värderingsunderlag 

Besiktning av värderingsobjektet utfördes 2020-02-28 av Marcus Takner på Svefa. Vid besiktningen deltog 

Anton Pettersson som representant för Vara kommun.  

Vid besiktningen har ett urval av bostadslägenheter, allmänna utrymmen och tekniska installationer stude-

rats. 

Följande uppgifter har erhållits från fastighetsägaren: 

• Areauppgifter 

• Uppgifter om hyresintäkter 

• Uppgifter om faktiska drift- och underhållskostnader 

• Beslutade investeringar 

• Inhämtade tekniska uppgifter från fastighetsägare vid besiktning 

 

Vidare har underlag inhämtats och bearbetats från kommunens planarkiv, fastighetsregistret samt offentlig 

statistik från SCB med flera. 

3. Värderingsobjekt 

Objektstyp 

Inom värderingsobjektet inryms 39 seniorlägenheter. 

Lagfaren ägare 

Lagfaren ägare till värderingsobjektet är Vara kommun. 

Läge 

Värderingsobjektet är beläget i Vara tätort. Gatuadresserna är Badhusgatan 17 A och B. Se kartor i bilagt 

utdrag ur fastighetsregistret. 

Omgivningen utgörs huvudsakligen av Solgårdens äldreboende, Alléskolan, mindre flerbostadshus och 

småhus. Service finns inom gångavstånd. Allmänna kommunikationer finns i form av tåg till bl a Göteborg 

samt buss. Större trafikleder (E 20) finns på ett par kilometers avstånd.  
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Tomt 

Värderingsobjektet bedöms efter avstyckning få en markareal om 3 700 kvadratmeter. På värderingsobjek-

tet finns två byggnader som upptar cirka 50 % av markarealen. Den obebyggda delen av värderingsobjek-

tet utgörs främst av gräsytor och stensatt innergård. 

Byggnadsbeskrivning 

Byggnaderna på värderingsobjektet uppfördes  1981 och inrymmer tre plan ovan mark samt vind. Byggna-

derna har generösa gemensamhetsytor på våningsplanen vilket är en kvalité för de boende, men innebär 

samtidigt högre kostnader för fastighetsägaren. 

Den totala uthyrbara arean uppgår till 2 340 kvadratmeter fördelat enligt nedan: 

Lokaltyp

m² % Antal

Bostäder 2 340 100 -

Summa/Medel 2 340 100 0

Uthyrbar area

 

Bostadsarean fördelar sig på 39 lägenheter med en genomsnittlig bostadsarea om 60 kvadratmeter.  

Konstruktion 

Grundläggning  Betongplatta 

Stomme  Betong 

Bjälklag  Betong 

Fasadmaterial  Fasadtegel, inglasade loftgångar 

Yttertak  Betongtakpannor 

Fönster  3-glas 

Balkonger  Ja 

Teknik 

Uppvärmning  Fjärrvärme 

Ventilation  Mekanisk till- och frånluft 

Komfortkyla  Nej 

OVK  Godkänd 

Sophantering  Sopkärl på gård 

Hissar  2 hissar, 630 kg/8p 

Övrigt 

Parkering  På gata 

Tvättstuga  Egen tvättpelare i lägenhet, äldre tvättstuga används av kommunen. 

 

Skick och standard 

Byggnadernas yttre skick bedöms som normalt, dock med behov av takbyte (se vidare under avsnitt 6 In-

vesteringar/hyresgästanpassningar). 

Byggnadernas inre skick bedöms som ordinärt. Vissa lägenheter är renoverade på senare år.  
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Renovering av ytskikt i entréer pågår. 

Flexibilitet och alternativanvändning 

Pågående användning bedöms vara mest lämplig och med högst efterfrågan. 

Miljö 

Värderingsobjektet är inte registrerat i Länsstyrelsens register med potentiellt förorenade markområden.  

Inom ramen för detta uppdrag har det inte genomförts någon ytterligare kontroll avseende potentiella miljö-

belastningar inom värderingsobjektet (se vidare avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande).   

Rättsliga förhållanden 
I bilaga återfinns ett utdrag ur fastighetsregistret. Av denna bilaga framgår bland annat: 

• Lagfaren ägare 

• Adressuppgifter 

• Planförhållanden 

• Servitut med mera 

• Inteckningar 

• Taxeringsuppgifter 

 

Nedan beskrivs värderingsobjektets planförhållande mer detaljerat. 

Planförhållande 

Värderingsobjektet omfattas av detaljplan lagakraftvunnen 2008-03-26. 
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Planbestämmelserna anger bostadsändamål (även särskilt boende med tillhörande service) med en högsta 

byggnadshöjd av 12 meter. 

Befintlig byggnad överensstämmer med planbestämmelserna. Byggrätten bedöms vara fullt utnyttjad. 

4. Marknadsanalys 

Makroekonomi 

Svensk ekonomi 

Svensk ekonomi är fortsatt relativt god, men efter flera års stark utveckling är det tydligt att konjunkturen nu 

gått in i en fas med svag tillväxt. För 2019 utvecklades BNP med cirka 1,1%, att jämföra med cirka 2,4% 

2018. Den svaga utvecklingen väntas hålla i sig under 2020 (med prognos om BNP om cirka 1,3%). Under 

2021 väntas emellertid ekonomin, såväl i Sverige som internationellt, växla upp igen. Osäkerheten i om-

världen – främst politiskt – kvarstår; med Corona-viruset, konsekvenserna av Brexit, Iran/USA, ”återfall” vad 

gäller handelskonflikten mellan USA och Kina, med mera.   

Sverige står inför stora demografiska utmaningar. Den höga befolkningstillväxten – dessutom med allt fler i 

”icke-arbetsför” ålder – kommer sätta tydliga avtryck i svensk ekonomi och politik under många år framöver. 

Stora krav ställs på utbyggnad av ”social infrastruktur”; särskilda boenden, förskola/skola och hälso-

/sjukvård. De offentliga finanserna är starka, med visst utrymme för ytterligare ofinansierade åtgärder och i 

händelse av lågkonjunktur finns utrymme att föra en mer expansiv finanspolitik. Beaktat det stora investe-

ringsbehovet i offentlig sektor kommer det emellertid sannolikt krävas en åtstramning av såväl de offentliga 

utgifterna som finanspolitiken framöver.  

Trots en relativt svag tillväxt, i Sverige och internationellt, höjde Riksbanken i december 2019 som aviserat 

reporäntan med 25 punkter till 0%. Med en i huvudsak oförändrad konjunkturs- och inflationsutveckling har 

reporäntan i Q1 lämnats oförändrad. Reporäntan väntas ligga kvar på 0 % under 2020 och 2021, och en bit 

in på 2022. Riksbanken fortsätter att varna för hushållens historiskt höga skuldsättning, något de anser bör 

hanteras med riktade åtgärder inom bostadspolitiken, skattepolitiken och makrotillsynen.  

Inflationen väntas sjunka något under 2020, till 1,4% (att jämföra med 1,8% under 2019). Till 2021/2022 

väntas inflationen åter nå Riksbankens mål om 2%.  

Arbetsmarknaden är fortsatt stark, men avmattningen i svensk ekonomi reflekteras nu tydligt också på ar-

betsmarknaden. Under 2020 och 2021 väntas antalet sysselsatta öka med ”endast” 45 000 personer, en 

kraftig dämpning jämfört med senare års starka utveckling. Arbetslösheten väntas öka till 7,2% respektive       

7,4% (att jämföra med 6,8% respektive 6,4% under 2019 och 2018).   

Tillväxten är störst inom storstadsregionerna som har en diversifierad arbetsmarknad, tillgång till välutbildad 

arbetskraft och en stark, specialiserad tjänstesektor (privata och offentliga tjänster väntas fortsatt stå för en 

stor del av tillväxten). Tillgång på utbildad arbetskraft är ett problem utanför storstadsregionerna, särskilt 

inom offentlig sektor i små/medelstora kommuner. Sysselsättningsökningen väntas i princip uteslutande 

ske bland utrikes födda, även om arbetslösheten (något paradoxalt) också väntas öka. För inrikes födda 

ligger arbetslösheten på historiskt låga nivåer, även om denna också väntas öka något under kommande 

år.  
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Utbildning är en viktig faktor för fortsatt tillväxt på arbetsmarknaden (en utveckling som också påverkas av 

fortsatta strukturförändringar på arbetsmarknaden, som digitalisering och automatisering). Utmaningarna 

på arbetsmarknaden – och då främst långtidsarbetslöshet och brist på utbildad arbetskraft – ställer stora 

krav på ökad omställning (utbildning), ökad rörlighet (”flytta till jobben”) och subventionerade anställningar 

för att skapa förutsättningar för sysselsättning och tillväxt. 

Vara kommunfakta 

Befolkning 

Befolkningen i Vara uppgick vid årsskiftet 2018/2019 till 15 952 invånare, en ökning med drygt 0,1% sedan 

föregående år. Befolkningsutvecklingen i kommunen under den senaste 10-årsperioden redovisas i tabel-

len nedan. 

Befolkning 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Vara 15 771 15 762 15 694 15 557 15 609 15 597 15 662 15 788 15 942 15 952

Tillväxt, Vara -0,6% -0,1% -0,4% -0,9% 0,3% -0,1% 0,4% 0,8% 1,0% 0,1%

Tillväxt, Sverige 0,9% 0,8% 0,7% 0,8% 0,9% 1,1% 1,1% 1,5% 1,3% 1,1%  

Källa: SCB 

Befolkningsutveckling 

Källa: SCB 

I nedanstående diagram redovisas befolkningsmängden i kommunen för olika åldersgrupper samt deras 

andelar av den totala befolkningsmängden. Noterbart är att andelen personer som är över 45 år är högre 

än riket i övrigt. 
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Åldersfördelning på befolkningen 

 
Källa: SCB   

Medelinkomsten i Vara är generellt lägre än riket i stort, något som gäller inom samtliga ålderskategorier 

med undantag av åldern 20-29 år. 

Ålder Kommunen [tkr] Länet [tkr] Riket [tkr] 

20-24 år 186,7 164,4 155,4 

25-29 år 242,2 240,7 237,0 

30-44 år 294,5 330,0 334,9 

45-64 år 326,1 378,8 383,8 

65+ år 212,9 245,8 249,6 

Totalt 20+ år 269,3 302,3 305,1 

 Källa: SCB   

Arbetslöshet  

Ser man till Arbetsförmedlingens statistik för 2018 (avser den registerbaserade arbetskraften som är öppet 

arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd) uppgår arbetslösheten i Vara till 4,6 % vilket kan jämföras 

med Västra Götalands län som har en arbetslöshet om 6,2 % och riket i stort som har en arbetslöshet om 

7,0 %. 
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Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i procent av befolkningen 

 

Källa: Arbetsförmedlingen 
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Näringsliv 

Tyngdpunkten i kommunens näringsliv ligger på tillverkning och utvinning.  

Andel anställda per näringsgren 

 

Källa: SCB 

I Svenskt Näringslivs kommunranking, vilken baseras på kommunernas näringslivsklimat, hamnar Vara på 

plats 47 i rankingen för 2018. 

Fastighetsmarknad 

Investeringsmarknaden 

Fastighetsmarknaden har under flera år noterat en positiv utveckling med sjunkande avkastningskrav och 

stigande priser inom flertalet segment och geografiska delmarknader. Denna utveckling har varit särskilt 

tydlig i storstads- och tillväxtregionerna, och främst för bostäder, samhällsfastigheter och kvalitativa kom-

mersiella objekt.  

2019 utgjorde ytterligare ett starkt år på investeringsmarknaden med en transaktionsvolymen om cirka 181 

mdkr (avser direkta fastighetsinvesteringar >10 mkr), vilket kan jämföras med 152 mdkr under 2018. Inklu-

derat kapitalmarknadstransaktioner (indirekta fastighetsinvesteringar) summeras transaktionsvolymen till 

drygt 216 mdkr, en ny rekordnivå på den svenska fastighetsmarknaden.  

Enligt MSCI uppgick totalavkastningen på fastighetsinvesteringar till cirka 10,3 % under 2019 (att jämföra 

med 10,6 % 2018 och 10,8 % 2017). Värdeökningen stod för cirka 6,3 % och direktavkastningen för cirka 

3,8 % (den lägsta direktavkastningen sedan mätningen startade 1984). Högst totalavkastning uppvisade 

industri (13,3 %), tätt följt av kontor (13,0 %). Lägst totalavkastning uppvisar handel (4,7 %). 
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Till köparna hör fortfarande främst svenska investerare. Det finns ett fortsatt stort behov för institutionellt 

kapital att investera i ”realvärdessäkrade” tillgångar (där fastigheter utgör ett attraktivt segment). Det ut-

ländska investeringsintresset är ökande, om än med ett mer ”snävt” investeringsfokus med en stor andel av 

investeringarna i storstäderna eller genom nischade portföljer.  

Höjningen av reporäntan till 0% fick inte något egentligt genomslag på investeringsmarknaden, vare sig vad 

gäller efterfrågan, direktavkastningskrav eller tillgång till kapital. Investerarna har ”prissatt” en fortsatt låg 

ränta i sina investeringsbeslut.  

Finansinspektionens höjda krav på bankernas egna kapital vid utlåning till kommersiella fastigheter väntas 

medföra ökande kapitalkostnader (15 – 25 punkter), något som dock främst väntas drabba mindre aktörer. 

De etablerade fastighetsbolagen och institutionerna har en positiv syn på kreditmarknaden med god tillgång 

till kapital. Flera aktörer har emitterat obligationer till villkor som sänkt kapitalkostnaderna (med ”gröna” 

obligationer som en särskilt attraktiv produkt).   

Det finns viss potential för fortsatt sjunkande direktavkastningskrav för kvalitativa objekt, men de senaste 

årens starka utveckling bedöms i huvudsak ha planat ut. Risken för stigande avkastningskrav på 6 – 12 

månaders sikt bedöms emellertid som begränsad. 

Med en återhämning på bostadsmarknaden noterats återigen ett stort intresse för byggrätter. Vidare medför 

den demografiska utvecklingen – med såväl växande barnkullar som en allt äldre befolkning, att det är av 

stor vikt med investeringar inom vård/skola/omsorg. Det har noterats ett tydligt ökande intresse, från såväl 

offentliga som privata aktörer, vad gäller byggrätter för olika typer av särskilda boende och skola/förskola. 

Lokala marknadsförutsättningar 

Transaktionsaktiviteten på fastighetsmarknaden i Vara kommun avseende bostadsdominerade hyresfastig-

heter (typkod 320) har sedan de senaste fem åren varit begränsad med i genomsnitt 4 lagfarna köp per år 

och sjunkande direktavkastningskrav. Samtliga objekt har en uthyrbar taxerad area understigande 1 000 

kvm. Prognosen för det närmaste året är en stabil fastighetsmarknad. Köpare och säljare har i huvudsak 

varit privatpersoner och lokala aktörer.  

Hyresmarknaden för bostäder har förstärkts i Vara under perioden. Prognosen för det närmaste året är att 

hyresmarknaden är fortsatt god. 

Projektaktivitet avseende bostäder inom värderingsobjektets närområde bedöms vara låg.   

För bostadsfastigheter i Vara bedöms marknadsmässiga hyresnivåer normalt ligga i intervallet 800 – 1 000 

kr/kvm uthyrbar area för fastigheter byggda före 1990 och cirka 1 000 – 1 500 kr/kvm uthyrbar area för 

fastigheter byggda mellan 1990 och 2019. Den marknadsmässiga vakans-/hyresrisken bedöms normalt 

endast utgöras av omflyttningsvakans. 

Värderingsobjektets marknadsförutsättningar 

Värderingsobjektet har ett bra läge, vilket bedöms som ett A-läge för bostäder i Vara. Att det finns hiss i 

huset är en stor konkurrensfördel. 

Efterfrågan på värderingsobjektet bedöms sammantaget som bra. Sannolik köparkategori bedöms främst 

vara regional aktör.   
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Nedan redovisas en sammanfattning avseende värderingsobjektets styrkor och svagheter: 

Styrkor och möjligheter:   Svagheter och hot: 

• Centralt läge i Vara 

• Byggnad med hiss 

• Viss hyrespotential 

• Bra kommunikationer 

• Behov av takbyte 

• Oeffektiv planlösning med många ge-

mensamhetsytor 

 

5. Värderingsmetodik  

Definition av marknadsvärde och metodtillämpning 

Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden.  

Marknadsvärdebedömningen sker genom en kombination av två metoder; ortsprismetod och avkastnings-

metod. Utifrån resultaten av dessa metoder görs en sammanfattande bedömning av marknadsvärdet. 

Ortsprismetod 

Ortsprismetoden innebär att värderingsobjektet jämförs med sålda fastigheter med liknande egenskaper, 

exempelvis utifrån objektstyp, läge, standard och hyresgäststruktur. Hänsyn tas till den värdeutveckling 

som skett mellan förvärvs- och värdetidpunkt. Köpeskillingarna jämförs direkt eller normeras med avseende 

på en eller flera värdebärande egenskaper, exempelvis uthyrbar area, hyra, driftnetto eller taxeringsvärde.  

Avkastningsmetod 

Avkastningsmetoden innebär att de betalningsströmmar samt det restvärde som fastighetsinnehavet för-

väntas ge upphov till nuvärdeberäknas med en kalkylränta baserad på de direktavkastningskrav som kan 

härledas från ortsprismetoden. Kassaflödesanalysen finns redovisad i bilaga 1:1. 

De faktiska värdefaktorer, exempelvis hyror, drift- och underhållskostnader, som finns tillgängliga används i 

den mån de kan anses spegla en marknadsmässig nivå. När faktiska uppgifter om värderingsobjektets 

betalningsströmmar inte är tillgängliga eller om de inte speglar marknadens förväntningar baseras kalkylen 

istället på värden som kan anses normala för det aktuella värderingsobjektet med hänsyn till den rådande 

marknadssituationen och marknadens framtidsbedömningar.  

6. Värdering 

Ortsprismetod  

Det har sedan mars 2015 totalt skett 20 lagfarna försäljningar av bostadshyresfastigheter i Vara kommun. 

Efter gallring med av köp med misstänkt intressegemenskap mellan köpare och säljare, köp utan köpeskil-

ling eller nyckeltal samt köp med en taxerad uthyrbar area understigande 300 kvm återstår 7 objekt. 

 

149



2020-03-11 Ordernummer: 172 637    

Fastighetsbeteckning: Vara Lärkträdet 1, del av  

 

15 (19) 

Svefa AB, Sundsgatan 16, 462 33 Vänersborg 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm  
 

Fastighet Adress Köpedatum Köpare Säljare Pris Tkr Kr/kvm

HÄSTEN 1 Parkgatan 1A 2016-01-29 Hall,Dan Magnus Kastanjeträdets Fastigheter AB 2 300 4 315

VEDUM 3:110 Karlsrogatan 21 2018-10-01 Klarén,Sören Bernt Eugen VARA BOSTÄDER Aktiebolag 1 425 4 750

ÖTTUM 3:16 Villabergsvägen 28 2018-09-14 Simon Hermansson AB Västgöta Fastigheter AB 1 932 5 442

ÄNGSKLOCKAN 7 Trädgårdsgatan 5 2016-07-01 Bergeke Fastigheter Emtunga AB Ramberg,Peter Verner 2 150 7 072

SVANEN 1 Skolgatan 5 2017-04-13 Gilbertsson,Lars Henrik Ramberg,Peter Verner 3 700 8 204

EJDERN 7 Kungsgatan 10 2017-04-13 Gilbertsson,Lars Henrik Ramberg,Peter Verner 3 700 8 685

MÅSEN 8 Smedjegatan 16 2017-04-03 Karlsson,Karl Ove Andreas Torstensson,Sven Roger 3 800 9 360

Medel ovägt 2 715 6 833  

Objekten har sålts till priser som varierar mellan 4 300 och 9 400 kr/kvm uthyrbar area med ett genomsnitt 

om cirka 6 800 kr/kvm. Tyngdpunkten i materialet ligger mellan cirka 5 000 – 8 000 kr/kvm.  

Direktavkastningarna är svåra att härleda ur ovanstående material, men bedöms med beaktande av mark-

nadsmässiga parametrar, statistik och erfarenhet relaterat till jämförbara delmarknader i huvudsak variera 

mellan 5 och 6 % i Vara tätort och något högre i småorterna inom Vara kommun.    

Resultat 

Med beaktande av värderingsobjektets specifika egenskaper, främst hyresnivå, anses värderingsobjektets 

värde sammantaget ligga över det ovan redovisade prisintervallet. 

Ett bedömt rimligt intervall inom vilket direktavkastningskravet för närvarande varierar för fastigheter lik-

nande värderingsobjektet bedöms till mellan 5,0 och 5,5 %.  

Sammantaget bedöms ortsprismetoden ge ett värde mellan 13 000 - 15 000 kr/kvm, vilket motsvarar ett 

totalt värde i intervallet om cirka 30 000 000 - 35 000 000 kronor. 

Avkastningsmetod 

Kalkylperioden 

Kalkylperioden löper på 10 år från och med 2020-04-01. 

Inflation 

Ett inflationstagande om 2 % har nyttjats under kalkylperioden. 

 

Inflationsantagandet är baserat på en samlad bedömning av prognoser från Riksbanken, Konjunkturinstitu-

tet och de ledande bankerna.  

Direktavkastningskrav, Kalkylränta och Restvärde 

Direktavkastningskravet har i den mån möjligt bedömts med utgångspunkt från på marknaden genomförda 

försäljningar av likvärdiga fastigheter, kompletterat med marknadsmässiga parametrar, statistik och erfa-

renhet. De i värderingsobjektet ingående hyreskontrakten/lokalerna har åsatts differentierade direktavkast-

ningskrav utifrån dess riskperspektiv, vilket sammantaget viktas till cirka 5,3%. 

Teoretisk utgångspunkt för val av kalkylränta är den nominella ränta som gäller på andrahandsmarknaden 

för statsobligationer med en löptid motsvarande kalkylperiodens längd. Till detta läggs en fastighetsrelate-

rad risk som exempelvis beror på värderingsobjektets typ, storlek, läge och alternativa användningsmöjlig-

heter. I praktiken bedöms kalkylräntan ofta genom att inflationsanpassa direktavkastningskravet, vilket 

också gjorts i detta värdeutlåtande. 
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Restvärdet utgörs av marknadsvärdet som fastigheten bedöms ha i slutet av kalkylperioden. Restvärdet 

bedöms genom att dividera det prognostiserade driftnettot året efter kalkylperiodens slut med ett bedömt 

direktavkastningskrav, vilket för värderingsobjektet har bedömts till cirka 5,3%.  

Hyror 

Tabellen nedan visar utgående hyra samt marknadshyra per lokaltyp. Hyrorna är inte höjda på flera år.  

Lokaltyp

Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats

Bostäder 2 784 1 190 - 2 784 1 190 - 0 - 2 784 1 190 -

Summa/Medel 2 784 1 190 2 784 1 190 0 0 0 0 2 784 1 190  

Vakanta ytor Totalt

Marknadsmässig hyra

Uthyrd area

Utgående hyra

 
 

Hyrorna är redovisade inklusive indexuppräkning, inklusive värme och övriga driftsrelaterade tillägg. Ersätt-

ning för fastighetsskatt är inkluderad i hyrorna. Hyresutvecklingen för bostadslägenheterna bedöms följa 

förväntad inflationsutveckling. I hyresgästförteckningen (se bilaga 1:2) framgår exempelvis om lokalerna är 

registrerade för moms, utgående hyresnivåer, bedömda marknadsmässiga hyresnivåer, fastighetsskatt 

samt indexering. 

Vakanser 

Värderingsobjektet har idag endast omflyttningsvakanser. 

Lokaltyp

Aktuell Marknad

m² % Antal m² % Antal m² % Antal % %

Bostäder 2 340 100 - 2 340 100 - 0 0 - 0,0% 0,0%

Summa/Medel 2 340 100 0 2 340 100 0 0 0 0 0,0% 0,0%

Uthyrbar area Ekonomisk vakansOuthyrd areaUthyrd area

 

Med beaktande av befintlig hyresgästsstruktur och värderingsobjektets egenskaper bedöms risken för 

långsiktiga vakanser och hyresförluster som relativt låga och endast relaterat till omflyttningsvakans. Den 

långsiktiga vakans-/hyresrisken för bostadslägenheterna har bedömts till 0,5%.  

Drift och underhåll 

Kostnader avseende värme, fastighetsel, vatten och avlopp, sophantering och skötsel har erhållits från 

fastighetsägaren, vilka redovisas i tabellen nedan. De totala drift- och underhållskostnaderna för värde-

ringsobjektet har bedömts med ledning från erhållna kostnader samt genom statistik och erfarenhet.  

Lokaltyp

Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats

Bostäder 959 410 - 608 260 - 281 120 - 70 30 -

Summa/Medel 959 410 608 260 281 120 70 30

VaravBedömd D&U-kostnad

AdministrationDrift och löpande underhåll Periodiskt underhåll
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Drift- och underhållskostnader (kr/kvm, år)

Kostnadsslag Kommentar A
Andel av total 

(%)
B

Andel av total 

(%)

Administration  0 0% 30 7%

Försäkring  4 2% 6 1%

Värmeförbrukning  88 39% 88 21%

Elförbrukning (fastighet)  32 14% 32 8%

Kyla  0 0% 0 0%

Vattenförbrukning  26 11% 26 6%

Tillsyn och skötsel  38 17% 38 9%

Reparationer  0 0% 31 8%

Sophämtning  14 6% 14 3%

Städning (fastighet)  25 11% 25 6%

Planerat underhåll  0 0% 120 29%

Totalt 227 100% 410 100%  
A) Uppdragsgivarens uppgifter (utfall/budget) 

B) Svefas bedömning 

 

Kostnaden för periodiskt underhåll avser en schabloniserad annuitetsberäkning över värderingsobjektets 

livslängd. 

Drift- och underhållskostnader är redovisade inklusive värme, el, VA, sopor m m. 

Kostnadsutvecklingen har under kalkylperioden bedömts följa förväntad inflationsutveckling.  

Investeringar och hyresgästanpassningar 

Med anledning av behov av takbyte har kostnader om 1 500 000 kronor bedömts som nödvändiga under år 

2020. 

År Åtgärd Kostnad kr/kvm Kvm Kostnad tkr

2020 HG-anpassningar 641 2 340 1 500

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Totalt tkr (exklsuive HGA)  - 0 0

Hyresgästanpassningar / Övriga utbetalningar

 

Taxeringsvärde och fastighetsskatt-/avgift 

Värderingsobjektet är idag taxerat ihop med hela fastigheten Lärkträdet 1. Efter en avstyckning bedöms 

den få typkod 320 (hyreshusenhet, bostäder) med värdeår 1981.  
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Taxeringsvärden (kr)

Markvärde 3 510 000

Byggnadsvärde 15 200 000

Totalt 18 710 000

Varav bostad 18 710 000

Varav lokaler 0

Totalt 18 710 000  
 

För bostadslägenheterna utgår en kommunal fastighetsavgift. Denna avgift uppgår år 2020 till 1 429 kronor 

per lägenhet och år, dock högst 0,3 % av taxeringsvärdet. Avgiften indexregleras årligen. Fastighetsskatt 

utgår därmed totalt för värderingsobjektet under år 2020 med cirka 56 000 kronor.  

Resultat 

Det marknadsbaserade avkastningsvärdet för värderingsobjektet bedöms till 13 602 kr/kvm uthyrbar area, 

vilket motsvarar ett totalt värde om cirka 32 000 000 kronor (se bilaga 1:1). 

Känslighetsanalys 

För att visa hur avkastningsvärdet påverkas då vissa indata förändras har en känslighetsanalys utförts med 

utgångspunkt från resultatet i avkastningsmetoden. Känslighetsanalysen har utförts gällande hyror, drift- 

och underhållskostnader, inflation, kalkylränta, vakanser och direktavkastning vid kalkylperiodens slut enligt 

följande tabell: 

Variabel Förändring

Tkr %

Hyra bostäder % 10,0% 5 248 16,5%

Drift och underhåll % 5,0% -643 -2,0%

Inflation %-enheter 1,0% 2 712 8,5%

Vakans bostäder %-enheter 1,0% -527 -1,7%

Kalkylränta %-enheter 1,0% -2 366 -7,4%

Direktavk. för restv. %-enheter 1,0% -3 207 -10,1%

Värdeförändring
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7. Slutsatser 

Resultat 

Ortsprismetoden   cirka 30 000 000 – 35 000 000 kronor 

Avkastningsmetoden   cirka 32 000 000 kronor 

Marknadsvärde 

Mot bakgrund av vad som redovisats i värdeutlåtandet bedöms marknadsvärdet av värderingsobjektet vid 

värdetidpunkten 2020-03-11 till: 

32 000 000 Kronor 

Trettiotvå miljoner kronor 

vilket ger följande beräknade nyckeltal: 

Marknadsvärde / m² 13 675

Marknadsvärde / taxeringsvärde 1,71

Bruttokapitalisering, år 1 11,6

(marknadsvärde / årshyra år 1)

Direktavkastning, initial 5,5%

(aktuellt driftnetto / marknadsvärde)

Direktavkastning, år 1 0,8%

(driftnetto år 1 / marknadsvärde)

Marknadsmässig direktavkastning 5,5%

(Marknadsmässigt driftnetto / marknadsvärde)  

Vänersborg 2020-03-11 

   
     

Marcus Takner    Annette Johansson 

av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare Fastighetsvärderare 

Bilagor 

Bilaga 1  Kassaflödesanalys, hyresgästförteckning samt tabeller 

Bilaga 2  Foton 

Bilaga  Utdrag ur fastighetsregistret, inklusive kartor 

Bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande 
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KASSAFLÖDESANALYS Fastighet: Vara Lärkträdet 1, del av Bilaga 1:1

Kalkylantaganden

Start kalkyl: 2020-04-01

Värdeår: 1981

Tax. värde: 18 710

Typkod: 320

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Inflation 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Jämkad direktavkastning 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3%

Kalkylränta 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% 7,4%

Direktavkastning för restvärdeberäkning: 5,3%

Ekonomisk vakans

Bostäder 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Lokaler 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Garage / P-platser

Totalt 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Delår Delår

Kassaflöde (tkr) År 1 (kr/m², styck) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Hyra bostäder (+) 1 190 2 090 2 840 2 897 2 955 3 014 3 074 3 136 3 198 3 262 3 327 846

Hyra lokaler (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hyra garage mm (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hyresrisk/vakans bostäder (-) -6 -10 -14 -14 -15 -15 -15 -16 -16 -16 -17 -4

Hyresrisk/vakans lokaler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hyresrisk/vakans garage mm (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Netto tillägg och rabatter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tillägg (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rabatt (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Effektiv hyra 1 184 2 080 2 826 2 882 2 940 2 999 3 059 3 120 3 182 3 246 3 311 842

Drift och underhåll (-) -410 -720 -979 -998 -1 018 -1 038 -1 059 -1 080 -1 102 -1 124 -1 147 -292

Fastighetsskatt (-) -24 -42 -57 -58 -59 -60 -62 -63 -64 -65 -67 -17

Fastighetsskatt åter (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tomträttsavgäld (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Driftnetto före investeringar 750 1 318 1 790 1 826 1 863 1 900 1 938 1 977 2 016 2 057 2 098 533

Återstående investeringar (-) -641 -1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Driftnetto efter investeringar 109 -182 1 790 1 826 1 863 1 900 1 938 1 977 2 016 2 057 2 098 533

Nuvärde driftnetto

Nuvärde restvärde

Marknadsbaserat avkastningsvärde

Nyckeltal:

Avkastningsvärde / m² 13 602

Avkastningsvärde / taxeringsvärde 1,70

Bruttokapitalisering, år 1 11,5

Direktavkastning, initial 5,6%

Direktavkastning, år 1 0,8%

Marknadsmässig direktavkastning 5,5%

11 787

20 042

31 830
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Hyresgästförteckning Fastighet: Vara Lärkträdet 1, del av Bilaga 1:2

Hyresgäst Lokaltyp Lokalanvändning Area Löptid Löptid Not

 m², st  Fr o m T o m Tkr Kr/m² Index Tkr Kr/m² Index Tkr Kr/m² (J / N) (J / N) (A / O) (J / N) Kr/m² Tkr År

Seniorlägenheter, 39 st Bo Bostäder 2 340  - 2 784 1 190 100% 2784 1 190 100% 0 0 N J - N 641 1 500 2 020

Summa/Medel 2 340 2 784 1 190 2 784 1 190 0 0 1 500

* I utgående hyra ingår bashyra, eventuell indexuppräkning samt driftrelaterade tillägg som värme, kyla o.d.;  **Med ingår värme avses att värme har inkluderats i såväl utgående hyra som drift- och underhållskostnader.

Ingår värme 

**)

Uppsagt för avflytt / 

omförhandling

Utg. total hyra inkl. ev. driftstillägg *) Marknadshyra Fastighetsskatt åter Moms-pliktig 

HG

Egen-

användare

Bedömd HG-anpassning
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Lokaltyp

Aktuell Marknad

m² % Antal m² % Antal m² % Antal % %

Bostäder 2 340 100 - 2 340 100 - 0 0 - 0,0% 0,5%

Summa/Medel 2 340 100 0 2 340 100 0 0 0 0 0,0% 0,5%

Lokaltyp

Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats

Bostäder 2 784 1 190 - 2 784 1 190 - 0 - 2 784 1 190 -

Summa/Medel 2 784 1 190 2 784 1 190 0 0 0 0 2 784 1 190  

Lokaltyp

Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats

Bostäder 959 410 - 608 260 - 281 120 - 70 30 -

Summa/Medel 959 410 608 260 281 120 70 30

Uthyrbar area

Varav

Ekonomisk vakans

Vakanta ytor

Outhyrd areaUthyrd area

Totalt

Marknadsmässig hyra

Bedömd D&U-kostnad

Uthyrd area

Utgående hyra

AdministrationDrift och löpande underhåll Periodiskt underhåll
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FASTIGHET
Beteckning Senaste ändringen i

allmänna delen
Senaste ändringen i
inskrivningsdelen

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen

VARA LÄRKTRÄDET 1 2005-06-15 13:00 2020-03-06
Nyckel: 140385745
UUID: 909a6a69-5bb4-90ec-e040-ed8f66444c3f
Distrikt: Vara

ADRESS
Adress
Allégatan 20
Almgatan 11
Badhusgatan 17A, 17B
534 32 Vara

LÄGE, KARTA
Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM) Registerkarta
1 6459604.4 380353.4

AVSKILD MARK
Beteckning
VARA LÄRKTRÄDET 2

AREAL
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal
Totalt 11 256 kvm 11 256 kvm 0 kvm

LAGFART
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt
212000-2924
VARA KOMMUN
534 81 VARA
Köp: 1935-12-18
Lagfartsanmärkning: Anmärkning Akt: 84/50, ID-nummer kompletterat
Akt: 05/12605

1/1 1938-03-09 38/160

ANTECKNINGAR, INTECKNINGAR och AVTALSRÄTTIGHETER
Fastigheten är gravationsfri.

PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Planer Datum Akt
Stadsplan: LÄRKTRÄDET Avregistrerad 1981-06-30

Genomf. slut: 1992-06-30
Senast ajourföring: 2010-01-27

1660-P8

Detaljplan: LÄRKTRÄDET, KV.I VARA TÄTORT 2008-02-25
Laga kraft: 2008-03-26
Genomf. start: 2008-03-27
Genomf. slut: 2013-03-26
Registrerad: 2008-06-24
Senast ajourföring: 2010-01-27

1470-P139
1470 3501

Tomtindelning: LÄRKTRÄDET Avregistrerad 1957-01-08
Senast ajourföring: 2010-01-27

16-VBF-419

TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet Taxeringsår
SPECIALENHET, VÅRDBYGGNAD (823)
444448-1
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar del av
registerfastighet.

2019

Taxvärde Areal
10256 kvm

Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
212000-2924
VARA KOMMUN
534 81 VARA

1/1 Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Primärkommuner, borgerliga

Taxeringsenhet Taxeringsår
HYRESHUSENHET, BOSTÄDER OCH LOKALER (321)
453773-1
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar del av
registerfastighet.

2019

Taxvärde Taxvärde byggnad Taxvärde mark Areal
34 653 000 SEK 29 973 000 SEK 4 680 000 SEK 1000 kvm
Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
212000-2924
VARA KOMMUN
534 81 VARA

1/1 Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Primärkommuner, borgerliga

Värderingsenhet hyreshusbyggnad för lokaler 300707493
Id hyresmark: 300707494
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
3 973 000 SEK 1470064
Värdeår Nybyggnadsår Tillbyggnadsår
1981 1981
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TAXERINGSINFORMATON
Lokalyta Under byggnad Hyra
1500 kvm Nej 1 088 000 SEK/år
Värderingsenhet hyreshusbyggnad för bostäder 52310320
Id hyresmark: 52311320
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
26 000 000 SEK 1470064
Värdeår Nybyggnadsår Tillbyggnadsår
1981 1981
Bostadsyta Under byggnad Hyra
3288 kvm Nej 4 766 000 SEK/år
Värderingsenhet hyreshusmark för lokaler 300707494
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
1 170 000 SEK 1470064
Yta byggrätt Riktvärde byggrätt
1800 kvm 650 SEK/kvm
Värderingsenhet hyreshusmark för bostäder 52311320
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
3 510 000 SEK 1470064
Yta byggrätt Riktvärde byggrätt
2925 kvm 1200 SEK/kvm

ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt
Tomtmätning 1957-08-22 1660K-13/1957
Införd i tomtboken 1957-09-23 16-VBF-418
Fastighetsreglering 1972-06-22 16-VBF-1010
Avstyckning 1973-03-22 16-VBF-1024

TIDIGARE BETECKNING
Beteckning Omregistreringsdatum Akt
R-VARA GRANEN 1 1981-02-19 1660-143
R-VARA LÄRKTRÄDET 1 1984-11-14 1681-393

URSPRUNG
VARA VARA 32:1
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   2017-01-18 Ver 3 

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE 
 
Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, Cushman & Wakefield Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, 
FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed, 
upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom Samhällsbyggarna. 
Villkoren gäller från 2010-12-01 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande 
värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande; 
 
 
1 Värdeutlåtandets omfattning 
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast 

egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och 
skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter 
och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av ut-
drag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet. 

 
1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till 

värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnads-
tillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad 
som framgår av utlåtandet.  

 
1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från 

Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom 
Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig, 
varför ytterligare utredning av legala förhållanden och 
dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden 
utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa 
enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats 
skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 
Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret 
samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren 
eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal 
eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighets-
ägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet 
inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra 
gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte är föremål för tvist i något avseende.  

 
2 Förutsättningar för värdeutlåtande 
2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har in-

samlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga 
uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller 
dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har 
förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats 
genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts 
att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av 
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits 

genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värde-
raren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem 
på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats 
genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara 
uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande ”Svensk 
Standard”. 

 
2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra 

nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall 
utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga 
nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar 
utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdrags-
givaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga 

myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom 
planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndig-
hetstillstånd för dess användning på sätt som anges i ut-
låtandet.  

 
3 Miljöfrågor 
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller 

byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sane-
ring eller att det föreligger någon annan form av miljömässig 
belastning. 

 
3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren 

inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller 
tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är 
felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av 
sanering eller att det föreligger någon annan form av 
miljömässig belastning. 

 
4 Besiktning, tekniskt skick 
4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv) 

som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär 
besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att 
den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens under-
sökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderings-
objektet förutsätts ha det skick och den standard som okulär-
besiktningen indikerade vid besiktningstillfället.  

 
4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara 

förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden, 
som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för 
• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella 

kunskaper för att upptäcka. 
• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos bygg-

nadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller 
elektriska komponenter. 

 
5 Ansvar 
5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från 
värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värde-
ringen). 

 
5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värde-
ringstidpunkten. 

 
6 Värdeutlåtandets aktualitet 
6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets 

marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning 
som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten 
med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlå-
tandet. 

 
6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som 

redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån 
ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar 
fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebe-
dömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida 
kassaflödes- och värdeutveckling.  

 
7 Värdeutlåtandets användande 
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör 

uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte 
som anges i utlåtandet. 

 
7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar 

värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan 
drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1. 
Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje 
man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller 
uppgifter i detta. 

 
7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller 

refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värde-
ringsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt 
utlåtandet skall återges. 
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1. Sammanfattning 

 

Värderingsobjekt: Fastigheterna Vara Vedum 3:132 och 3:118. 

Uppdragsgivare: Vara kommun (org.nr 212000-2924) genom Nils Gustavsson. 

Syfte: Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets mark-

nadsvärde. Enligt uppdragsgivaren skall värderingen användas 

som beslutsunderlag vid försäljning. 

Värdetidpunkt: 2020-03-11. 

Objektstyp: Inom värderingsobjektet inryms 25 seniorbostäder med gemen-

samhetsutrymmen, lokaler för hemtjänst och sjuksköterska. 

Marknadsvärde: Mot bakgrund av vad som redovisas i värdeutlåtandet bedöms 

marknadsvärdet av värderingsobjektet vid värdetidpunkt till: 

12 000 000 Kronor 
(Tolv miljoner kronor)  

 
Resulterande nyckeltal: Marknadsvärde / m² 4 301

Marknadsvärde / taxeringsvärde 1,62

Bruttokapitalisering, år 1 6,3

(marknadsvärde / årshyra år 1)

Direktavkastning, initial 4,9%

(aktuellt driftnetto / marknadsvärde)

Direktavkastning, år 1 7,4%

(driftnetto år 1 / marknadsvärde)

Marknadsmässig direktavkastning 6,5%

(Marknadsmässigt driftnetto / marknadsvärde)  
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2. Uppdragsbeskrivning 

Värderingsobjekt 

Värderingsobjektet utgörs av Fastigheterna Vara Vedum 3:132 och 3:118. 

Uppdragsgivare 

Uppdragsgivare är Vara kommun (org.nr. 212000-2924), genom Nils Gustavsson. 

Syfte 

Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde. Enligt uppdragsgivaren skall värde-

ringen användas som beslutsunderlag vid försäljning. 

Värdetidpunkt 

Värdetidpunkt är 2020-03-11. 

Allmänna villkor 

För uppdraget gäller bilagda "Allmänna villkor för värdeutlåtande" om ej annat framgår nedan. 

De allmänna villkoren har utarbetats gemensamt av de ledande värderingsföretagen på den svenska mark-

naden och tillämpas alltid av dessa företag om inte annat särskilt anges i det enskilda fallet. De allmänna 

villkoren återger värderingsbranschens uppfattning om ett värderingsutlåtandes generella begränsning.  

De allmänna villkoren anger begränsningar i värdeutlåtandets omfattning, förutsättningar för värdeutlåtan-

det vad gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion, hur värde-

ringsobjektets tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur redovisade be-

dömningar av framtida händelser och förutsättningar ska tolkas samt hur värdeutlåtandet får användas. 

De allmänna villkoren gäller i alla delar för såväl av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare 

som för icke auktoriserade värderare. 

Svefa AB ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av uppdragsgiva-

ren/fastighetsägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är oriktiga eller 

ofullständiga. 

Besiktning och värderingsunderlag 

Besiktning av värderingsobjektet utfördes 2020-02-28 av Marcus Takner på Svefa. Vid besiktningen deltog 

Anton Pettersson som representant för Vara kommun.  

Vid besiktningen har ett urval av bostadslägenheter, lokaler, allmänna utrymmen och tekniska installationer 

studerats. 

Följande uppgifter har erhållits från fastighetsägaren: 

• Areauppgifter 

• Uppgifter om hyresintäkter 

• Uppgifter om faktiska drift- och underhållskostnader 
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• Inhämtade tekniska uppgifter från fastighetsägare vid besiktning 

 

Vidare har underlag inhämtats och bearbetats från kommunens planarkiv, fastighetsregistret samt offentlig 

statistik från SCB med flera. 

3. Värderingsobjekt 

Objektstyp 

Inom värderingsobjektet inryms 25 seniorbostäder med gemensamhetsutrymmen, lokaler för hemtjänst och 

sjuksköterska. 

Lagfaren ägare 

Lagfaren ägare till värderingsobjektet är Vara kommun. 

Läge 

Värderingsobjektet är beläget i tätorten Vedum i Vara kommun. Gatuadresserna är Bitternavägen 4, Kyrko-

gatan 2, 4 och 6. Se kartor i bilagt utdrag ur fastighetsregistret. 

Omgivningen utgörs huvudsakligen av mindre flerbostadshus och villor. Viss service finns i Vedum. All-

männa kommunikationer finns i form av tåg med anslutning till bl a Göteborg samt buss. Större trafikleder 

(E 20) finns på cirka 6 kilometers avstånd.  

Tomt 

Värderingsobjektet (2 fastigheter) har en sammanlagd markareal om 7 357 kvadratmeter. På värderingsob-

jektet finns ett byggnadskomplex som upptar cirka 20 % av markarealen. Den obebyggda delen av värde-

ringsobjektet utgörs främst av asfalterade parkeringsplatser och kommunikationsytor samt gräsytor.  

Byggnadsbeskrivning 

Trygghetsboende med gemensamhetsytor och vakant kök uppfört 1961 i 1-2 plan ovan mark samt källare 

som är outhyrd men som nyttjas. I byggnaden finns även lokaler för hemtjänst och sjuksköterska. Senior-

boende uppfört 1985 i 2 plan.  

Den totala uthyrbara arean uppgår till 2 790 kvadratmeter fördelat enligt nedan: 

Lokaltyp

m² % Antal

Bostäder 1 130 41 -

Kontor 750 27 -

Källare 370 13 -

Gem ytor, kök m m 540 19 -

Summa/Medel 2 790 100 0

Uthyrbar area

 

174



2020-03-11 Ordernummer: 172 637    

Fastighetsbeteckning: Vara Vedum 3:132 och 3:118  

 

6 (18) 

Svefa AB, Sundsgatan 16, 462 33 Vänersborg 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm  
 

Bostadsarean fördelar sig på 25 lägenheter med en genomsnittlig bostadsarea om 45 kvadratmeter.  

Konstruktion 

Grundläggning  Betongplatta 

Stomme  Betong 

Bjälklag  Betong 

Fasadmaterial  Tegel, träpanel 

Yttertak  Betongtaktegel, bytt eller behandlat 

Fönster  2- och 3-glas 

Balkonger  Ja 

Teknik 

Uppvärmning  Fjärrvärme 

Ventilation  Mekanisk från- och tilluft 

Komfortkyla  Nej 

OVK  Godkänd 

Hissar  2 hissar, 500 kg/6p 

Övrigt 

Parkering  Ett flertal parkeringar på egen tomt 

Tvättstuga  Gemensam i källare 

Skick och standard 

Byggnadernas yttre skick bedöms som normalt för de äldre delarna och gott för de nyare delarna.  

Byggnadernas inre skick bedöms som ordinärt för de äldre delarna och gott för de nyare delarna. 

Trygghetsboendet har karaktär av äldreboende med korridorer och gemensamhetsutrymmen. Seniorboen-

det är utformat mer som traditionella bostadslägenheter med loftgångar. Standarden på lägenheter och 

lokaler bedöms generellt som ordinär. 

Inga reparationsbehov, som inte bedöms inrymmas inom ramen för ordinarie löpande/periodiskt underhåll, 

noterades vid besiktningen.  

Flexibilitet och alternativanvändning 

För det nyare seniorboendet bedöms pågående användning vara mest lämplig och med högst efterfrågan. 

Detsamma gäller trygghetsboendet då en konvertering till annan användning bedöms bli mycket kostsam. 

Miljö 

Värderingsobjektet är inte registrerat i Länsstyrelsens register med potentiellt förorenade markområden.  

Inom ramen för detta uppdrag har det inte genomförts någon ytterligare kontroll avseende potentiella miljö-

belastningar inom värderingsobjektet (se vidare avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande).   
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Rättsliga förhållanden 
I bilaga återfinns ett utdrag ur fastighetsregistret. Av denna bilaga framgår bland annat: 

• Lagfaren ägare 

• Adressuppgifter 

• Planförhållanden 

• Servitut med mera 

• Inteckningar 

• Taxeringsuppgifter 

 

Nedan beskrivs värderingsobjektets planförhållande mer detaljerat. 

Planförhållande 

Värderingsobjektet omfattas av detaljplan, f.d. byggnadsplan, fastställd 1986-11-03. Genomförandetiden 

har gått ut.  

 

Planbestämmelserna anger allmänt ändamål i maximalt 2 våningar.  

Befintlig byggnation överensstämmer med planbestämmelserna. Byggrätten bedöms vara fullt utnyttjad. 
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4. Marknadsanalys 

Makroekonomi 

Svensk ekonomi 

Svensk ekonomi är fortsatt relativt god, men efter flera års stark utveckling är det tydligt att konjunkturen nu 

gått in i en fas med svag tillväxt. För 2019 utvecklades BNP med cirka 1,1%, att jämföra med cirka 2,4% 

2018. Den svaga utvecklingen väntas hålla i sig under 2020 (med prognos om BNP om cirka 1,3%). Under 

2021 väntas emellertid ekonomin, såväl i Sverige som internationellt, växla upp igen. Osäkerheten i om-

världen – främst politiskt – kvarstår; med Corona-viruset, konsekvenserna av Brexit, Iran/USA, ”återfall” vad 

gäller handelskonflikten mellan USA och Kina, med mera.   

Sverige står inför stora demografiska utmaningar. Den höga befolkningstillväxten – dessutom med allt fler i 

”icke-arbetsför” ålder – kommer sätta tydliga avtryck i svensk ekonomi och politik under många år framöver. 

Stora krav ställs på utbyggnad av ”social infrastruktur”; särskilda boenden, förskola/skola och hälso-

/sjukvård. De offentliga finanserna är starka, med visst utrymme för ytterligare ofinansierade åtgärder och i 

händelse av lågkonjunktur finns utrymme att föra en mer expansiv finanspolitik. Beaktat det stora investe-

ringsbehovet i offentlig sektor kommer det emellertid sannolikt krävas en åtstramning av såväl de offentliga 

utgifterna som finanspolitiken framöver.  

Trots en relativt svag tillväxt, i Sverige och internationellt, höjde Riksbanken i december 2019 som aviserat 

reporäntan med 25 punkter till 0%. Med en i huvudsak oförändrad konjunkturs- och inflationsutveckling har 

reporäntan i Q1 lämnats oförändrad. Reporäntan väntas ligga kvar på 0 % under 2020 och 2021, och en bit 

in på 2022. Riksbanken fortsätter att varna för hushållens historiskt höga skuldsättning, något de anser bör 

hanteras med riktade åtgärder inom bostadspolitiken, skattepolitiken och makrotillsynen.  

Inflationen väntas sjunka något under 2020, till 1,4% (att jämföra med 1,8% under 2019). Till 2021/2022 

väntas inflationen åter nå Riksbankens mål om 2%.  

Arbetsmarknaden är fortsatt stark, men avmattningen i svensk ekonomi reflekteras nu tydligt också på ar-

betsmarknaden. Under 2020 och 2021 väntas antalet sysselsatta öka med ”endast” 45 000 personer, en 

kraftig dämpning jämfört med senare års starka utveckling. Arbetslösheten väntas öka till 7,2% respektive       

7,4% (att jämföra med 6,8% respektive 6,4% under 2019 och 2018).   

Tillväxten är störst inom storstadsregionerna som har en diversifierad arbetsmarknad, tillgång till välutbildad 

arbetskraft och en stark, specialiserad tjänstesektor (privata och offentliga tjänster väntas fortsatt stå för en 

stor del av tillväxten). Tillgång på utbildad arbetskraft är ett problem utanför storstadsregionerna, särskilt 

inom offentlig sektor i små/medelstora kommuner. Sysselsättningsökningen väntas i princip uteslutande 

ske bland utrikes födda, även om arbetslösheten (något paradoxalt) också väntas öka. För inrikes födda 

ligger arbetslösheten på historiskt låga nivåer, även om denna också väntas öka något under kommande 

år.  

Utbildning är en viktig faktor för fortsatt tillväxt på arbetsmarknaden (en utveckling som också påverkas av 

fortsatta strukturförändringar på arbetsmarknaden, som digitalisering och automatisering). Utmaningarna 

på arbetsmarknaden – och då främst långtidsarbetslöshet och brist på utbildad arbetskraft – ställer stora 

krav på ökad omställning (utbildning), ökad rörlighet (”flytta till jobben”) och subventionerade anställningar 

för att skapa förutsättningar för sysselsättning och tillväxt. 
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Vara kommunfakta 

Befolkning 

Befolkningen i Vara uppgick vid årsskiftet 2018/2019 till 15 952 invånare, en ökning med drygt 0,1% sedan 

föregående år. Befolkningsutvecklingen i kommunen under den senaste 10-årsperioden redovisas i tabel-

len nedan. 

Befolkning 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Vara 15 771 15 762 15 694 15 557 15 609 15 597 15 662 15 788 15 942 15 952

Tillväxt, Vara -0,6% -0,1% -0,4% -0,9% 0,3% -0,1% 0,4% 0,8% 1,0% 0,1%

Tillväxt, Sverige 0,9% 0,8% 0,7% 0,8% 0,9% 1,1% 1,1% 1,5% 1,3% 1,1%  

Källa: SCB 

Befolkningsutveckling 

Källa: SCB 

I nedanstående diagram redovisas befolkningsmängden i kommunen för olika åldersgrupper samt deras 

andelar av den totala befolkningsmängden. Noterbart är att andelen personer som är över 45 år är högre 

än riket i övrigt. 

Åldersfördelning på befolkningen 

 
Källa: SCB   
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Medelinkomsten i Vara är generellt lägre än riket i stort, något som gäller inom samtliga ålderskategorier 

med undantag av åldern 20-29 år. 

Ålder Kommunen [tkr] Länet [tkr] Riket [tkr] 

20-24 år 186,7 164,4 155,4 

25-29 år 242,2 240,7 237,0 

30-44 år 294,5 330,0 334,9 

45-64 år 326,1 378,8 383,8 

65+ år 212,9 245,8 249,6 

Totalt 20+ år 269,3 302,3 305,1 

 Källa: SCB   

Arbetslöshet  

Ser man till Arbetsförmedlingens statistik för 2018 (avser den registerbaserade arbetskraften som är öppet 

arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd) uppgår arbetslösheten i Vara till 4,6 % vilket kan jämföras 

med Västra Götalands län som har en arbetslöshet om 6,2 % och riket i stort som har en arbetslöshet om 

7,0 %. 

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i procent av befolkningen 

 

Källa: Arbetsförmedlingen 
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Näringsliv 

Tyngdpunkten i kommunens näringsliv ligger på tillverkning och utvinning.  

Andel anställda per näringsgren 

 

Källa: SCB 

I Svenskt Näringslivs kommunranking, vilken baseras på kommunernas näringslivsklimat, hamnar Vara på 

plats 47 i rankingen för 2018. 

Fastighetsmarknad 

Investeringsmarknaden 

Fastighetsmarknaden har under flera år noterat en positiv utveckling med sjunkande avkastningskrav och 

stigande priser inom flertalet segment och geografiska delmarknader. Denna utveckling har varit särskilt 

tydlig i storstads- och tillväxtregionerna, och främst för bostäder, samhällsfastigheter och kvalitativa kom-

mersiella objekt.  

2019 utgjorde ytterligare ett starkt år på investeringsmarknaden med en transaktionsvolymen om cirka 181 

mdkr (avser direkta fastighetsinvesteringar >10 mkr), vilket kan jämföras med 152 mdkr under 2018. Inklu-

derat kapitalmarknadstransaktioner (indirekta fastighetsinvesteringar) summeras transaktionsvolymen till 

drygt 216 mdkr, en ny rekordnivå på den svenska fastighetsmarknaden.  

Enligt MSCI uppgick totalavkastningen på fastighetsinvesteringar till cirka 10,3 % under 2019 (att jämföra 

med 10,6 % 2018 och 10,8 % 2017). Värdeökningen stod för cirka 6,3 % och direktavkastningen för cirka 

3,8 % (den lägsta direktavkastningen sedan mätningen startade 1984). Högst totalavkastning uppvisade 

industri (13,3 %), tätt följt av kontor (13,0 %). Lägst totalavkastning uppvisar handel (4,7 %). 
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Till köparna hör fortfarande främst svenska investerare. Det finns ett fortsatt stort behov för institutionellt 

kapital att investera i ”realvärdessäkrade” tillgångar (där fastigheter utgör ett attraktivt segment). Det ut-

ländska investeringsintresset är ökande, om än med ett mer ”snävt” investeringsfokus med en stor andel av 

investeringarna i storstäderna eller genom nischade portföljer.  

Höjningen av reporäntan till 0% fick inte något egentligt genomslag på investeringsmarknaden, vare sig vad 

gäller efterfrågan, direktavkastningskrav eller tillgång till kapital. Investerarna har ”prissatt” en fortsatt låg 

ränta i sina investeringsbeslut.  

Finansinspektionens höjda krav på bankernas egna kapital vid utlåning till kommersiella fastigheter väntas 

medföra ökande kapitalkostnader (15 – 25 punkter), något som dock främst väntas drabba mindre aktörer. 

De etablerade fastighetsbolagen och institutionerna har en positiv syn på kreditmarknaden med god tillgång 

till kapital. Flera aktörer har emitterat obligationer till villkor som sänkt kapitalkostnaderna (med ”gröna” 

obligationer som en särskilt attraktiv produkt).   

Det finns viss potential för fortsatt sjunkande direktavkastningskrav för kvalitativa objekt, men de senaste 

årens starka utveckling bedöms i huvudsak ha planat ut. Risken för stigande avkastningskrav på 6 – 12 

månaders sikt bedöms emellertid som begränsad. 

Med en återhämning på bostadsmarknaden noterats återigen ett stort intresse för byggrätter. Vidare medför 

den demografiska utvecklingen – med såväl växande barnkullar som en allt äldre befolkning, att det är av 

stor vikt med investeringar inom vård/skola/omsorg. Det har noterats ett tydligt ökande intresse, från såväl 

offentliga som privata aktörer, vad gäller byggrätter för olika typer av särskilda boende och skola/förskola. 

Lokala marknadsförutsättningar 

Transaktionsaktiviteten på fastighetsmarknaden i Vara kommun avseende bostadsdominerade hyresfastig-

heter (typkod 320) har sedan de senaste fem åren varit begränsad med i genomsnitt 4 lagfarna köp per år 

och sjunkande direktavkastningskrav. Samtliga objekt har en uthyrbar taxerad area understigande 1 000 

kvm. Prognosen för det närmaste året är en stabil fastighetsmarknad. Köpare och säljare har i huvudsak 

varit privatpersoner och lokala aktörer.  

Hyresmarknaden för bostäder har förstärkts i Vara under perioden. Prognosen för det närmaste året är att 

hyresmarknaden är fortsatt god. 

Projektaktivitet avseende bostäder inom värderingsobjektets närområde bedöms vara låg.   

För bostadsfastigheter i Vara bedöms marknadsmässiga hyresnivåer normalt ligga i intervallet 800 – 1 000 

kr/kvm uthyrbar area för fastigheter byggda före 1990 och cirka 1 000 – 1 500 kr/kvm uthyrbar area för 

fastigheter byggda mellan 1990 och 2019. Den marknadsmässiga vakans-/hyresrisken bedöms normalt 

endast utgöras av omflyttningsvakans. 

Värderingsobjektets marknadsförutsättningar 

Värderingsobjektet har ett ordinärt läge, vilket bedöms som ett C-läge för bostäder i Vara.  

Efterfrågan på hela värderingsobjektet bedöms sammantaget som något sämre, där de äldre delarna sän-

ker efterfrågan för hela objektet. Fördelen är att det finns hiss i byggnaden, -kanske den enda byggnaden 

med hiss i Vedum. Efterfrågan på den nyaste delen med 11 seniorlägenheter skulle troligen vara god om 

den såldes separat. Sannolik köparkategori bedöms främst vara lokal aktör.   
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Nedan redovisas en sammanfattning avseende värderingsobjektets styrkor och svagheter: 

Styrkor och möjligheter:   Svagheter och hot: 

• Nyare delar är attraktiva 

• Lokaler med publik hyresgäst 

• Hyrorna inte höjda på flera år 

• Byggnad med hiss 

• Bra läge i Vedum 

 

• Oeffektiv äldre del med gemensamhetsy-

tor och källare 

• Detaljplanen kan innebära begränsning 

för ändrad användning 

5. Värderingsmetodik  

Definition av marknadsvärde och metodtillämpning 

Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden.  

Marknadsvärdebedömningen sker genom en kombination av två metoder; ortsprismetod och avkastnings-

metod. Utifrån resultaten av dessa metoder görs en sammanfattande bedömning av marknadsvärdet. 

Ortsprismetod 

Ortsprismetoden innebär att värderingsobjektet jämförs med sålda fastigheter med liknande egenskaper, 

exempelvis utifrån objektstyp, läge, standard och hyresgäststruktur. Hänsyn tas till den värdeutveckling 

som skett mellan förvärvs- och värdetidpunkt. Köpeskillingarna jämförs direkt eller normeras med avseende 

på en eller flera värdebärande egenskaper, exempelvis uthyrbar area, hyra, driftnetto eller taxeringsvärde.  

Avkastningsmetod 

Avkastningsmetoden innebär att de betalningsströmmar samt det restvärde som fastighetsinnehavet för-

väntas ge upphov till nuvärdeberäknas med en kalkylränta baserad på de direktavkastningskrav som kan 

härledas från ortsprismetoden. Kassaflödesanalysen finns redovisad i bilaga 1:1. 

De faktiska värdefaktorer, exempelvis hyror, drift- och underhållskostnader, som finns tillgängliga används i 

den mån de kan anses spegla en marknadsmässig nivå. När faktiska uppgifter om värderingsobjektets 

betalningsströmmar inte är tillgängliga eller om de inte speglar marknadens förväntningar baseras kalkylen 

istället på värden som kan anses normala för det aktuella värderingsobjektet med hänsyn till den rådande 

marknadssituationen och marknadens framtidsbedömningar.  

 

 

 

182



2020-03-11 Ordernummer: 172 637    

Fastighetsbeteckning: Vara Vedum 3:132 och 3:118  

 

14 (18) 

Svefa AB, Sundsgatan 16, 462 33 Vänersborg 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm  
 

6. Värdering 

Ortsprismetod  

Det har sedan mars 2015 totalt skett 20 lagfarna försäljningar av bostadshyresfastigheter i Vara kommun. 

Efter gallring med av köp med misstänkt intressegemenskap mellan köpare och säljare, köp utan köpeskil-

ling eller nyckeltal samt köp med en taxerad uthyrbar area understigande 300 kvm återstår 7 objekt. 

Fastighet Adress Köpedatum Köpare Säljare Pris Tkr Kr/kvm

HÄSTEN 1 Parkgatan 1A 2016-01-29 Hall,Dan Magnus Kastanjeträdets Fastigheter AB 2 300 4 315

VEDUM 3:110 Karlsrogatan 21 2018-10-01 Klarén,Sören Bernt Eugen VARA BOSTÄDER Aktiebolag 1 425 4 750

ÖTTUM 3:16 Villabergsvägen 28 2018-09-14 Simon Hermansson AB Västgöta Fastigheter AB 1 932 5 442

ÄNGSKLOCKAN 7 Trädgårdsgatan 5 2016-07-01 Bergeke Fastigheter Emtunga AB Ramberg,Peter Verner 2 150 7 072

SVANEN 1 Skolgatan 5 2017-04-13 Gilbertsson,Lars Henrik Ramberg,Peter Verner 3 700 8 204

EJDERN 7 Kungsgatan 10 2017-04-13 Gilbertsson,Lars Henrik Ramberg,Peter Verner 3 700 8 685

MÅSEN 8 Smedjegatan 16 2017-04-03 Karlsson,Karl Ove Andreas Torstensson,Sven Roger 3 800 9 360

Medel ovägt 2 715 6 833  

Objekten har sålts till priser som varierar mellan 4 300 och 9 400 kr/kvm uthyrbar area med ett genomsnitt 

om cirka 6 800 kr/kvm. Tyngdpunkten i materialet ligger mellan cirka 5 000 – 8 000 kr/kvm.  

Direktavkastningarna är svåra att härleda ur ovanstående material, men bedöms med beaktande av mark-

nadsmässiga parametrar, statistik och erfarenhet relaterat till jämförbara delmarknader i huvudsak variera 

mellan 5 och 6 % i Vara tätort och något högre i småorterna inom Vara kommun.    

Resultat 

Med beaktande av värderingsobjektets specifika egenskaper, vilka redovisats i objektets marknadsförut-

sättningar ovan, anses värderingsobjektets värde sammantaget ligga i den nedre delen av det ovan redovi-

sade prisintervallet. 

Ett bedömt rimligt intervall inom vilket direktavkastningskravet för närvarande varierar för fastigheter lik-

nande värderingsobjektet bedöms till mellan 6,0 och 7,0 %.  

Sammantaget bedöms ortsprismetoden ge ett värde mellan 4 000 - 5 000 kr/kvm, vilket motsvarar ett totalt 

värde i intervallet om cirka 11 000 000 - 14 000 000 kronor. 

Avkastningsmetod 

Kalkylperioden 

Kalkylperioden löper på 10 år från och med 2020-04-01. 

Inflation 

Ett inflationstagande om 2 % har nyttjats under kalkylperioden. 

 

Inflationsantagandet är baserat på en samlad bedömning av prognoser från Riksbanken, Konjunkturinstitu-

tet och de ledande bankerna.  
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Direktavkastningskrav, Kalkylränta och Restvärde 

Direktavkastningskravet har i den mån möjligt bedömts med utgångspunkt från på marknaden genomförda 

försäljningar av likvärdiga fastigheter, kompletterat med marknadsmässiga parametrar, statistik och erfa-

renhet. De i värderingsobjektet ingående hyreskontrakten/lokalerna har åsatts differentierade direktavkast-

ningskrav utifrån dess riskperspektiv, vilket sammantaget viktas till cirka 6,6%. 

Teoretisk utgångspunkt för val av kalkylränta är den nominella ränta som gäller på andrahandsmarknaden 

för statsobligationer med en löptid motsvarande kalkylperiodens längd. Till detta läggs en fastighetsrelate-

rad risk som exempelvis beror på värderingsobjektets typ, storlek, läge och alternativa användningsmöjlig-

heter. I praktiken bedöms kalkylräntan ofta genom att inflationsanpassa direktavkastningskravet, vilket 

också gjorts i detta värdeutlåtande. 

Restvärdet utgörs av marknadsvärdet som fastigheten bedöms ha i slutet av kalkylperioden. Restvärdet 

bedöms genom att dividera det prognostiserade driftnettot året efter kalkylperiodens slut med ett bedömt 

direktavkastningskrav, vilket för värderingsobjektet har bedömts till cirka 6,6%.  

Hyror 

Tabellen nedan visar utgående hyra samt marknadshyra per lokaltyp. Utgående hyresnivåer bedöms vara 

marknadsmässiga även om hyrorna inte höjts på flera år.  

Lokaltyp

Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats

Bostäder 1 137 1 006 - 1 137 1 006 - 0 - 1 137 1 006 -

Kontor 473 631 - 473 631 - 0 - 473 631 -

Källare 0 0 - 0 0 - 130 350 - 130 350 -

Gem ytor, kök m m 0 0 - 0 0 - 270 500 - 270 500 -

Summa/Medel 1 610 856 1 610 856 0 400 439 0 2 009 720  

Vakanta ytor Totalt

Marknadsmässig hyra

Uthyrd area

Utgående hyra

 
 

Hyrorna är redovisade inklusive indexuppräkning, inklusive värme och övriga driftsrelaterade tillägg. Ersätt-

ning för fastighetsskatt är inkluderad i hyrorna. Hyresutvecklingen för bostadslägenheterna och eventuella 

lokaler bedöms följa förväntad inflationsutveckling. I hyresgästförteckningen (se bilaga 1:2) framgår exem-

pelvis om lokalerna är registrerade för moms, utgående hyresnivåer, bedömda marknadsmässiga hyresni-

våer, fastighetsskatt samt indexering. 

Vakanser 

Värderingsobjektet har idag en vakansgrad på omkring 19,9%. 
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Lokaltyp

Aktuell Marknad

m² % Antal m² % Antal m² % Antal % %

Bostäder 1 130 41 - 1 130 100 - 0 0 - 0,0% 4,0%

Kontor 750 27 - 750 100 - 0 0 - 0,0% 5,0%

Källare 370 13 - 0 0 - 370 100 - 100,0% 10,0%

Gem ytor, kök m m 540 19 - 0 0 - 540 100 - 100,0% 10,0%

Summa/Medel 2 790 100 0 1 880 67 0 910 33 0 19,9% 5,4%

Uthyrbar area Ekonomisk vakansOuthyrd areaUthyrd area

 

Med beaktande av befintlig hyresgästsstruktur och värderingsobjektets egenskaper bedöms risken för 

långsiktiga vakanser och hyresförluster som relativt höga för lokaldelarna. Den långsiktiga vakans-

/hyresrisken för bostadslägenheterna har bedömts till 1,0%. Den långsiktiga vakans-/hyresrisken för loka-

lerna har i genomsnitt bedömts till 6,9%. (Kalkylen har dock lagts så att de gemensamma och vakanta 

ytorna har ett väldigt begränsat marknadsvärde) 

Drift och underhåll 

Kostnader avseende värme, fastighetsel, vatten och avlopp, sophantering och skötsel har erhållits från 

fastighetsägaren, vilka redovisas i tabellen nedan. De totala drift- och underhållskostnaderna för värde-

ringsobjektet har bedömts med ledning från erhållna kostnader samt genom statistik och erfarenhet.  

Lokaltyp

Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats

Bostäder 522 462 - 319 282 - 170 150 - 34 30 -

Kontor 269 358 - 194 258 - 53 70 - 23 30 -

Källare 111 300 - 93 250 - 7 20 - 11 30 -

Gem ytor, kök m m 207 384 - 153 284 - 38 70 - 16 30 -

Summa/Medel 1 109 397 758 272 267 96 84 30

VaravBedömd D&U-kostnad

AdministrationDrift och löpande underhåll Periodiskt underhåll

 

Drift- och underhållskostnader (kr/kvm, år)

Kostnadsslag Kommentar A
Andel av total 

(%)
B

Andel av total 

(%)

Administration  0 0% 30 8%

Försäkring  5 2% 7 2%

Värmeförbrukning  72 27% 72 18%

Elförbrukning (fastighet)  97 36% 97 24%

Kyla  0 0% 0 0%

Vattenförbrukning  17 6% 17 4%

Tillsyn och skötsel  35 13% 35 9%

Reparationer  21 8% 21 5%

Sophämtning  8 3% 7 2%

Städning (fastighet)  16 6% 16 4%

Planerat underhåll  0 0% 96 24%

Totalt 271 100% 397 100%  
A) Uppdragsgivarens uppgifter (utfall/budget) 

B) Svefas bedömning 

 

Kostnaden för periodiskt underhåll avser en schabloniserad annuitetsberäkning över värderingsobjektets 

livslängd. 

Drift- och underhållskostnader är redovisade inklusive värme, el, VA, sopor m m. 
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Kostnadsutvecklingen har under kalkylperioden bedömts följa förväntad inflationsutveckling.  

Investeringar och hyresgästanpassningar 

Inga investeringar, utöver periodiskt underhåll, har bedömts nödvändiga under kalkylperioden. 

Taxeringsvärde och fastighetsskatt-/avgift 

Värderingsobjektet har vid fastighetstaxeringen 2019 åsatts typkod 321(hyreshusenhet, bostäder och loka-

ler). Byggnaderna har åsatts värdeår 1985. 

 
Taxeringsvärden (kr)

Markvärde 1 233 000

Byggnadsvärde 6 169 000

Totalt 7 402 000

Varav bostad 6 038 000

Varav lokaler 1 364 000

Totalt 7 402 000  
 

För bostadslägenheterna utgår en kommunal fastighetsavgift. Denna avgift uppgår år 2020 till 1 429 kronor 

per lägenhet och år, dock högst 0,3 % av taxeringsvärdet. Avgiften indexregleras årligen. För lokalerna 

utgår fastighetsskatt med 1,0 % av taxeringsvärdet. Fastighetsskatt utgår därmed totalt för värderingsobjek-

tet under år 2020 med cirka 32 000 kronor. För närvarande återfås 0% av fastighetsskatten från hyresgäs-

terna avseende lokalerna.  

Resultat 

Det marknadsbaserade avkastningsvärdet för värderingsobjektet bedöms till 4 239 kr/kvm uthyrbar area, 

vilket motsvarar ett totalt värde om cirka 11 800 000 kronor (se bilaga 1:1). 

Känslighetsanalys 

För att visa hur avkastningsvärdet påverkas då vissa indata förändras har en känslighetsanalys utförts med 

utgångspunkt från resultatet i avkastningsmetoden. Känslighetsanalysen har utförts gällande hyror, drift- 

och underhållskostnader, inflation, kalkylränta, vakanser och direktavkastning vid kalkylperiodens slut enligt 

följande tabell: 

Variabel Förändring

Tkr %

Hyra bostäder % 10,0% 1 635 13,8%

Hyra lokaler % 10,0% 1 214 10,3%

Drift och underhåll % 5,0% -704 -5,9%

Inflation %-enheter 1,0% 880 7,4%

Vakans bostäder %-enheter 1,0% -170 -1,4%

Vakans lokaler %-enheter 5,0% -654 -5,5%

Kalkylränta %-enheter 1,0% -773 -6,5%

Direktavk. för restv. %-enheter 1,0% -789 -6,7%

Värdeförändring
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7. Slutsatser 

Resultat 

Ortsprismetoden   cirka 11 000 000 – 14 000 000 kronor 

Avkastningsmetoden   cirka 11 800 000 kronor 

Marknadsvärde 

Mot bakgrund av vad som redovisats i värdeutlåtandet bedöms marknadsvärdet av värderingsobjektet vid 

värdetidpunkten 2020-03-11 till: 

12 000 000 Kronor 

Tolv miljoner  kronor 

vilket ger följande beräknade nyckeltal: 

Marknadsvärde / m² 4 301

Marknadsvärde / taxeringsvärde 1,62

Bruttokapitalisering, år 1 6,3

(marknadsvärde / årshyra år 1)

Direktavkastning, initial 4,9%

(aktuellt driftnetto / marknadsvärde)

Direktavkastning, år 1 7,4%

(driftnetto år 1 / marknadsvärde)

Marknadsmässig direktavkastning 6,5%

(Marknadsmässigt driftnetto / marknadsvärde)  

Vänersborg 2020-03-11 

   
     

Marcus Takner    Annette Johansson 

av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare Fastighetsvärderare 

Bilagor 

Bilaga 1  Kassaflödesanalys, hyresgästförteckning samt tabeller 

Bilaga 2  Foton 

Bilaga  Utdrag ur fastighetsregistret, inklusive kartor 

Bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande 
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KASSAFLÖDESANALYS Fastighet: Vara Vedum 3:132 Bilaga 1:1

Kalkylantaganden

Start kalkyl: 2020-04-01

Värdeår: 1985

Tax. värde: 7 402

Typkod: 321

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Inflation 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Jämkad direktavkastning 6,6% 6,6% 6,6% 6,6% 6,6% 6,6% 6,6% 6,6% 6,6% 6,6% 6,6%

Kalkylränta 8,8% 8,8% 8,8% 8,8% 8,8% 8,8% 8,8% 8,8% 8,8% 8,8% 8,8%

Direktavkastning för restvärdeberäkning: 6,6%

Ekonomisk vakans

Bostäder 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%

Lokaler 5,1% 7,3% 7,3% 7,3% 7,3% 7,3% 7,3% 7,3% 7,3% 7,3% 7,3%

Garage / P-platser

Totalt 4,5% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4%

Delår Delår

Kassaflöde (tkr) År 1 (kr/m², styck) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Hyra bostäder (+) 1 006 853 1 159 1 182 1 206 1 230 1 255 1 280 1 306 1 332 1 358 345

Hyra lokaler (+) 526 655 890 908 926 945 964 983 1 003 1 023 1 043 265

Hyra garage mm (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hyresrisk/vakans bostäder (-) -40 -34 -46 -47 -48 -49 -50 -51 -52 -53 -54 -14

Hyresrisk/vakans lokaler (-) -27 -34 -65 -66 -68 -69 -70 -72 -73 -75 -76 -19

Hyresrisk/vakans garage mm (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Netto tillägg och rabatter 41 86 115 115 115 115 0 0 0 0 0 0

Tillägg (+) 41 86 115 115 115 115 0 0 0 0 0 0

Rabatt (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Effektiv hyra 729 1 527 2 053 2 092 2 132 2 172 2 098 2 140 2 183 2 227 2 271 578

Drift och underhåll (-) -397 -832 -1 131 -1 154 -1 177 -1 200 -1 224 -1 249 -1 274 -1 299 -1 325 -337

Fastighetsskatt (-) -11 -24 -32 -33 -34 -34 -35 -36 -36 -37 -38 -10

Fastighetsskatt åter (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tomträttsavgäld (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Driftnetto före investeringar 320 671 890 905 921 937 839 856 873 890 908 231

Återstående investeringar (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Driftnetto efter investeringar 320 671 890 905 921 937 839 856 873 890 908 231

Nuvärde driftnetto

Nuvärde restvärde

Marknadsbaserat avkastningsvärde

Nyckeltal:

Avkastningsvärde / m² 4 239

Avkastningsvärde / taxeringsvärde 1,60

Bruttokapitalisering, år 1 6,2

Direktavkastning, initial 4,9%

Direktavkastning, år 1 7,6%

Marknadsmässig direktavkastning 6,5%

5 801

6 025

11 827
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Hyresgästförteckning Fastighet: Vara Vedum 3:132 Bilaga 1:2

Hyresgäst Lokaltyp Lokalanvändning Area Löptid Löptid Not

 m², st  Fr o m T o m Tkr Kr/m² Index Tkr Kr/m² Index Tkr Kr/m² (J / N) (J / N) (A / O) (J / N) Kr/m² Tkr År

Seniorboende, 12 lägenheter Bo Bostäder 670  - 668 997 100% 668 997 100% 0 0 N J - N - -  

Trygghetsboende, 13 lägenheter Bo Bostäder 460  - 469 1 019 100% 469 1 019 100% 0 0 N J - N - -  

Vara kommun K Kontor 750 2020-04-01 - 473 631 100% 473 631 100% 0 0 J J - N - -  

Vakant, gem ytor, kök  mm Ö1 Samlingslokal 540 2020-04-01 - 0 0 100% 270 500 100% 0 0 0 J - N - -  

Vakant, källare, garage LaLager takhöj < 3 meter takhöjd 370 2020-04-01 - 0 0 100% 130 350 100% 0 0 0 J - N - -  

Summa/Medel 2 790 1 610 856 2 009 720 0 0 0

* I utgående hyra ingår bashyra, eventuell indexuppräkning samt driftrelaterade tillägg som värme, kyla o.d.;  **Med ingår värme avses att värme har inkluderats i såväl utgående hyra som drift- och underhållskostnader.

Ingår värme 

**)

Uppsagt för avflytt / 

omförhandling

Utg. total hyra inkl. ev. driftstillägg *) Marknadshyra Fastighetsskatt åter Moms-pliktig 

HG

Egen-

användare

Bedömd HG-anpassning
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Lokaltyp

Aktuell Marknad

m² % Antal m² % Antal m² % Antal % %

Bostäder 1 130 41 - 1 130 100 - 0 0 - 0,0% 4,0%

Kontor 750 27 - 750 100 - 0 0 - 0,0% 5,0%

Källare 370 13 - 0 0 - 370 100 - 100,0% 10,0%

Gem ytor, kök m m 540 19 - 0 0 - 540 100 - 100,0% 10,0%

Summa/Medel 2 790 100 0 1 880 67 0 910 33 0 19,9% 5,4%

Lokaltyp

Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats

Bostäder 1 137 1 006 - 1 137 1 006 - 0 - 1 137 1 006 -

Kontor 473 631 - 473 631 - 0 - 473 631 -

Källare 0 0 - 0 0 - 130 350 - 130 350 -

Gem ytor, kök m m 0 0 - 0 0 - 270 500 - 270 500 -

Summa/Medel 1 610 856 1 610 856 0 400 439 0 2 009 720  

Lokaltyp

Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats

Bostäder 522 462 - 319 282 - 170 150 - 34 30 -

Kontor 269 358 - 194 258 - 53 70 - 23 30 -

Källare 111 300 - 93 250 - 7 20 - 11 30 -

Gem ytor, kök m m 207 384 - 153 284 - 38 70 - 16 30 -

Summa/Medel 1 109 397 758 272 267 96 84 30

Uthyrbar area

Varav

Ekonomisk vakans

Vakanta ytor

Outhyrd areaUthyrd area

Totalt

Marknadsmässig hyra

Bedömd D&U-kostnad

Uthyrd area

Utgående hyra

AdministrationDrift och löpande underhåll Periodiskt underhåll
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Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING VARA VEDUM 3:118 Sidan 1 av 3
Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70 2020-03-09 20:10

FASTIGHET
Beteckning Senaste ändringen i

allmänna delen
Senaste ändringen i
inskrivningsdelen

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen

VARA VEDUM 3:118 1986-11-11 2018-10-24 15:29 2020-03-09
Nyckel: 140391232
UUID: 909a6a69-7122-90ec-e040-ed8f66444c3f
Socken: Laske-Vedum
Distrikt: Laske-Vedum

ADRESS
Adress
Bitternavägen 4
534 60 Vedum

LÄGE, KARTA
Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM) Registerkarta
1 6449332.7 382047.2

AREAL
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal
Totalt 4 000 kvm 4 000 kvm 0 kvm

LAGFART
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt
212000-2924
VARA KOMMUN
534 81 VARA
Köp: 1956-12-17
Lagfartsanmärkning: ID-nummer kompletterat Akt: 05/12752,
Anmärkning Akt: 84/50

1/1 1957-03-06 57/122

ANTECKNINGAR och INTECKNINGAR
Fastigheten besväras inte av sökt eller beviljad anteckning eller inteckning.

AVTALSRÄTTIGHETER
Nr Rättighet Inskrivningsdag Akt
1 Nyttjanderätt: Fiberoptisk ledning 2018-10-10 D-2018-00502799:1

PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Planer Datum Akt
Byggnadsplan: VEDUM 3:132 M FL 1986-11-03

Genomf. slut: 1992-06-30
Senast ajourföring: 2009-04-28

1660-P41
1470 2899

Naturvårdsbestämmelser Datum Akt
Vattenskyddsområde: VEDUM 2014-09-19

Laga kraft: 2014-10-29
Registrerad: 2016-11-03

1470-P214
1470 156/2013
NVR-ID/ÖVR-ID: 2045771

TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet Taxeringsår
HYRESHUSENHET, BOSTÄDER OCH LOKALER (321)
436922-1
Taxeringsdel som omfattar hel registerfastighet och ingår i en
sammanföring.

2019

Taxvärde Taxvärde byggnad Taxvärde mark Areal
7 402 000 SEK 6 169 000 SEK 1 233 000 SEK 7357 kvm
Samtaxering för registerenheter
VARA VEDUM 3:132
VARA VEDUM 3:118
Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
212000-2924
VARA KOMMUN
534 81 VARA

1/1 Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Primärkommuner, borgerliga

Värderingsenhet hyreshusbyggnad för lokaler 52288320
Id hyresmark: 301018768
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
1 169 000 SEK 1470900
Värdeår Nybyggnadsår Tillbyggnadsår
1985 1985
Lokalyta Under byggnad Hyra
861 kvm Nej 427 000 SEK/år
Värderingsenhet hyreshusbyggnad för bostäder 52287320
Id hyresmark: 52289320
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
5 000 000 SEK 1470900
Värdeår Nybyggnadsår Tillbyggnadsår
1985 1985
Bostadsyta Under byggnad Hyra
1186 kvm Nej 1 236 000 SEK/år
Värderingsenhet hyreshusmark för lokaler 301018768
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
195 000 SEK 1470900
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TAXERINGSINFORMATON
Yta byggrätt Riktvärde byggrätt
781 kvm 250 SEK/kvm
Värderingsenhet hyreshusmark för bostäder 52289320
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
1 038 000 SEK 1470900
Yta byggrätt Riktvärde byggrätt
1483 kvm 700 SEK/kvm

ANDEL I GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR OCH SAMFÄLLIGHETER
Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda.

ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt
Avstyckning 1957-02-08 16-LAU-387

TIDIGARE BETECKNING
Beteckning Omregistreringsdatum Akt
R-LASKE-VEDUM VEDUM STOREGÅRDEN 3:118 1984-11-14 1681-393

URSPRUNG
VARA VEDUM 3:8
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FASTIGHET
Beteckning Senaste ändringen i

allmänna delen
Senaste ändringen i
inskrivningsdelen

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen

VARA VEDUM 3:132 1999-01-08 2018-10-24 15:32 2020-03-09
Nyckel: 140391246
UUID: 909a6a69-7130-90ec-e040-ed8f66444c3f
Socken: Laske-Vedum
Distrikt: Laske-Vedum

ADRESS
Adress
Kyrkogatan 4, 6
Kyrkogatan 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 2I, 2J, 2K, 2L
534 60 Vedum

LÄGE, KARTA
Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM) Registerkarta
1 6449292.4 382022.3

AREAL
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal
Totalt 3 357 kvm 3 357 kvm 0 kvm

LAGFART
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt
212000-2924
VARA KOMMUN
534 81 VARA
Köp: 1961-08-10
Lagfartsanmärkning: ID-nummer kompletterat Akt: 05/12753,
Anmärkning Akt: 84/50

1/1 1961-11-29 61/504

ANTECKNINGAR och INTECKNINGAR
Fastigheten besväras inte av sökt eller beviljad anteckning eller inteckning.

AVTALSRÄTTIGHETER
Nr Rättighet Inskrivningsdag Akt
1 Nyttjanderätt: Fiberoptisk ledning 2018-10-10 D-2018-00502800:1

PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Planer Datum Akt
Byggnadsplan: VEDUM 3:132 M FL 1986-11-03

Genomf. slut: 1992-06-30
Senast ajourföring: 2009-04-28

1660-P41
1470 2899

Byggnadsplan Avregistrerad 1967-05-11
Senast ajourföring: 1986-11-11

16-LAU-450

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Naturvårdsbestämmelser Datum Akt
Vattenskyddsområde: VEDUM 2014-09-19

Laga kraft: 2014-10-29
Registrerad: 2016-11-03

1470-P214
1470 156/2013
NVR-ID/ÖVR-ID: 2045771

TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet Taxeringsår
HYRESHUSENHET, BOSTÄDER OCH LOKALER (321)
436922-1
Taxeringsdel som omfattar hel registerfastighet och ingår i en
sammanföring.

2019

Taxvärde Taxvärde byggnad Taxvärde mark Areal
7 402 000 SEK 6 169 000 SEK 1 233 000 SEK 7357 kvm
Samtaxering för registerenheter
VARA VEDUM 3:132
VARA VEDUM 3:118
Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
212000-2924
VARA KOMMUN
534 81 VARA

1/1 Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Primärkommuner, borgerliga

Värderingsenhet hyreshusbyggnad för lokaler 52288320
Id hyresmark: 301018768
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
1 169 000 SEK 1470900
Värdeår Nybyggnadsår Tillbyggnadsår
1985 1985
Lokalyta Under byggnad Hyra
861 kvm Nej 427 000 SEK/år
Värderingsenhet hyreshusmark för lokaler 301018768
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
195 000 SEK 1470900
Yta byggrätt Riktvärde byggrätt
781 kvm 250 SEK/kvm
Värderingsenhet hyreshusbyggnad för bostäder 52287320
Id hyresmark: 52289320
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TAXERINGSINFORMATON
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
5 000 000 SEK 1470900
Värdeår Nybyggnadsår Tillbyggnadsår
1985 1985
Bostadsyta Under byggnad Hyra
1186 kvm Nej 1 236 000 SEK/år
Värderingsenhet hyreshusmark för bostäder 52289320
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
1 038 000 SEK 1470900
Yta byggrätt Riktvärde byggrätt
1483 kvm 700 SEK/kvm

ANDEL I GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR OCH SAMFÄLLIGHETER
Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda.

ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt
Avstyckning 1961-11-09 16-LAU-426

TIDIGARE BETECKNING
Beteckning Omregistreringsdatum Akt
R-LASKE-VEDUM VEDUM STOREGÅRDEN 3:132 1984-11-14 1681-393

URSPRUNG
VARA VEDUM 3:8
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ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE 
 
Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, Cushman & Wakefield Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, 
FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed, 
upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom Samhällsbyggarna. 
Villkoren gäller från 2010-12-01 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande 
värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande; 
 
 
1 Värdeutlåtandets omfattning 
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast 

egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och 
skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter 
och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av ut-
drag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet. 

 
1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till 

värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnads-
tillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad 
som framgår av utlåtandet.  

 
1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från 

Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom 
Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig, 
varför ytterligare utredning av legala förhållanden och 
dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden 
utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa 
enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats 
skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 
Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret 
samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren 
eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal 
eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighets-
ägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet 
inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra 
gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte är föremål för tvist i något avseende.  

 
2 Förutsättningar för värdeutlåtande 
2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har in-

samlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga 
uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller 
dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har 
förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats 
genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts 
att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av 
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits 

genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värde-
raren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem 
på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats 
genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara 
uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande ”Svensk 
Standard”. 

 
2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra 

nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall 
utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga 
nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar 
utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdrags-
givaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga 

myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom 
planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndig-
hetstillstånd för dess användning på sätt som anges i ut-
låtandet.  

 
3 Miljöfrågor 
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller 

byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sane-
ring eller att det föreligger någon annan form av miljömässig 
belastning. 

 
3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren 

inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller 
tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är 
felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av 
sanering eller att det föreligger någon annan form av 
miljömässig belastning. 

 
4 Besiktning, tekniskt skick 
4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv) 

som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär 
besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att 
den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens under-
sökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderings-
objektet förutsätts ha det skick och den standard som okulär-
besiktningen indikerade vid besiktningstillfället.  

 
4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara 

förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden, 
som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för 
• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella 

kunskaper för att upptäcka. 
• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos bygg-

nadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller 
elektriska komponenter. 

 
5 Ansvar 
5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från 
värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värde-
ringen). 

 
5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värde-
ringstidpunkten. 

 
6 Värdeutlåtandets aktualitet 
6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets 

marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning 
som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten 
med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlå-
tandet. 

 
6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som 

redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån 
ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar 
fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebe-
dömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida 
kassaflödes- och värdeutveckling.  

 
7 Värdeutlåtandets användande 
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör 

uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte 
som anges i utlåtandet. 

 
7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar 

värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan 
drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1. 
Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje 
man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller 
uppgifter i detta. 

 
7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller 

refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värde-
ringsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt 
utlåtandet skall återges. 
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1 Sammanfattning

Tekniska nämnden gav 19-12-09 §194 förvaltningen i uppdrag att ta fram 
beslutsunderlag för en försäljning av kommunens lägenheter till Vara 
Bostäder AB. I dialog med Tekniska nämnden 20-01-20 §10 förtydligades 
att det är senior- och trygghetslägenheter som avses. Särskilt boende 
inbegrips därmed inte i denna försäljning. Inriktningen är att överföringen 
sker till 20-12-31.

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

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

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

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

Beställare: Tekniska nämnden genom Teknisk chef

Uppdragstagare: Lokalstrateg

Arbetsgrupp: Lokalstrateg, VD Vara Bostäder, Förvaltare 
Fastighetsenheten, Mark- och exploateringsstrateg, Controller 
ekonomiavdelning.

Referensgrupp: Teknisk chef, Ekonomichef, Kommundirektör, 
Fastighetschef, Kommunjurist

3 Uppdragsmål
Tekniska nämnden beslutade 19-12-09 §194 att de lägenheter som 
kommunen idag äger, förvaltar och hyr ut till privatpersoner avyttras till 
Vara Bostäder AB. Avsikten är att genom avyttrande uppnå fördelar med 
större fastighetsbestånd för Vara Bostäder AB och en renodling av 
fördelningen av uppgifter mellan kommunen och dess helägda bolag. 
Övertagandet förbereds under 2020 och inriktningen är att överföringen 
slutförs till 20-12-31. 

Utifrån dialog med Tekniska nämnden 20-01-20 §10 förtydligades 
uppdraget med att det är trygghets- och seniorlägenheter som avses.

4 Beskrivning av objekten och fastighetsrättslig 
inriktning

De fastigheter som inrymmer lägenheter enligt uppdragsbeskrivningen är 
Solgården (Lärkträdet 1), Tornumsgården (Lejonet 1) och Vidhemsgården 
(Vedum 3:132 & 3:118). Stenkilsgården i Levene innehåller idag enbart 
särskilt boende och är därmed inte vidare aktuell i denna förstudie. 

Huvudinriktningen för en kommande fastighetsbildning och senare 
försäljning är att servitutavtal och eventuella driftsavtal mellan kommunen 
och Vara Bostäder AB ska undvikas så långt det är möjligt. Nedan ges en 
översiktlig beskrivning av objekten samt de utgångspunkter som kommer 
gälla vid en senare lantmäteriförrättning.

Solgården (Lärktrådet 1):

På denna fastighet finns ett antal byggnadskroppar där det bedrivs 
kommunal verksamhet och två hus med sammanlagt 39 seniorlägenheter, 
se nedanstående bild.
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De 2 nedersta byggnaderna är hopbyggda med de byggnader som 
innehåller kommunal verksamhet genom en förbindelsegång. Det är dessa 
två huskroppar som kan försäljas. Inriktningen är följande:

 Byggnaderna frikopplas helt från de andra vad gäller värme, el, VA 
och larm. Installationer utföres som gör att lägenhetshusen blir helt 
oberoende från övriga byggnader vad gäller teknisk försörjning.

 En ny fastighet bildas med gränser som visas i nedanstående karta. 
Mindre avvikelser från dessa kan uppstå utifrån information som 
kommer fram vid lantmäteriförrättningen.

Tornumsgården (Lejonet 1)

Även på denna fastighet finns ett antal huskroppar där det inryms 
kommunal verksamhet i form av särskilt boende och framför allt 
stödverksamheter till dessa. Två av huskropparna är byggda som 
lägenhetshus. Här inryms sammanlagt 20 seniorlägenheter, se bild på 
nästföljande sida.
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Dessa två huskroppar är vidbyggda med den korridor som tjänar som gång 
till de kommunala verksamheterna. Det är de två nedersta huskropparna 
med lägenheter som kan försäljas och inriktningen är följande

 Byggnaderna frikopplas helt från de andra vad gäller värme, el, 
ingående vatten och larm. Tekniska installationer utföres som gör 
att lägenhetshusen blir oberoende från övriga byggnader vad gäller 
ovanstående. Sannolikt kommer dock en spillvattenledning från 
lägenhetshusen behöva vara gemensam med övriga byggnader. 
Denna kommer då att regleras avtalsmässigt som en 
gemensamhetsanläggning genom lantmäteriförrättningen.

 En ny fastighet bildas med gränser som visas i nedanstående karta. 
Mindre avvikelser från dessa kan uppstå utifrån information som 
kommer fram vid förrättningen. Idag går en gång/cykelväg inne på 
fastigheten, sydväst om byggnaderna. Fastighetsgränsen kommer 
därför flyttas så att denna väg hamnar på mark för allmänt ändamål. 
Påverkar även en flytt av gränsens förlängning sydväst om 
Kvänumsgården (brun byggnad i figur). Denna hamnar några meter 
närmare byggnaden.

212

:-/~ y ......... / 
\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 



VARA KOMMUN 2020-11-19 sid 7

Vidhemsgården (Vedum 3:132 & Vedum 3:118)

Vidhemsgården var tidigare ett äldreboende men sedan denna verksamhet 
avvecklades finns här boende endast i senior- och trygghetslägenheter, 
sammanlagt 25 stycken. Kommunala verksamheten består i att hemtjänsten 
har lokaler här, sjuksköterskeexpeditioner samt viss verksamhet i anslutning 
till trygghetsboendet som är belägen i en av huskropparna. Se nedanstående 
figur. 

I dessa byggnader så innefattas som nämnts inget särskilt boende. Alla 
byggnader är därför lämpliga att avyttra och inriktningen är följande

 Vedum 3:118 försäljs i sin helhet. Den del av Vedum 3:132 där 
byggnader finns försäljs och resterande del blir kvar i kommunal 
ägo. Se nedanstående bild.

 Kommunen kommer hyra tillbaka de lokaler där det i dag bedrivs 
kommunal verksamhet. De internhyreskontrakt som idag finns tas 
över av Vara Bostäder AB. Nyttjande avser även parkeringsplatser 
för hemtjänstens fordon.

Nedanstående bild visar Vidhemsgården med dess byggnader och 
fastighetsgränser. Med blå linje är inringat det som kommer slås ihop till en 
ny fastighet och försäljas. Den blåmarkerade ytan blir kvar i kommunal ägo. 
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5 Nulägesanalys av driftnetto
I bilaga 1 finns en analys över driftnettot på de föreslagna objekten. 
Driftnetto är de inbetalningar som tillgången ger upphov till minskat med 
de utbetalningar som är nödvändiga för att ge upphov till inbetalningar. 
Avskrivningen är ingen utbetalning och ingår därför inte här. Däremot ska 
fastighetsadministration ingå. Denna är beräknad utifrån en medelutgift 
som Fastighetsenheten har för administration på hela fastighetsbeståndet.

Sammantaget kan konstateras att driftnettot är 3,5 mnkr. Vid en försäljning 
kommer detta påverka såväl kommunens som Vara Bostäders AB 
resultatbudget. Hur kommunens resultatbudget påverkas, med hänsyn 
tagen till kapitalkostnader samt att en del av hyresintäkterna är internhyror, 
genomgås i avsnitt 10

6 Fastighetsvärdering
Fastighetsvärderingar har gjorts av de 3 objekten. Dessa har utförts av 
extern auktoriserad oberoende värderare och återfinns i sina helheter i 
bilaga 2. Grundförutsättningarna för värderingarna har varit dels de med 
blått markerade fastighetsgränserna i avsnitt 4, dels att objekten på 
Solgården och Tornumsgården frikopplas vad gäller media, så som 
beskrivits i samma avsnitt. Dessa objekt är per 2020-03-11 värderade enligt 
följande

 Objektet på Solgården = 32 mnkr

 Objektet på Tornumsgården = 14 mnkr

 Vidhemsgården i sin helhet = 12 mnkr

Den sammanlagda värderingen uppgår således till 58 mnkr.

8 Riktlinjer vid försäljning av kommunal 
egendom

En rättsutredning avseende vilka juridiska förutsättningar som gäller för 
försäljningspriset vid en överlåtelse har gjorts, se bilaga 3 för utredningen i 
sin helhet. 

Sammanfattningsvis kan både kommunalrättens och EU-rättens huvudregel sägas 
vara att en kommunal försäljning av fast egendom inte får ske till lägre pris än 
fastighetens marknadsvärde. En försäljning till marknadspris bör även innebära att 
den inte är i strid med konkurrenslagen då den inte kan snedvrida förutsättningarna 
för konkurrens på marknaden. Om det efter rimliga ansträngningar att sälja mark och 
byggnader till marknadspriset är uppenbart att det pris som fastställts av 
värderingsmannen inte kan erhållas, får en avvikelse på högst 5% från detta pris 
anses överensstämma med marknadsvillkoren.

Om staten eller en kommun skulle bryta mot statsstödsreglerna kan konsekvensen bli 
att EU-kommissionen beordrar Sverige att återkräva det olagliga stödet från 
mottagaren.
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9 Försäljningspris
I anslutning till de juridiska förutsättningarna som gäller och utifrån att en 
extern, ackrediterad och oberoende värderare har värderat objekten till 
sammanlagt 58 mnkr så har detta varit utgångspunkten som 
försäljningspris. Kommunen och Vara Bostäder AB har dock under 
förhandlingar inte varit överens om detta utan enats om en försäljning till 
55,1 mnkr. Detta försäljningspris ligger inom det utrymme som är rättsligt 
korrekt.

10 Ekonomisk analys av en försäljning
Vid en försäljning kommer del av försäljningsintäkten användas till att 
skriva av objektens bokförda värden samt jämka den moms som 
kommunen inte har betalt vid de senaste 10 årens fastighetsinvesteringar.

På Solgården kommer under 2020 ett takbyte samt renovering av entréer 
ske. Dessa investeringar tillsammans med de åtgärder som behöver göras 
för att frikoppla objekten mediemässigt har bedömts utifrån 
ramentreprenörers kostnadsförslag och genererar därmed en del av det 
bokförda värdet på objekten. Se nedanstående tabell för de bokförda 
värdena samt den moms som är hänförd till investeringar och som ska 
återbetalas.

Objekt/Åtgärd Bokfört värde Momsjämkning

Solgården 3 281 000 575 000

Tornumsgården 4 375 000 340 000

Vidhemsgården 5 402 000 128 000

Byggnationer på Solgården 2 000 000

Frikoppling av media 750 000

Summa 15 800 000 1 043 000

I samband med försäljningen har kommunen nedlagda kostnader för 
fastighetsvärdering och själva lantmäteriförrättningen. Dessa bedöms till 
200 000 kr. Realisationsvinsten vid en kommande försäljning visas i 
nästföljande tabell. Enligt gällande skattelagstiftning påförs ingen 
reavinstskatt.
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Post Kostnad

Försäljningspris 55 100 000

Bokfört värde -15 800 000

Nedlagda kostnader 200 000

Realisationsvinst 39 100 000

Vid försäljningen av objekten påverkas kommunens resultatbudget på ett 
sätt som visas i nedanstående tabell, utifrån ett nuläge, försäljningsåret samt 
alla efterföljande år. I samband med försäljningen kommer jämkning av 
investeringsmoms ske. Den internhyra som socialnämnden idag betalar på 
0,6 mnkr till Fastighetsenheten påverkar i nuläget inte kommunens 
resultatbudget men kommer efter försäljning betalas till Vara Bostäder AB.

Bortsett från försäljningsvinsten så blir förändringen på kommunens 
resultatbudget, från ett nuläge till efter försäljning,  av storleken -2,6 mnkr.

Post

(mnkr)

Nu Försälj-
ningsår

Efterföljande 
år

Intäkter

Externa hyror 5,4

Försäljning 55,1

Kostnader

Hyra till Vara 
Bostäder AB

-0,6

Drift och skötsel -2,5

Avskrivningar + 
ränta

-0,9 -15,8

Momsåterföring -1

Förrättning etc -0,2

Netto 2,0 38,1 -0,6
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11 Organisationspåverkan
Från kommunens perspektiv kan en avyttring medföra en påverkan på 
Fastighetsenheten, Gata-/Parkenheten, Lokalvårdsenheten, samt 
Kostenheten. Dessa har analyserats och är som följer

 Fastighetsenheten har vaktmästare och drifttekniker som använder 
del av sina tjänster på de 3 objekten. Det finns totalt sett en 
undertalighet av motsvarande tjänstetid inom Fastighet. De timmar 
och den kostnad, på cirka 0,4 mnkr årligen, kommer att nyttjas på 
andra objekt och innebär att Fastighet inte behöver rekrytera denna 
volym framöver. Fastighetsenhetens budget består av hyresintäkter 
och totala kostnader (inklusive kapitalkostnader) för att förvalta de 
kommunala fastigheterna. Resultatpåverkan på – 2,6 mnkr påverkar 
direkt Fastighets årliga budget.

 Gata-/Parkenheten ansvarar för yttre skötsel såsom exempelvis 
gräsklippning och halkbekämpning på de 3 objekten. Sammantaget 
så används årligen cirka 350 h för detta. Utifrån enhetens 
perspektiv så motsvarar denna volym ungefär vad som beräknas 
åtgå för att sköta Lassagården som beräknas vara igång 2022/2023. 
Då skulle enheten kunna sköta denna med befintlig personal.

 Lokalvården städar sammanlagt 11h/vecka på de 3 objekten. Det är 
inget stort bortfall för enheten totalt sett däremot kan det vara 
utmanande att lösa vid något enskilt objekt och speciellt i 
anslutning till arbetet kring att erbjuda heltidstjänster. 

 Utifrån kostenhetens synvinkel skulle en avyttring inte få några 
konsekvenser.  

12 Övergripande slutsatser
Under utredningen har det framkommit tydligt att det är en stor nytta, för 
kunderna och för koncernen, att lägenheterna ägs och förvaltas av 
bostadsbolaget Vara Bostäder AB. Det är som uppdragsbeskrivningen 
hänför, en renodling av verksamheterna. Utredningen ser inga större 
komplikationer, varken fastighetsrättsligt eller tekniskt, med att separera 
byggnaderna från varandra. Att försälja fastigheter inom koncernen, dvs 
utan att använda villkorslöst anbudsförfarande, är helt förenligt med 
rättsliga principer så länge en oberoende auktoriserad värderare har angett 
ett marknadsvärde som blir försäljningspriset. I detta fall har den tillåtna 
avvikelsen på 5% från marknadsvärdet nyttjats då kommunen och Vara 
Bostäder AB under förhandlingarna först inte var överens om 
försäljningspriset. Det som behöver hanteras inom kommunorganisationen 
är den påverkan på resultatbudgeten som försäljningen innebär, cirka -2,6 
mnkr årligen.
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13 Försäljningens praktiska genomförande
Inriktningen på beslutsordning kring detta uppdrag är Tekniska Nämnden 
20-08-24, Kommunstyrelsens arbetsutskott 20-09-23, Kommunstyrelsen 
20-10-07 och slutligen Kommunfullmäktige 20-10-23. Parallellt med denna 
beslutsordning ska bolagsstämman i Vara Bostäder AB fatta beslut om 
affären. 

Om beslut om försäljning tas är inriktningen att såväl lantmäteriförrättning 
som de nödvändiga ombyggnationerna kring teknisk försörjning ska kunna 
ske under senhösten. Överlåtelse ska kunna ske per 20-12-31. 

14 Bilageförteckning
Bilaga 1 – Ekonomisk nulägesanalys av hyresintäkter och driftskostnader, 
dokument-id 99156 

Bilaga 2 – Samlade Värdeutlåtande, Fastigheten Vara Lejonet 1, del av; 
Fastigheten Vara Lärkträdet 1, del av; Fastigheten Vara Vedum 3:132 och 
3:118, dokument-id 101012

Bilaga 3 – Rättsutredning, försäljning av lägenheter från Vara kommun till 
Vara Bostäder AB, dokument-id TN 2020.554
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UTREDNING
2020-04-21
TN 2019/155

Rättsutredning
Försäljning av lägenheter från Vara kommun till Vara Bostäder AB

Bakgrund
Tekniska nämnden har gett förvaltningen i uppdrag (2019-12-09, § 194) att utreda förutsättningarna för 
en försäljning till Vara Bostäder AB av de senior- och trygghetslägenheter som kommunen äger och hyr 
ut till privatpersoner.

Kommunjurist har fått i uppdrag att utreda vilka juridiska förutsättningar som gäller för 
försäljningspriset vid överlåtelsen.

Juridiska förutsättningar
De regelverk som aktualiseras av det aktuella ärendet är i första hand kommunallagen (2017:725) och 
EU:s statsstödsregler. Även konkurrenslagen (2008:579) skulle kunna aktualiseras. Det kan även 
nämnas att lagen (2016:1145) om offentlig upphandling inte gäller vid fastighetsköp.

Kommunallagen 

Enligt kommunallagen får en kommun själv ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har 
anknytning till kommunens område eller deras medlemmar.1 Av detta stadgande följer att en kommun 
inte får lämna understöd åt enskilda kommunmedlemmar utan stöd i författning. Att understödja 
enskilda betraktas nämligen inte som en ”angelägenhet av allmänt intresse”.2

Det finns även en regel i kommunallagen som uttryckligen stadgar att individuellt inriktat stöd till 
enskilda näringsidkare endast får lämnas om det finns synnerliga skäl för det.3

Alla beslut av kommunfullmäktige eller en kommunal nämnd kan överklagas av alla 
kommunmedlemmar. Om ett beslut överklagas och det inte tillkom på lagligt sätt, det rör något som inte 
är en angelägenhet för kommunen, om det på annat sätt strider mot lag eller annan författning, eller om 
det organ som fattade beslutet inte hade rätt att göra det, ska domstolen upphäva beslutet.4 Om beslutet 
redan skulle ha verkställts ska det organ som har fattat beslutet se till att verkställigheten av det rättas i 
den utsträckning som det är möjligt.5

Det finns ett antal domar där kommunens beslut om viss fastighetsförsäljning har upphävts när det pris 
kommunen har betingat sig väsentligt understigit fastighetens verkliga värde och det därigenom och 
med hänsyn till omständigheterna i övrigt ansetts klarlagt att beslutet inneburit otillbörligt gynnande av 
enskild.6

EU:s statsstödsregler

EU:s statsstödsregler regleras i EUF-fördraget,7 och innebär i korthet att det offentliga (staten, 
kommuner etc.), med vissa undantag, inte får lämna stöd förrän det i förhand har godkänts av EU-
kommissionen. Syftet med reglerna är att se till att konkurrensen på EU:s inre marknad inte snedvrids.

1 2 kap. 1 § Kommunallagen 
2 Se t.ex. RÅ 1930 ref. 1, RÅ85 2:79 och RÅ 1991 ref. 64
3 2 kap. 8 § Kommunallagen
4 13 kap. 8 § Kommunallagen
5 13 kap. 15 § Kommunallagen
6 RÅ 1967 K 455, RÅ 1971 C423, RÅ 1980 Ab 482; jfr RÅ 1971 C 380
7 Artiklarna 107-109 i EUF-fördraget (Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt)
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Vid fastighetsköp med företag kan det förekomma inslag av statligt stöd till exempel i form av under- 
eller överpris i förhållande till marknadspriset. 

Om staten eller en kommun skulle bryta mot statsstödsreglerna kan konsekvensen bli att EU-
kommissionen beordrar Sverige att återkräva det olagliga stödet från mottagaren.

Europeiska kommissionens meddelande8

Europeiska kommissionen har gett ut ett meddelande om hur offentliga myndigheter ska agera vid 
försäljning av mark och byggnader. I det beskrivs förfaranden som ger myndigheter möjlighet att hantera 
överlåtelser av mark och byggnader på ett sätt som utesluter inslag av statligt stöd.

I fråga om regleringen av statligt stöd har kommunen i princip två olika alternativ att sälja en fastighet 
som den äger till ett företag:

1. genom anbudsförfarande för vilket det inte ställs några diskriminerande villkor
2. utan anbudsförfarande till marknadspris.

Enligt meddelandet utgör försäljning efter ett vederbörligen offentliggjort, öppet och villkorslöst 
anbudsförfarande där det bästa eller enda anbudet antas, per definition en försäljning till marknadspris. 
Detta innebär att det inte heller utgör statligt stöd.

Om försäljningen sker utan anbudsförfarande, bör en oberoende värdering genomföras av en eller flera 
oberoende värderingsmän före förhandlingarna om överlåtelsen för att fastställa marknadsvärdet på 
grundval av allmänt accepterade marknadsindikatorer och värderingsstandarder. Det marknadspris som 
sålunda fastställts är det lägsta försäljningspris som kan avtalas utan att det utgör statligt stöd.

Det ställs inledningsvis vissa krav på att värderingsmannen är en person med gott anseende, som har 
adekvat utbildning, erfarenhet, kompetens och eventuellt förordnande eller medlemskap i 
yrkessammanslutning. Värderingsmannen ska även vara oberoende vid fullgörandet av sina uppgifter, 
vilket innebär att kommunen inte får ha rätt att utfärda föreskrifter beträffande resultatet av värderingen.

Om det efter rimliga ansträngningar att sälja mark och byggnader till marknadspriset är uppenbart att 
det pris som fastställts av värderingsmannen inte kan erhållas, får en avvikelse på högst 5 % från detta 
pris anses överensstämma med marknadsvillkoren. Om det efter ytterligare en rimlig tidsperiod är 
uppenbart att fastigheten inte kan säljas till det pris som fastställts av värderingsmannen, reducerat med 
felmarginalen på 5 %, får en ny värdering genomföras. Denna värdering skall ta hänsyn till de 
erfarenheter som gjorts och de anbud som erhållits.

Särskilda förpliktelser som är förbundna med fastigheten och inte med köparen eller hans ekonomiska 
verksamhet får kopplas till överlåtelsen för att tillvarata samhällsintresset förutsatt att alla tänkbara 
köpare är skyldiga och i princip i stånd att uppfylla dem, oberoende av om de driver en rörelse eller inte 
och vad slags rörelse det i så fall är. Den ekonomiska nackdelen av sådana förpliktelser bör utvärderas 
separat av oberoende värderingsmän och får räknas av mot försäljningspriset. För att kunna tillvarata ett 
visst samhällsintresse är det alltså viktigt att värderingen sker mot bakgrund av att fastigheten är 
begränsad till visst ändamål och inte till det maximala värdet oavsett ändamål.

Om försäljningen gäller mark som kommunen en gång har köpt är den köpeskillingen ett riktmärke för 
marknadsvärdet i vart fall för de tre följande åren.

8 Kommissionens meddelande om inslag av stöd vid statliga myndigheters försäljning av mark och byggnader (EGT 
97/C 209/03)
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Konkurrenslagen

Enligt konkurrenslagen kan konkurrensverket9 väcka talan i Patent- och marknadsdomstolen10 mot en 
kommun i syfte att förbjudas att tillämpa ett visst förfarande eller bedriva en viss säljverksamhet som 
kan snedvrida förutsättningarna för en effektiv konkurrens på marknaden eller som kan hämma 
förekomsten eller utvecklingen av en sådan konkurrens.11

Slutsats
Sammanfattningsvis kan både kommunalrättens och EU-rättens huvudregel sägas vara att en kommunal 
försäljning av fast egendom inte får ske till lägre pris än fastighetens marknadsvärde. En försäljning till 
marknadspris bör även innebära att den inte är i strid med konkurrenslagen då den inte kan snedvrida 
förutsättningarna för konkurrens på marknaden.

Christopher Runeberg
Kommunjurist

Vara kommun

9 3 kap. 32 § Konkurrenslagen 
10 8 kap. 1 § p. 4 Konkurrenslagen
11 3 kap. 27 § Konkurrenslagen
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POSTADRESS BESÖKSADRESS TEL VÄXEL FAX E-POST HEMSIDA

Vara kommun St Torget 8 0512-310 00 0512-313 10 vara.kommun@vara.se www.vara.se

534 81 VARA VARA

2020-11-19 Dnr TN 2019/155

Försäljning av Vara kommuns lägenheter till 
Vara Bostäder AB

20-05-29 – Möte mellan kommunen och Vara Bostäder AB (bolaget)
Deltagare: 

 Anna Cederqvist, Kommundirektör Vara Kommun
 Åke Lindström, Teknisk Chef Vara Kommun
 Jonas Bredenberg, Ekonomichef Vara Kommun
 Nils Gustavsson, Lokalstrateg Vara Kommun
 Erik Lindström, Ordförande Teknisk Nämnd, Vara Kommun
 Lars Gezelius, Styrelseordförande Vara Bostäder AB
 Jan-Erik Wallin, VD Vara Bostäder AB

Syftet med mötet är att nå en överenskommelse mellan parterna om ett pris för 
bolagets köp från kommunen av fastigheterna Vedum 3:132 och Vedum 3:118 
samt del av fastigheterna Lejonet 1, Lärkträdet 1.

Kommunen redovisar status i ärendet vilket innefattar bland annat en 
marknadsvärdering, utförd av Svefa, på sammanlagt 61 mnkr samt en 
rättsutredning som föreskriver att försäljningspris bör ske till detta pris.

Bolaget har tagit in en egen värdering, Newsec, som har värderat objekten till 
51,3 mnkr. Bolaget anser att kommunens försäljningspris är för högt och 
erbjuder 49,1 mnkr med motivering från denna värdering samt att det 
tillkommer stämpelskatt. 

Diskussion sker mellan kommunen och bolaget om värderingsskillnader, ex 
hur graden av vakanser ska bedömas.

Mötet avslutas utan att det nås en enighet i försäljningspris.

Vid pennan,

Nils Gustavsson

Lokalstrateg, Vara Kommun
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Vara kommun St Torget 8 0512-310 00 0512-313 10 vara.kommun@vara.se www.vara.se

534 81 VARA VARA

2020-11-19 Dnr TN 2019/155

Försäljning av Vara kommuns lägenheter till 
Vara Bostäder AB
20-06-11 – Möte mellan kommunen och Vara Bostäder AB (bolaget)
Deltagare:

 Anna Cederqvist, Kommundirektör Vara Kommun
 Jonas Bredenberg, Ekonomichef Vara Kommun
 Nils Gustavsson, Lokalstrateg Vara Kommun
 Erik Lindström, Ordförande Teknisk Nämnd, Vara Kommun
 Lars Gezelius, Styrelseordförande Vara Bostäder AB
 Jan-Erik Wallin, VD Vara Bostäder AB
 Marcus Axelsson, Förvaltare Vara Bostäder AB

Syftet med mötet är att nå en överenskommelse mellan parterna om ett pris för 
bolagets köp från kommunen av fastigheterna Vedum 3:132 och Vedum 3:118 
samt del av fastigheterna Lejonet 1, Lärkträdet 1.

Kommunen redovisar att Svefa har korrigerat sin värdering till 58 mnkr. 
Anledningen till detta var att det efter förra mötet framkom information att 
städkostnaden hade missats att ta med som en driftkostnad i värderingen. 
Detta var en miss från kommunens sida. Samtidigt redovisar kommunen att 
den värdering som Newsec gjort åt bolaget felaktigt har ansett att hushållselen 
ingår i hyran. Kommunen redovisar att med hänsyn taget till detta så bedöms 
denna värdering räknas upp till 55,2 mnkr.

Antagandet av vakansgrader skiljer mellan de två värderingarna. En diskussion 
och en samsyn kring att det är svårt för både kommunen och bolaget att veta 
vad som är rimligast bedömning skedde. Klarlagt blev att just skillnad i 
vakansgrad kan förklara den största delen av den återstående skillnaden i de två 
värderingarna.

Kommunen redovisar sitt ställningstagande vilket är att försäljning kan ske till 
ett pris på 58 mnkr sänkt med 5% vilket innebär 55,1 mnkr. Anledningen till 
ställningstagandet med en sänkning på 5% är att det råder en samsyn mellan 
kommunen och bolaget att olika värderare använder olika antagande på 
vakansgrader och det föreligger en osäkerhet här. En minskning med 5% ligger 
inom det som är acceptabelt utifrån rättsutredningen.

Bolaget uttrycker att det nu utifrån all information har nåtts ett rimligt pris som 
kan bli en affärsuppgörelse. Parterna enas därvid om ett försäljningspris på 
55,1 mnkr för Vedum 3:132* och Vedum 3:118 samt del av fastigheterna 
Lejonet 1, Lärkträdet 1.

*Senare under samma dag, 20-06-11, blev kommunen och bolaget överens om att del av 
Vedum 3:132, där bland annat en damm är belägen, ej kommer ingå i överlåtelsen utan 
vara fortsatt i kommunal ägo. Detta påverkar inte försäljningspriset.
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Vid pennan,

Nils Gustavsson

Lokalstrateg, Vara Kommun
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-11-04

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 148 Dnr KS 2020/233 

Medfinansiering av cirkulationsplats i korsning på väg 2621 i Kvänum, 
Vara kommun.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna avtal med Trafikverket gällande medfinansiering av cirkulationsplats på väg 

2621 i Kvänum, Vara kommun.
2. Kostnaden om totalt 2 000 000 kronor för år 2020 tas inom ramen för eget kapital.

Sammanfattning av ärendet

Trafiksäkerheten vid Kvänums förskola, närmare bestämt oskyddade trafikanters passage Nya 
vägen (väg 2621), har varit en av de frågeställningar kommunen prioriterat i de årliga samtalen 
med Trafikverket. Den befintliga avsmalning som finns på Nya vägen, i direkt anslutning till 
gångpassage, har mycket begränsad fartdämpande effekt. Tidigare utredningar har pekat på 
behovet av fysiska åtgärder för att få ned hastigheten. Inför utbyggnaden av Kvänums förskola 
har både frågan om säkra skolvägar och den ökade trafikbelastningen på korsningen 
aktualiserats.
Då korsningen är Trafikverkets, har tekniska förvaltningen och Trafikverket, i samarbete, tagit 
fram ett förslag på cirkulationsplats i korsningen mellan Nya vägen och Skördegatan / 
Blomstergatan. Trafikverket bedömer att vägplan inte behövs, och då kan kommunen projektera 
och bygga om korsningen. Trafikverket skall ha en övervakande roll. Kommunen får själva 
finansiera åtgärderna till 100 %, samt ersätta Trafikverket för faktisk kostnad för deras 
bevakande projektledare (preliminärt 400 000 kronor). Totalt bedöms kostnaden bli 2 000 000 
kronor (D-pris). Väl färdigbyggd, blir cirkulationsplatsen Trafikverkets. De kommer svara för 
framtida underhåll.
Då kommunen inte äger korsningen kan kostnaden inte bokföras som en investering.  Kostnaden 
förslås avsättas år 2020 eftersom avtal tecknas under detta år.
Tekniska nämnden har på sitt sammanträde den 21 september 2020 § 141 beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna avtal för medfinansiering av cirkulationsplats i korsning på 
väg 2621 i Kvänun och att avsätta totalt 2 000 000 kronor för åtgärden år 2020.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-11-04

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

- Beslut från KSAU 2020-10-23 § 149
- Förslag till medfinansierings- och samverkansavtal. handlingsid 2020.2096

Beslutet ska skickas till

- Trafikverket
- Tekniska nämnden (För kännedom till: förvaltningschef och gatuingenjör
- Ekonom för tekniska förvaltningen
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Trafikverkets ärendenummer 

TRV 2020/70058 

Medfinansierings- och samverkansavtal - bevakningsuppdrag gällande ny 
cirkulationsplats m.m. i korsning på väg 2621 i Kvänum, Vara kommun 

Detta avtal avser genomförande av åtgärder och innefattar: 
~ Medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur 

□ Samfinansiering med olika statliga anslag/finanser 

□ Samverkan där respektive part äger sin anläggning och finansierar sin del 

□ Samverkan där annan part äger och finansierar sin anläggning och Trafikverket 
- bevakar genomförandet när anläggningen är i anslutning till statens anläggning, 

eller 
- får i uppdrag att genomföra åtgärden 

Mellan nedanstående parter träffas härmed avtal om medfinansiering och samverkan enligt 
följande: 

§1 Parter 

Trafikverket, region Väst, arg.nr. 202100-6297, 781 89 Borlänge, nedan Trafikverket 

Vara kommun, arg.nr 212000, 534 81 Vara, nedan Kommunen 

§2 Definitioner och begrepp 

Följande definitioner och begrepp används i detta avtal: 

Grundutförande: Den trafikala lösning som Trafikverket föreslår för att lösa en trafiksituation. 
Begreppet används i samband med medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur. 

Tillägg: De förbättringar/ anpassningar som annan part föreslår för att lösa trafiksituationen 
utöver det som ingår i statens ansvar. Begreppet används i samband med medfinansiering från 
annan part till statlig infrastruktur. 

§3 Syfte och bakgrund 

Syftet med detta avtal är att reglera respektive parts åtagande och finansiella ansvar för 
åtgärderna. 

Avtalet avser bevakning av framtagande av underlag för ställningstagande om vägplan, samt i 
nästa steg, beroende av utfallet av ställningstagandet, bevakning av projektering och 
produktion av en ny cirkulationsplats i korsningen mellan väg 2621 ,Skördegatan och 
Blomstergatan, se ungefärlig utformning i figur 2 
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Åtgärden genomförs med anledning av Kommunens planering för en utbyggnad av skola enligt 

Detaljplan för Räfsan 1, m.fl. (antagen av Kommunens kommunfullmäktige 2019-12-12, laga 

kraft 2020-01-06). 

Den planerade kommunala utbyggnaden kommer att leda till en påtagligt ökad trafikbelastning 

i korsningen samt krav på säkra skolvägar till och från området. Den planerade 

cirkulationsplatsen bedöms skapa en godtagbar framkomlighet och trafiksäkerhet, för bland 

annat den ökade mängd oskyddade trafikanter som genomförandet av detaljplanen innebär. 

Årsdygnstrafiken på väg 2621 är cirka 1 202 fordon. Stickprovsmätning gjort januari 2019. 

Medfinansiärens nyttar och motivering av finansiering 

Ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter i korsningen 

Ökad framkomlighet på väg 2621 

Åtgärden genomförs med anledning av kommunal detaljplanering, vilket motiverar att 

Kommunen finansierar åtgärden till fullo. 

Tidigare studier och utredningar avseende detta objekt är 
Detaljplan för Räfsan 1, mfl. , Kvänum tätort, Vara kommun. Antagen av Kommunens 

kommunfullmäktige 2019-12-12, laga kraft 2020-01-06. 

§4 Tidigare avsiktsförklaring eller avtal avseende medfinansiering och 

samverkan för åtgärden 

Parterna har inte tidigare tecknat avsiktsförklaring eller avtal om medfinansiering av åtgärden. 
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§5 Beskrivning av åtgärder 

i 

t -Figur 2. Urklipp från kommunens planbeskrivning 

Avtalet avser åtgärder i anläggning som Trafikverket äger och ansvarar för. Objektet omfattar 
ombyggnad av befintlig korsning mellan väg 2621 , Skördegatan och Blomstergatan till en 
cirkulationsplats med en öppning i refugen för gång - och cykel över väg 2621, erforderliga 
anpassningar av till exempel den kommunala gång- och cykelvägen längs väg 2621. 

Som första åtgärd ska Kommunen ta fram ett underlag för Trafikverkets ställningstagande om 
ombyggnaden innebär byggande av väg enligt 10 § väglag (1971:948). Om ställningstagandet 
som följer innebär att ombyggnaden är att anse som byggande av väg enligt väglagen och att en 
vägplan därmed behöver upprättas, ska parterna teckna ett nytt avtal avseende ombyggnaden. 
Parternas avsikt är att Trafikverket i ett sådant fall både ska upprätta vägplanen och ansvara för 
utförandet av ombyggnaden. 

I det fall ställningstagandet innebär att ombyggnaden inte är att anse som byggande av väg 
enligt väglagen, är parterna överens om att Kommunen ska ansvara för utförandet av 
ombyggnaden. Kommunens ansvar för utförandet av åtgärden i statlig anläggning motiveras 
dels av att det då passar tidsmässigt i Kommunens planering, dels av att Kommunen ändå ska 
göra åtgärder i kommunal väganläggning både inom planerat utbyggnadsområde, samt i 
Blomstergatans och Skördegatans anslutningar till cirkulationsplatsen. Se även punkt 6 under 
Kommunens ansvar i §7 nedan. 

Trafikverket ska genom en bevakande projektledare följa och granska Kommunens arbete och 
åtaganden enligt detta avtal. Den bevakande projektledaren kommer även att fungera som 
Trafikverkets kontaktperson för alla frågor rörande åtgärderna enligt detta avtal. 

Avtalet omfattar följande åtgärder: 

Åtgärder i den statliga infrastrukturen 

Åtgärd 1 Kommunens framtagande av underlag för ställningstagande om åtgärd 3 
nedan innebär byggande av väg enligt väglagen, det vill säga om vägplan behöver 
upprättas eller inte. Trafikverket ansvarar för själva ställningstagandet. 

Åtgärd 2 Trafikverkets bevakning av åtgärd 1 och, om vägplan inte behöver upprättas, 
av åtgärd 3. 

Om vägplan inte behöver upprättas: 

Åtgärd 3 Kommunens projektering och byggande av cirkulationsplats i korsningen 
mellan väg 2621 , Skördegatan och Blomstergatan. 
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Åtgärder i den kommunala infrastrukturen 

Åtgärd 4 Anslutningsvägar Skördegatan och Blomstergatan 

Åtgärd 5 Anpassningar befintlig gång- och cykelväg 

§6 Finansiering 

Kostnaden för Trafikverkets bevakningsuppdrag, åtgärd 2, har preliminärt uppskattats till 

400 ooo kr i prisnivå februari 2019. De faktiska kostnaderna kan därför komma att förändras . 

Kostnaderna för åtgärd 1 och åtgärd 3 ska Kommunen redovisa för Trafikverket i samband med 

respektive åtgärds färdigställande, så att Trafikverket kan göra en korrekt invärdering av den 

nya statliga anläggningen i anläggningsregistret. 

Finansieringen av åtgärderna fördelas enligt nedan: 
Finansiär 

Nr. Åtgärder Utförare Kostnad Trafikverket Kommunen Summa 

(tkr) 

Åtgärder i den statliga infrastrukturen (Trafikverket) 

1 Framtagande av underlag för Kommunen ingen 100% 100% 

ställningstagande om vägplan uppgift 

2 Bevakning av åtgärd 1 och, om Trafikverket 400 100% 400 

ej vägplan behövs, åtgärd 3 

3 Projektering och byggande av Kommunen ingen 100% 100% 

cirkulationsplats (om ej uppgift 

väe:olan behövs) 

SUMMA 
ingen 100% 

ingen 

uee_gift uppglf!_ 

Åtgärder i kommunal infrastruktur 
. 

1 

4 Anslutningar Skördegatan och Kommunen ingen 100% 

Blomstergatan upoe:ift 

5 Anpassning befintlig gång- Kommunen ingen 100% 

och cvkelväg upoe:ift 

SUMMA 
ingen 100% 
uooe:ift 

Medfinansieringen till den statliga anläggningen utgörs av den totala slutliga kostnaden för 

åtgärderna 1-3 

Kommunen ska i och med rekvisition betala den faktiska kostnaden för åtgärd 2 till 

Trafikverket (se vidare §9). 

I kostnaden för åtgärd 2 ingår utöver kostnaden för den bevakande projektledaren även 

kostnader för övrig personal som behöver involveras i bevakningsuppdraget, till exempel 

administrations- och specialiststöd. 

Grundutförande och tillägg 
Åtgärderna 1-3 utgör tilläggsåtgärder till statlig anläggning. Medfinansieringen för 

tilläggsåtgärderna motiveras av att den ökade framkomligheten och ökade säkerheten för 

oskyddade trafikanter, som åtgärderna medför, behövs på grund av Kommunens 

detaljplanering. 

100% 

100% 

100% 
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§7 Ansvarsfördelning 

Följande ansvarsfördelning gäller för åtgärderna: 

Trafikverkets ansvar 
1. Trafikverket ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt 

myndighetsbeslut iakttas för det som Trafikverket ansvarar för enligt nedan. 
2 . Trafikverket ska tillsätta en bevakande projektledare enligt §5. 
3. Trafikverket ansvarar för ställningstagandet för om ombyggnaden av korsningen innebär 

byggande av väg enligt väglagen. Underlag för ställningstagandet tas dock fram av 
Kommunen, se Kommunens ansvar nedan. 

4. Utan att behöva annonsera uppdrar Trafikverket åt Kommunen att för Trafikverkets 
räkning upphandla statlig anläggning alternativt utföra anläggningen i egen regi med 
beaktande av lagen om offentlig upphandling (LOU). 

5. I samband med projektering, byggande och markarbeten är det byggherren som har det 
fulla ansvaret för att gällande lagar, förordningar, föreskrifter och beslut följs, kontrolleras 
och kvalitetssäkras. Som väghållare för väg 2621 är Trafikverket byggherre med 
byggherreansvar. Trafikverket delegerar detta byggherreansvar till Kommunen som fullgör 
Trafikverkets byggherreansvar i sin roll som beställare gentemot entreprenören det vill 
säga åtar sig att tillse att Trafikverkets byggherreansvar fullgörs korrekt. 

6. Trafikverket blir efter färdigställandet väghållare av den nya statliga anläggningen enligt 
detta avtal och har det formella ansvaret för anläggningens framtida drift, underhåll och 
rekonstruktion. Se dock Särskilt om framtida drift och underhåll nedan. 

Kommunens ansvar 
1. Kommunen ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt 

myndighetsbeslut iakttas för det som Kommunen ansvarar för enligt nedan. 
2. Kommunen ansvarar för att den bevakande projektledaren kallas till erforderliga möten 

och får ta del av erforderligt material för genomförandet av bevakningsuppdraget, åtgärd 
2, enligt §5. 

3. Kommunen ska ta fram underlag (åtgärd 1 enligt §5 och §6) för Trafikverkets 
ställningstagande i frågan om ombyggnaden av korsningen innebär byggande av väg enligt 
väglagen. 

4. Om Trafikverkets ställningstagande innebär att en vägplan inte behöver upprättas 
ansvarar Kommunen för att utföra eller låta utföra enligt §5. 

5. Kommunen ansvarar för upphandling av åtgärd 1 och 3 enligt Trafikverkets uppdrag åt 
Kommunen. Följande gäller för upphandlingen: 
Viss anläggning som Kommuen ska bygga inom projektet ska Trafikverket äga och vara 
huvudman för. Parternas anläggningar är integrerade med varandra i sådan utsträckning 
att det ansvarsmässigt och säkerhetsmässigt är nödvändigt att en och samma entreprenör 
utför hela anläggningen. Trafikverket uppdrar därför genom förhandlad upphandling utan 
föregående annonsering enligt 6 kap. 14 § lagen om offentlig upphandling åt Kommunen 
att genomföra upphandlingen av åtgärd 1 och 3 (med tillämpning av LOU) och vara 
byggherre för hela entreprenaden det vill säga även åtar sig att tillse att Trafikverkets 
byggherreansvar fullgörs korrekt. 

6. I samband med projektering, byggande och markarbeten är det byggherren som har det 
fulla ansvaret för att gällande lagar, förordningar, föreskrifter och beslut följs, kontrolleras 
och kvalitetssäkras. Som väghållare till Skördegatan och Blomstergatan, åtgärd 4, samt 
gång- och cykelväg, åtgärd 5, är Kommunen byggherre med byggherreansvar. Även för 
åtgärd 3 i den statliga infrastrukturen fullgör Kommunen Trafikverkets byggherreansvar i 
sin roll som beställare gentemot entreprenören, alternativt som utförare i egen regi. Det 
vill säga åtar sig att tillse att Trafikverkets byggherreansvar fullgörs korrekt. Kommunen 
har således som uppdrag att tillse att byggherreansvaret är omhändertaget samt att 
säkerställa projektets leveranser kopplat till byggherrerollen. 
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7. Kommunen ansvarar för att alla handlingar som berör statlig väg ska tillställas, granskas 

och godkännas av Trafikverket. Även andra åtgärder som kan påverka förhållandena på 

statlig väg ska ske i samråd med Trafikverket. 
8. Kommunen har såsom byggherre arbetsmiljöansvar och ansvarar för egengranskning och 

egenkontroll. 
9. Vid utförandet av åtgärd 3 ansvarar Kommunen för att Trafikverkets krav och råd för 

arbete på väg efterlevs. 
10. Kommunen ansvarar för att dialog förs med Västtrafik. 

11. Kommunen ansvarar för slut- och övertagandebesiktning samt garantibesiktning. 

12. Trafikverket ska erbjudas möjlighet att delta vid slutbesiktningen och övertar den 

ombyggda statliga anläggningen efter godkänd besiktning och överlämnande av 

handlingar enligt punkt 15 nedan. 
13. Garantitider enligt AB 04 kap 4 § 7 ska gälla för arbete och material. Kommunen ska kalla 

till garantibesiktning vid garantitidens utgång. 
14. Kommunen åtar sig och bekostar åtgärdandet av eventuella brister noterade vid 

besiktningarna. 
15. Kommunen ansvarar för att lämna dokumentation gällande statlig anläggning till 

Trafikverket. Detta ska ske i form av förvaltningshandlingar levererade enligt Trafikverkets 

rutiner och anvisningar. Dessa inkluderar bland annat relationshandlingar där alla 

ändringar som gjorts under byggtiden ska framgå . Handlingar överlämnas både i 

pappersform och i digital form i filformaten dwg och pdf. Kommunen ansvarar även för att 

den nya anläggningen införs i NVDB. 

Särskilt om framtida drift och underhåll 
Trafikverket har det formella ansvaret för framtida drift och underhåll av den nya statliga 

anläggningen. Dock kan det av praktiska skäl vara lämpligt att Kommunen inom statligt 

vägområde sköter en begränsad del av driften. Det kan till exempel handla om passagen för 

oskyddade trafikanter. Vid behov ska ett särskilt driftavtal tecknas mellan parterna. 

§8 Hantering av kostnadsförändringar 

Om Trafikverket under arbetets gång bedömer att kostnaden för bevakningsuppdraget (åtgärd 

2) kommer att överstiga 30 % av den uppskattade kostnaden enligt §6, efter att hänsyn tagits 

till kostnadsutvecklingen enligt Trafikverkets index för väginvesteringar, ska Trafikverket 

informera Kommunen och en särskild ekonomisk avstämning hållas mellan parterna. 

§9 Betalning 

Trafikverket har rätt att löpande rekvirera medfinansieringen för bevakningsuppdraget, åtgärd 

2. 

Till rekvisitionerna bifogas utdrag från Trafikverkets ekonomisystem. 

Rekvirering adresseras till: 
Vara kommun 
Box96 
534 22 Vara 
märks med ZVmiko26 

§10 Projektorganisation och former för parternas samarbete 

Ömsesidiga informationsmöten ska genomföras med den regelbundenhet som parterna 

beslutar i särskild ordning. 
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§11 Tidplan 

Preliminär startpunkt för projektet är år 2020. 

§12 Avtalets giltighet 

Detta avtal gäller under förutsättning av att: 

1. båda parter unde1tecknat avtalet senast 2020-12-31 
2 . att Kommunens beslutande organ godkänner medfinansieringsavtalet senast 2020-12-

31 

Enligt vad som framgår av §5 ska parterna träffa ett nytt avtal om en vägplan behöver 
upprättas. 

§13 Övrigt 

Ändringar eller tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknas av paiterna för att 
vara giltiga. 

Trafikverket ska ha rätt att, på samma grund som Kommunen såsom byggherre, stoppa 
pågående entreprenad om företrädare för Trafikverket (projektledare eller byggledare) vid 
tillsyn upptäcker brister i utförandet som kan medföra risk för skada eller olycka. Denna 
rättighet ska Kommunen i kontrakt eller på annat sätt meddela utsedd entreprenör innan 
arbeten påbörjas. 

Risk och hantering av skador ska regleras mellan parterna och krav ska ställas på att 
entreprenören uppfyller en minimiomfattning av försäkringsskydd. 

§14 Tvist 

Tvist avseende tillämpning eller tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol enligt 
svensk lag. 

Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

b~~ 15(/ i,..~1-~ 
Ort och datum ( 

J öro~-.. ~ t .. r "'-!:,u 

Regiona · ektår 
Trafikverket region Väst 

Ort och datum 

Åke Lindström 
Teknisk chef 
Vara kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-11-04

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 149 Dnr KS 2020/232 

Medfinansiering av cirkulationsplats på väg 187/Kungsgatan i Vara

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner avtal med Trafikverket gällande medfinansiering av 
cirkulationsplats vid Kungsgatan – väg 187 i Vara.

2. Kostnaden om totalt 7 000 000 kronor för år 2020 tas inom ramen för eget kapital.

Sammanfattning av ärendet

Avtalet avser planläggning av en ny cirkulationsplats på väg 187 i korsningen Kungsgatan/Östra 
Ringleden i Vara. Avtalet avser i huvudsak åtgärder i Trafikverkets anläggning.
Byggnation av cirkulationsplats i korsningen Kungsgatan – väg 187 genomförs dels på grund av 
den bristande trafiksäkerheten och antalet olyckor som skett i korsningen, dels med anledning av 
kommunens pågående exploateringar i nära anslutning till vägen. Fyrvägskorsningen på väg 
187/2551 är olycksdrabbad med en övervägande del korsandeolyckor. Olyckor som skett i 
närheten av korsningen har koppling till korsningen och dess utformning.
Projektet genomförs i två steg. 
Initialt görs planläggning av cirkulationsplatsen. Bifogat avtalsförslag avser detta steg och 
bedömd total kostnad är 2 000 000 kronor. Kommunens andel utgör 1 000 000 kronor enligt 
nedan.
Därefter genomför Trafikverket, under förutsättning att steg 1 visat att projektet kan genomförs 
som planerat, projektering och upphandling samt byggnation.
Trafikverkets totala kostnad för genomförande av cirkulationsplatsen (steg 1-2) är i tidigt skede 
grovt uppskattad till 14 000 000 kronor. 
Med hänvisning till den förväntade ökningen av fordonsrörelser till följd av exploateringarna av 
Lassagården, före detta Svevia-fastigheten och kvarteret Sprinten är finansieringsfördelningen 
mellan Trafikverkets och Vara kommun 50 % vardera (7 000 000 kronor), trots att kommunen 
endast är väghållare för en av de fyra anslutande vägarna. 
Kommunen äger inte korsningen varför kommunens kostnad inte kan bokföras som en 
investering.  Avtal om att starta projektet tecknas under år 2020 varför kostnaden föreslås att 
avsättas år 2020.
Tekniska nämnden har på sitt sammanträde den 21 september 2020 § 140 beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna avtal för medfinansiering av cirkulationsplats på väg 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-11-04

Justerare Utdragsbestyrkande

187/Kungsgatan i Vara tätort samt att avsätta 7 000 000 kronor under år 2020 för att finansiera 
åtgärderna. 

Beslutsunderlag

- Beslut från KSAU 2020-10-23 § 150
- Förslag till medfinansieringsavtal cirkulationsplats på väg 187/ Kungsgatan i Vara tätort, 

handlingsid 2020.2093

Beslutet ska skickas till

- Trafikverket
- Tekniska nämnden (För kännedom till förvaltningschef och gatuingenjör)
- Tekniska förvaltningens ekonom
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Trafikverkets ärendenummer 

TRV 2020/70061 

Medfinansieringsavtal - planläggningsprocess 
avseende ny cirkulationsplats i korsning väg 
187/Kungsgatan, Vara kommun 

Detta avtal avser planläe:1mingsprocessen för åtgärder och innefattar: 
~ Medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur 

□ Samfinansiering med olika statliga anslag/finanser 

□ Samverkan där respektive part äger sin anläggning och finansierar sin del 

□ Samverkan där annan part äger och finansierar sin anläggning och Trafikverket 
- bevakar genomförandet när anläggningen är i anslutning till statens anläggning, 

eller 
- får i uppdrag att genomföra åtgärden 

Mellan nedanstående parter träffas härmed avtal om medfinansiering enligt följande: 

§1 Parter 

Trafikverket, region Väst, org.nr. 202100-6297, 781 89 Borlänge, nedan Trafikverket 

Vara kommun, org.nr 212000, 534 81 Vara, nedan Kommunen 

§2 Definitioner och begrepp 

Följande definitioner och begrepp används i detta avtal: 

Grundutförande: Den trafikala lösning som Trafikverket föreslår för att lösa en trafiksituation. 
Begreppet används i samband med medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur. 

Tillägg: De förbättringar/ anpassningar som annan part föreslår för att lösa trafiksituationen 
utöver det som ingår i statens ansvar. Begreppet används i samband med medfinansiering från 
annan part till statlig infrastruktur. 

ÅDT - Årsdygnstrafik. Mått på medeltrafikflödet per dygn för ett visst år för ett vägavsnitt. 

§3 Syfte och bakgrund 

Syftet med detta avtal är att reglera respektive parts åtagande och finansiella ansvar för 
åtgärden. 

Avtalet avser planläggning av en ny cirkulationsplats på väg 187 i korsningen Kungsgatan/Östra 
Ringleden/Allegatan i Vara kommun. Trafikverkets åtgärdsnummer 20013. 
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Ett ställningstagande ska göras för att se om åtgärden innebär byggande av väg enligt väglag 

(1971:948). Om ställningstagandet visar att åtgärden innebär byggande av väg enligt väglagen 

ska parterna samråda om hur den formella planläggningsprocessen bäst hanteras. En formell 

planläggningsprocess kommer att medföra en längre tidsåtgång än en process med endast 

ställningstagande. Visar ställningstagandet att åtgärden ej kräver vägplan minskar kostnaden 

för åtgärden. Trafikverket är formellt ansvarigt för planläggningen. 

Åtgärden genomförs dels på grund av den bristande trafiksäkerheten och antalet olyckor som 

skett i korsningen och dels med anledning av Kommunens pågående exploateringar i nära 

anslutning till vägen. Fyrvägskorsningen på väg 187/2551 är olycksdrabbad med en 

övervägande del korsandeolyckor. Olyckor som skett i närheten av korsningen har koppling till 

korsningen och dess utformning. 

Kommunen äger en anslutning in till den nya cirkulationen. Kommunen arbetar idag med elva 

planområden inom tätorten som kan påverka väg 187 i form av ökad trafik eller 

flödesförändringar. Område "Lassagården" kommer möjliggöra 400 bostäder vilket innebär fler 

fordonsrörelser. Område "Sprinten" har planlagd industrimark vilket innebär nya 

fordonsrörelser i form av godstrafik och tunga transporter. 

ÅDT på väg 187 på västra sidan av korsningen är cirka 3020 varav 380 är tungtrafik och på 

östra sidan av korsningen är ÅDT cirka 3470 varav 420 är tungtrafik. 

Väg 187 är en funktionellt prioriterad väg för godstrafik, dagliga personresor och kollektivtrafik. 

Väg 187 har en funktion som "ringled" för Vara tätort. Kommunen har flera anslutningar och 

utvecklar både bostadsområden och verksamhetsområden i nära anslutning till vägen. 

Lassagården 

, • I •• 
I ~ • 

• .t-::il 

Figur 1. Oversiktlig kartbild. 

Medfinansiärens nyttar och motivering av finansiering 

- Ökad trafiksäkerhet 
- Åtgärden är en förutsättning för genomförandet av aktuella detaljplaner. 

Tidigare studier och utredningar avseende detta objekt är 

Åtgärdsvalsstudie Väg 187/Kungsgatan i Vara, TRV2019/6435 
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§4 Tidigare avsiktsförklaring eller avtal avseende medfinansiering och 
samverkan för åtgärden 

Parterna har inte tidigare tecknat avsiktsförklaring eller avtal om medfinansiering av åtgärden. 

§5 Beskrivning av åtgärder 

Avtalet avser i huvudsak åtgärd i anläggning som Trafikverket äger och ansvarar för då 
Trafikverket kommer att äga och ansvara för den nya cirkulationsplatsen liksom för tre av fyra 
anslutande vägar. Kommunen är väghållare för en anslutande väg. Objektet omfattar 
nybyggnation av en cirkulationsplats i fyrvägskorsningen väg 187/2551. 

Avtalet omfattar följande åtgärd: 

Åtgärder i den statliga infrastrukturen 
Åtgärd 1 Ställningstagande och planläggningsprocess av en cirkulationsplats 

§6 Finansiering 

Kostnaden för åtgärden som omfattas av detta avtal uppgår till 2 ooo ooo kr i prisnivå 
(december 2019). Kostnaderna bygger på erfarenhetssiffror från tidigare projekt och är 
preliminära. De faktiska kostnaderna kan därför komma att förändras på grund av t.ex. 
rådande marknadsläge och platsspecifika förutsättningar i ett senare skede. Finansieringen av 
åtgärden fördelas enligt nedan: 

Nr. Åtgärder Utförare Kostnad (kr) Trafikverket Kommunen 
(Regional plan) 

Åtgärder i den statliga infrastrukturen (Trafikverket) 
--.• -·;.;_ . • ,-.;.· .r 

~ 

1 Ställningstagande och Trafikverket 2 000 000 1000000 1000 000 

I 
planläggningsprocess av 

en ci rkul ati ons pi ats 

I Finans i eri ngsa ndel 50% 50% 
I 
I 

! Totalkostnad för åtgärden i detta avtal 2 000 000 1000 000 1000 000 

Medfinansieringen till den statliga anläggningen beräknas uppgå till cirka 1 ooo ooo kr 
förutsatt att vägplan behöver tas fram för byggnationen av cirkulationsplatsen. Visar 
ställningstagandet att åtgärden ej kräver vägplan minskar kostnaden för åtgärden. Kommunen 
ska i och med rekvisition (se vidare §9) betala 50% av de faktiska kostnaderna, det vill säga 
medfinansieringen, för åtgärd 1. 

Grundutförande och tillägg 
Åtgärden utgör delvis grundutförande och delvis tillägg, på grund av de kommunala 
exploateringsplanerna. Båda parter finansierar därför åtgärden. 

Den totala kostnaden för genomförande av cirkulationsplatsen (ställningstagande, 
planläggningsprocess, projektering, bygghandling och produktion) är i tidigt skede grovt 
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uppskattad till 14 ooo ooo kr. Den uppskattade kostnaden kan komma att förändras i ett 

senare skede. 

§7 Ansvarsfördelning 

Trafikverket beslutar självständigt i genomförandet av sin anläggning enligt § 5. För övrigt 

gäller följande: 

Trafikverkets ansvar 
1. Trafikverket ska utföra eller låta utföra åtgärderna inom det statliga åtagandet som 

omfattas av detta avtal §§5 och 6. 
2. Trafikverket ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt 

myndighetsbeslut iakttas för åtgärden som Trafikverket ansvarar för. 

3. Trafikverket ansvarar för att dialog förs med Västtrafik. 

4. Trafikverket ska registrera vägförändringarna i NVDB, Nationella vägdatabasen. 

5. Trafikverket blir efter färdigställandet väghållare och sköter och bekostar framtida drift 

och underhåll samt eventuell förnyelse av cirkulationsplatsen. 

Kommunens ansvar 
1. Kommunen ska tillhandahålla den mark i Kommunens ägo som behövs för projektets 

genomförande. 
2. Kommunen ska bistå med befintliga handlingar som behövs för genomförandet av 

åtgärden, såsom exempelvis kartunderlag. 

§8 Hantering av kostnadsförändringar 

Om kostnaden vid anbudstillfället för eventuellt framtagande av vägplan överstiger 20% av 

bedömd totalkostnad när hänsyn tagits till kostnadsutvecklingen enligt Trafikverkets index för 

väginvesteringar ska respektive part ges möjlighet till omförhandling. 

Parterna svarar för kostnadsförändringar i proportion till sitt åtagande, vilket innebär 50 % per 

part för åtgärden. 

I de fall projektet avbryts eller avtalet upphör att gälla delar parterna för kostnaderna som 

dittills nedlagts. 

§9 Betalning 

Trafikverket har rätt att löpande rekvirera Kommunen för upparbetade kostnader. 

Rekvisition skall sändas till utbetalarens fakturaadress och märkas på rätt sätt så att den 

hamnar rätt i leverantörssystem. 

Till rekvisitionen skall bifogas ett underlag i form av ett utdrag från Trafikverkets 

ekonomisystem 

Rekvirering adresseras till: 
Vara kommun 
Box96 
534 22 Vara 
märks med ZVmiko26 
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§10 Projektorganisation och former för parternas samarbete 

Ömsesidiga informationsmöten ska genomföras med den regelbundenhet som parterna 
beslutar i särskild ordning 

§11 Tidplan 

Preliminär startpunkt är under hösten 2020. 

§12 Avtalets giltighet 

Detta avtal är giltigt från och med den tidpunkt när det undertecknats av parterna och under 
förutsättning av: 

1. att båda parter undertecknat avtalet senast 2020-12-31 

§13 Övrigt 

Ändringar eller tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknas av parterna för att 
vara giltiga. 

§14 Tvist 

Tvist avseende tillämpning eller tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol enligt 
svensk lag. 

Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

Ort och datum 

Il 
··r 

Trafi ion Väst 

Ort och datum 

Åke Lindström 
Teknisk chef 
Vara kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-11-04

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 151 Dnr KS 2020/244 

Aktieägartillskott till Vara konserthus AB

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Bevilja Vara Konserthus AB ett villkorat aktieägartillskott om 6 miljoner kronor att 

avropas helt eller delvis 2020-2022. 
2. Ge Vara Koncern AB i uppdrag att, vid den ordinarie årsstämma där Vara Konserthus 

ABs eget kapital medger återbetalning, instruera sitt ombud att besluta om att 
återbetalning av aktieägartillskott ska ske. 

Sammanfattning av ärendet

Vara Konserthus AB har drabbats hårt av covid-19 pandemins effekter. Verksamheten har 
bedrivits i reducerad omfattning och kulturevenemang har inte kunnat genomföras som planerat. 
Denna situation, med begränsat antal besökare, kommer att pågå under obestämd tid och påverka 
verksamhet och ekonomi under lång tid framöver. Vara konserthus styrelse har arbetat fram ett 
detaljbudgetförslag för 2021, som innebär ett underskott om ca 6 miljoner kronor. Mot denna 
bakgrund, hemställer Vara konserthus styrelse om ett ägartillskott från ägaren, Vara kommun. 
Antalet besökare per tillställning är starkt begränsat med anledning av folkhälsomyndighetens 
rekommendationer, vilket gör att bolaget inte kan uppvisa en ekonomi i balans för 2021. Att 
planera och genomföra det kommunala och regionala scenkonstuppdraget, med begränsat antal 
besökare, är inte möjligt med en ekonomi i balans. Trots omfattande översyn av kostnaderna 
beräknas underskottet för 2021 uppgå till 5,8 miljoner kronor. 
Då styrelsen inte kan planera och genomföra verksamheten med ett underskott hemställer 
bolagsstyrelsen nu till kommunfullmäktige i Vara kommun om ett ägartillskott på 6 miljoner 
kronor för att därmed säkra att verksamheten kan bedrivas vidare under 2021 även med 
begränsat publikantal.
Vara kommun kan, som ägare, ge ett ägartillskott för att säkra att verksamheten kan bedrivas 
under 2021 samt att undvika att bolaget gör en större förlust och därmed behöver upprätta en 
kontrollbalansräkning och eventuellt försättas i konkurs.  Förslaget innebär att aktieägartillskottet 
görs villkorat, det innebär att bolaget när ekonomin så medger ska betala tillbaka tillskottet till 
ägaren. Vidare föreslås att tillskottet blir avropsbart, så att endast det uppkomna underskottet 
avropas. Det kan bli en situation där restriktionerna lättar och man då kan ta in ett större 
publikantal och därmed reducera underskottets storlek. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-11-04

Justerare Utdragsbestyrkande

Samtal har förts med regionen om ett utökat stöd för Vara konserthus AB med anledning av 
Covid-19 och dess effekter. Kulturnämnden har vid sitt sammanträde den 23 september beslutat 
att ge konserthuset ett utökat bidrag för år 2020 om 2 708 000 kronor. Ytterligare nationella 
medel med anledning av Covid-19, kan komma att fördelas 2021. En tät dialog kommer därför 
att upprätthållas med kulturnämndens företrädare, Vara konserthus AB samt dess ägare.
Vara Koncern AB har på sitt styrelsemöte den 21 oktober 2020 § 57 beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige att bevilja Vara Konserthus AB ett villkorat aktieägartillskott om 6 miljoner 
kronor att avropas helt eller delvis 2020-2022.

Beslutsunderlag

- Beslut från Vara Koncern AB § 57 handlingsid 2020.2303
- Tjänsteskrivelse från kanslichef. Dokumentid 104915

Beslutet ska skickas till

- Vara Koncern AB
- Vara Konserthus AB
- Västra Götalandsregionens kulturnämnd
- Ekonomichef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-11-04

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 153 Dnr KS 2020/122 

Utbetalning av partistöd 2021

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar om utbetalning av partistöd för 2021 enligt följande:

Parti Mandat Grundbidrag Mandatstöd Totalt
Moderaterna 13 10 721 175 630 186 351
Socialdemokraterna 12 10 721 162 120 172 841
Sverigedemokraterna 7 10 721 94 570 105 291
Centerpartiet 5 10 721 67 550 78 271
Hela Vara Kommuns bästa 4 10 721 54 040 64 761
Liberalerna 2 10 721 27 020 37 741
Vänsterpartiet 2 10 721 27 020 37 741
Summa 682 997

2. Mottagare av partistöd ska senast den sista juni 2022 lämna en skriftlig redovisning till 
kommunen som visar att stödet har använts för att stärka dess ställning i den kommunala 
demokratin. Av redovisningen bör också framgå i vilken mån överföringar har gjorts till 
delar av partiorganisationen utanför Vara kommun samt vilka motprestationer som i så 
fall har erhållits. En av mottagaren utsedd granskare ska granska om redovisningen ger 
en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över 
granskningen ska bifogas redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagen får kommuner ge ekonomiskt bidrag till politiska partier för att stärka 
deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). I Vara kommun antog 
kommunfullmäktige regler för kommunalt partistöd den 15 december 2014 (§ 58/14:2). Reglerna 
fastställer att om redovisningen och granskningsrapport inte har lämnats in till kommunstyrelsen 
inom föreskriven tid ska inget stöd betalas ut för nästkommande år. Redovisningen ska avses 
perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter 
redovisningsperiodens utgång. 

245

~ w 
VARA KOMMUN 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-11-04

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen gav den 10 april 2019 (§ 68) förvaltningen i uppdrag att se över regler för 
kommunalt partistöd. Nya regler antogs av kommunfullmäktige den 28 september 2020 men 
börjar gälla först 1 januari år 2021. Av de nya reglerna framgår att beslut om utbetalning av 
partistöd ska fattas under hösten året innan det att utbetalningen ska göras.. Utifrån nuvarande 
regler har ärendet om utbetalning vanligtvis beslutas under våren (senast maj), men då det inte 
finns reglerad någon tidplan för när ärendet ska lyftas upp har det redan nu beretts så att 
kommunfullmäktige ska kunna fatta beslut under hösten 2020.
Beloppet för partistöd ska årligen räknas upp med en summa motsvarande prisbasbeloppets 
ökning. Mellan år 2020 och år 2021 motsvarar ökningen 0,63%
Efter uppräkning blir stödet för år 2021 följande: 
Grundstöd 10 721 kronor
Mandatstöd 13 510 kronor
Partistödet kommer att betalas ut senast under maj månad år 2021. 
Under år 2020 inkom Moderaterna, Liberalerna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, 
Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Hela Vara kommuns bästa med redovisning och 
granskningsintyg för 2019 års verksamhet inom föreskriven tid och föreslås därför få partistöd 
utbetalt för år 2021.

Beslutsunderlag

- Beslut från KSAU 2020-10-23 § 167
- Regler för kommunalt partistöd, antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15

Beslutet ska skickas till

- Gruppledare för samtliga partier med representation i kommunfullmäktige 
- Kanslichef 
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Regler 2014-10-30 

för kommunalt partistöd Sidan 1
  

 

 

I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om 
kommunalt partistöd. I Vara kommun ska därutöver gälla. 

 

1 § Rätt till partistöd 

Det lokala partistödet i Vara kommun utgår till partier som är representerade i 
enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap 9 § andra stycket kommunallagen. 

 

2 § Grundstöd och mandatstöd 

Partistödet består av 

- ett grundstöd, som 2015 uppgår till 10 000 kronor per parti och år, samt 

- ett mandatstöd, som 2015 uppgår till 12 600 kronor per mandat och år. 

Partistödet är indexreglerat och ska varje år räknas upp med en summa 
motsvarande prisbasbeloppets ökning. 

 

3 § Fördelning av partistöd 

Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald 
ledamot är fastställd enlig 14 kap vallagen (2005:837). 

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. 

 

4 § Redovisning och granskning 

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar 
att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap 9 § första 
stycket kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. 
Dessa handlingar ska kommunen tillhanda senast den 30 juni året efter det 
som redovisningen avser. 

 

5 § Årlig utbetalning 

Partistöd betalas ut årligen i förskott under maj månad efter beslut av 
fullmäktige. 

Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap 11 § andra stycket 
kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid 
utbetalas inget stöd för nästkommande år. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-11-04

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 154 Dnr KS 2020/118 

Tillfälliga riktlinjer för föreningsstöd år 2020 med anledning av Covid-
19

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. Anta tillfälliga riktlinjer för föreningsstöd år 2020 med anledning av Covid-19 avseende 

2020 års budget.
2. Bildningsnämnden får omfördela 200 000 kronor från ej nyttjade föreningsstöd till att 

använda som budget för tillfälligt föreningsstöd.

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av rådande pandemi av viruset covid-19 beslutade bildningsnämnden 2020-06-03 
§ 79 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på tillfälliga riktlinjer för 2020 för 
föreningsstöd som ska tillämpas i samband med rådande coronapandemi.
Förslag på riktlinje har nu tagits fram vilket ger bildningsnämnden möjlighet att omfördela 
tillgängliga medel inom befintlig budgetram i syfte att möte de mest prioriterade behoven. Det 
bedöms finnas totalt 200 000 kronor som är möjliga att omfördela under 2020, tagna från 
stödformerna Aktivitetsstöd Arrangemang, Stöd till upprustning, Stöd till utveckling samt Stöd 
genom särskilda avtal.
Föreningarna ska ha ansökt om särskilt Covid-19 stöd senast den 2020-11-15. Urvalsprocess och 
beslutsprocess påbörjas därefter först efter att kommunfullmäktige har tagit ställning till och 
beslutat om riktlinjerna på sitt sammanträde den 2020-11-30. 
Inlämnad ansökan ska beskriva hur coronapandemin och covid-19 har påverkat föreningens 
ekonomi avseende intäkter och kostnader, beskriva vilka andra stöd som föreningen har sökt och 
vilket svar som föreningen fått på dessa ansökningar samt beskriva hur föreningen i övrigt har 
arbetat för att hantera pandemins påverkan på föreningens ekonomi.
Bildningsnämnden beslutar sedan om fördelning av tillgängliga medel inom befintlig budgetram 
baserat på de inkomna ansökningarna. 

Beslutsunderlag

- Beslut från KSAU 2020-10-23 § 168
- Förslag på tillfälliga riktlinjer för föreningsstöd 2020, dokumentid 104618
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-11-04

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslutet ska skickas till

- Bildningsnämnden (För kännedom till: Förvaltningschef, verksamhetschef kultur- och 
fritid samt fritidschef) 

- Bildningsförvaltningens ekonom
- Författningssamlingen
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Antagen av Kommunfullmäktige 2020-??-?? § ??

Tillfälliga riktlinjer 
för föreningsstöd i 
samband med 
covid-19
Gäller under 2020
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Sidan 1

Syfte med de tillfälliga riktlinjerna
Coronapandemin och covid-19 påverkar föreningslivet då aktiviteter, 
matcher, sammankomster, festligheter, uppträdanden med mera ställs in eller 
avbokas helt utifrån myndigheters restriktioner/förbud. Det gör att 
föreningar tappar viktiga inkomstkällor som hyresintäkter, entréavgifter, 
bokningar, ersättningar för ideellt arbete med mera. 

De tillfälliga riktlinjerna för föreningsstöd gör det möjligt att omfördela 
tillgängliga medel inom befintlig budgetram i syfte att möta de mest 
prioriterade behoven.

Villkor för stöd 
Stöd kan endast ges till föreningar som har sitt säte och sin huvudsakliga 
verksamhet i Vara kommun och som har lämnat in en komplett ansökan vid 
ansökningstillfällets slutdatum.

Vad får stödet användas till?
Bidraget får användas för att täcka föreningens fasta kostnader som 
föreningen har för att uppfylla föreningens syfte, exempelvis: 

 Fastighetshyra (inklusive el, vatten, värme osv)
 Fastighetsskötsel
 Personalkostnader
 Försäkringar

Ansökan
Föreningar ansöker om särskilt covid-19 stöd senast 2020-11-15. Ansökan ska 
beskriva hur covid-19 har påverkat föreningens ekonomi avseende intäkter 
och kostnader och hur detta har påverkat föreningens framtida verksamhet.

Ansökan ska även beskriva vilka andra stöd som föreningen har sökt och fått 
beviljat samt beskriva hur föreningen har arbetat för att hantera pandemins 
påverkan på föreningens ekonomi och framtida verksamhet.

Ansökan ska även redovisa för vilka kostnader bidraget ska användas till.

Urval och beslutsprocess 
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att godkänna de tillfälliga 
riktlinjerna på sitt sammanträde den 2020-11-30 kommer urvals- och 
beslutsprocessen att påbörjas.

Bildningsnämnden beslutar om fördelning av tillgängliga medel inom 
befintligt anslag för föreningsstöd 2020 baserat på de inkomna 
ansökningarna. 

Bildningsnämnden gör en samlad bedömning utifrån kriterierna vid 
fördelning av medel. I bedömningen tas även hänsyn till om föreningen 
erhåller andra stöd.
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Sidan 2

Beviljade belopp kan variera mellan ansökningar beroende på nämndens 
prioriteringar. Nämnden ska prioritera stöd till föreningar utifrån två kriterier:

 Den rådande pandemin ska ha en påvisad negativ ekonomisk 
påverkan som är betydande för föreningens framtida verksamhet

 Föreningen ska kunna påvisa att de själva arbetat aktivt med att 
hantera pandemins påverkan på föreningens ekonomi och framtida 
verksamhet

Avvisning
Om föreningen inte uppfyller kraven ovan avvisar bildningsnämnden 
ansökan. 

Utbetalning
Utbetalning av bidraget görs snarast efter att bildningsnämnden beslutat om 
tilldelning. 

Redovisning av bidrag
Användning av erhållet bidrag ska redovisas till kommunen genom att 
föreningen skickar in en redovisning över vad bidraget har använts till. 
Redovisningen ska lämnas in senast 2021-05-31.

Återbetalning av bidrag
Föreningen ska återbetala återstående medel till bildningsnämnden om 
pengarna inte förbrukats under den period bidraget avser. Återstående pengar 
får av föreningen inte användas för annat ändamål, fonderas, kapitaliseras 
eller användas kommande år.

Bildningsnämnden kan hålla inne, stoppa eller återkräva bidraget om: 

 Föreningen har lämnat felaktiga uppgifter i sin ansökan eller 
redovisning, eller om det har skett stora avsteg från ansökan och dess 
bilagor utan en föregående dialog med, och godkännande av, 
bildningsnämnden. 

 Föreningen inte lämnat en komplett återrapportering inom utsatt tid.

254



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-11-04

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 159 Dnr KS 2020/144 

Förändring av hämtningsintervall för extratjänsten hämtning av 
trädgårdsavfall i 370 liters kärl

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ändra renhållningsavgifterna, beslutad av kommunfullmäktige 
den 28 september § 87, så att hämtningsintervallet för extratjänsten hämtning av trädgårdsavfall i 
370 liters kärl blir var 14:e dag istället för var 4:e vecka.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige antog den 28 september § 87 renhållningsavgifter för Vara kommun att 
gälla från och med 1 januari 2021. 
Av renhållningsavgifterna framgår att avgift för hämtning av trädgårdsavfall i 370 liters kärl är 
813 kronor per år samt att hämtning görs var 4:e vecka under perioden april-oktober. Några 
medborgare som nyttjar denna tjänst idag har hört av sig och ställt frågan varför 
hämtningsintervallet har ändrats till var 4:e vecka istället för var 14:e dag som det är idag. 
Efter avstämning mot renhållarens pris kan konstateras att angiven avgift om 813 kronor är 
baserad på tömning var 14:e dag. Förslaget är därför att ändra renhållningsavgifterna så att 
hämtningsintervallet för hämtning av trädgårdsavfall i 370 liters kärl blir var 14:e dag istället för 
var 4:e vecka. Eftersom beslutad avgift är baserad på tömning var 14:e dag innebär förändringen 
ingen extra kostnad varken för den enskilda medborgaren eller kommunen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse från kanslichef, dokumentid 105180

Beslutet ska skickas till

- Tekniska nämnden (för kännedom till: Avfallssamordnare, teknisk chef)
- Författningssamlingen

255

~ w 
VARA KOMMUN 


	2020-11-19 Kallelse KF
	Anmälningsärenden KF 2020
	Ärendebalans per den 2020-11-16
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Beslut KS 2020-11-04, § 155
Revisionsgranskning av intern kontroll gällande hantering av leverantörsregister och leverantörsutbetalningar.
	Sida 1
	Sida 2


	Felparkeringsavgifter 2021
	Beslut KS 2020-11-04, § 140
Felparkeringsavgifter 2021 
	Förslag - Felparkeringsavgift inom Vara kommun 2021
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5


	Lokala ordningsföreskrifter och taxa för torghandel 2021
	Beslut KS 2020-11-04, § 141
Lokala ordningsföreskrifter och taxa för torghandel 2021
	Förslag - Lokala ordningsföreskrifter och taxa för torghandel samt upplåtelse av allmän platsmark i Vara kommun 2021
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6


	Avgifter för dispenstransporter 2021
	Beslut KS 2020-11-04, § 142
Avgifter för dispenstransporter 2021
	Förslag - Dispenstransporter, avgift för dispens för transporter år 2021
	Sida 1
	Sida 2


	Färdigställande av gata i etableringsområdet Torsgården i Vara
	Beslut KS 2020-11-04, § 143
Färdigställande av gata i etableringsområdet Torsgården i Vara
	Sida 1
	Sida 2

	Tjänsteskrivelse till färdigställande av gata i etableringsområdet Torsgården
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	VA-taxa 2021
	Beslut KS 2020-11-04, § 147
VA-taxa 2021
	Sida 1
	Sida 2

	Förslag - Taxa för Vara kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, VA-taxa 2021
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15


	Budget för Vara kommun 2021, plan 2022-2024
	Beslut KS 2020-11-04, § 150
Budget för Vara kommun 2021, plan 2022-2024
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5

	Tjänsteskrivelse till strategisk plan och budget 2021-2024
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Strategisk plan och budget 2021-2024
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28
	Sida 29
	Sida 30
	Sida 31

	Äskande Räddningsnämnden 2020-09-03
	Beräkningsunderlag till Räddningsnämnden för Vara kommuns del
	Inkommen fråga till allmänhetens frågestund på kommunfullmäktige från Agnetha Alfredsson med anledning av sophantering vid Solgården.
	Sida 1
	Sida 2


	Avtal om gemensam räddningsnämnd
	Beslut KS 2020-11-04, § 144
Avtal om gemensam räddningsnämnd
	Sida 1
	Sida 2

	Förslag - Avtal om gemensam räddningsnämnd 2021 för ny kostnadsfördelning
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Försäljning av lägenheter från Vara kommun till Vara Bostäder AB
	Beslut KS 2020-11-04, § 146
Försäljning av lägenheter från Vara kommun till Vara Bostäder AB
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Köpeavtal 2020-10-14 (reviderat överlåtelsedatum) för fastigheten Vedum 3:118, del av fastigheterna Vedum 3:132, Lejonet 1 och Lärkträdet 1
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Bilaga 1 Nulägesanalys över hyresintäkter och driftskostnader
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Bilaga 2 Värdeutlåtande fastigheten Vara Lejonet 1, del av
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28
	Sida 29
	Sida 30
	Sida 31
	Sida 32
	Sida 33
	Sida 34
	Sida 35
	Sida 36
	Sida 37
	Sida 38
	Sida 39
	Sida 40
	Sida 41
	Sida 42
	Sida 43
	Sida 44
	Sida 45
	Sida 46
	Sida 47
	Sida 48
	Sida 49
	Sida 50
	Sida 51
	Sida 52
	Sida 53
	Sida 54
	Sida 55
	Sida 56
	Sida 57
	Sida 58
	Sida 59
	Sida 60
	Sida 61
	Sida 62
	Sida 63
	Sida 64
	Sida 65
	Sida 66
	Sida 67
	Sida 68
	Sida 69
	Sida 70
	Sida 71
	Sida 72
	Sida 73
	Sida 74
	Sida 75
	Sida 76
	Sida 77
	Sida 78
	Sida 79
	Sida 80
	Sida 81
	Sida 82
	Sida 83
	Sida 84
	Sida 85
	Sida 86
	Sida 87
	Sida 88
	Sida 89
	Sida 90
	Sida 91
	Sida 92
	Sida 93
	Sida 94
	Sida 95
	Sida 96
	Sida 97
	Sida 98
	Sida 99
	Sida 100
	Sida 101
	Sida 102
	Sida 103

	Förstudierapport försäljning av lägenheter från Vara kommun till Vara Bostäder AB
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12

	Bilaga 3 Rättsutredning av försäljning av lägenheter från Vara kommun till Vara Bostäder AB
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Mötesanteckningar prisförhandling 2020-05-29 försäljning av Vara kommuns lägenheter till Vara Bostäder AB
	Mötesanteckningar prisförhandling 2020-06-11 försäljning av Vara kommuns lägenheter till Vara Bostäder AB
	Sida 1
	Sida 2


	Medfinansiering av cirkulationsplats i korsning på väg 2621 i Kvänum, Vara kommun
	Beslut KS 2020-11-04, § 148
Medfinansiering av cirkulationsplats i korsning på väg 2621 i Kvänum, Vara kommun.
	Sida 1
	Sida 2

	Förslag från Trafikverket 2020-09-14 till medfinansierings- och samverkansavtal, bevakningsuppdrag gällande ny cirkulationsplats med mera i korsning på väg 2621 i Kvänum (vid förskolan) 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8


	Medfinansiering av cirkulationsplats på väg 187/Kungsgatan i Vara
	Beslut KS 2020-11-04, § 149
Medfinansiering av cirkulationsplats på väg 187/Kungsgatan i Vara
	Sida 1
	Sida 2

	Förslag från Trafikverket 2020-09-14 till medfinanseringsavtal, planläggningsprocess avseende ny cirkulationsplats i korsning väg 187 och Kungsgatan, Vara kommun
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6


	Aktieägartillskott till Vara konserthus AB
	Beslut KS 2020-11-04, § 151
Aktieägartillskott till Vara konserthus AB
	Sida 1
	Sida 2


	Utbetalning av partistöd 2021
	Beslut KS 2020-11-04, § 153
Utbetalning av partistöd 2021
	Sida 1
	Sida 2

	Regler för kommunalt partistöd 
	Sida 1
	Sida 2


	Tillfälliga riktlinjer för föreningsstöd år 2020 med anledning av Covid-19
	Beslut KS 2020-11-04, § 154
Tillfälliga riktlinjer för föreningsstöd år 2020 med anledning av Covid-19
	Sida 1
	Sida 2

	Tillfälliga riktlinjer för föreningsstöd i samband med covid-19, gäller för år 2020
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	Förändring av hämtningsintervall för extratjänsten hämtning av trädgårdsavfall i 370 liters kärl
	Beslut KS 2020-11-04, § 159
Förändring av hämtningsintervall för extratjänsten hämtning av trädgårdsavfall i 370 liters kärl




