KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
Kommunfullmäktige

Kallelse till Kommunfullmäktiges sammanträde
Datum och tid

Måndagen den 14 december 2020 kl. 18.00

Plats

Digitalt möte via Mötesportalen V6 (Netpublicator)

Vid förhinder

Meddela Loella Tandoc Johansson
Telefonnummer 0512-310 28
E-postadress loella.tandocjohansson@vara.se

Övrigt

Med anledning av covid-19 och de restriktioner som Sveriges regering
har beslutat om, kommer kommunfullmäktiges sammanträde hållas
digitalt (videomöte). Endast presidiet och berörda tjänste-personer
träffas fysiskt på plats i Gibson-salen på Academy of Music and
Business.
Instruktioner om hur du ansluter till mötet hittar du i Mötesportalen V6
i mappen ’iPad och Mötesportalen’ under Styrdokument, information
och blanketter.
Ersättare (och ledamöter) kan läsa handlingarna via internet genom
länken https://politiker.vskaraborg.se Använd ditt AD-konto (ex
LOTA004) för inloggning och ditt vanliga lösenord.
Förslag till justeringstid:
17 eller 18 december 2020, närhelst mellan kl. 07.30 och 15.30.
Förslag till justerare:
Erik Lindström (M) och Åsa Olsson (S)
Reserv:
Elin Härling (SD)

Elof Jonsson (C)
Ordförande

Loella Tandoc Johansson
Sekreterare

Med anledning av covid-19 är fikapausen med allmänheten klockan 18.30 inställd.
Allmänheten uppmanas att i första hand lyssna på sammanträdet via radio på 87,8Mhz
eller via www.radiovara.se.
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KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
Kommunfullmäktige

Föredragningslista
Nr

Ärende

Dnr

1

Anmälningsärenden KF 2020
- Ärendebalans per den 3 december 2020

3-5

2

Utdelning av miljö- och byggpris 2020
Miljö- och byggnadsnämndens ordförande föredrar ärendet

3

Låneramar för år 2021 (KS § 168)

6 - 11

4

Beslut om investeringsstöd 2020 (KS § 169)

12 - 112

5

Anhållande om förlängning för mark- och samarbetsavtal till 2021-12-31
gällande Sprinten (KS § 170)

113 - 118

6

Vatten- och avloppstaxa (VA-taxa) 2021 (KS § 175)

119 - 135

7

Gemensamt färdtjänstreglemente i Skaraborg (KS § 178)

136 - 145

8

Antagande av brottsförebyggande rådets bestämmelser (KS § 179)

146 - 150

9

Svar på motion angående att utreda hur Vara kommun kan bidra med att
151 - 157
göra bostäder på landsbygden tillgängliga för uthyrning till hyresgäster som
vill bo på landet och bidra till en levande landsbygd (KS § 181)
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Ärendebalans - till kommunfullmäktige
Inkom den Dnr

Initierat av

Ärende

Handläggning

2020-03-16 2020/74

Socialnämnden

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

Socialnämndens beslut om rapportering
till IVO – anmäls löpande till KF
KF 2019-09-23
Remitterad till Vara Bostäder AB
KSAU 2019-12-10
KS 2020-02-05
KF 2020-02-24
Återremitterad till kommunstyrelsen
KSAU 2020-09-23
KS 2020-10-07
KF 2020-10-26
Återremitterad till kommunstyrelsen
KSAU 2020-11-18
KS 2020-12-02
KF 2020-12-14
Bereds av avdelningen för utveckling
och service

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

2020-05-04 2020/110 Förvaltningen för utveckling Riktlinjer för flaggning i Vara kommun
och service
2020-05-14 2020/118 Bildningsnämnden

Stödåtgärder till föreningslivet med anledning av Covid19 (Coronaviruset)

2020-05-19 2020/122 Förvaltningen för utveckling Utbetalning av partistöd 2021
och service
2020-05-19 2020/124 Socialdemokraterna (S)

Motion angående levande landsbygd

2020-06-30 2020/153 Skaraborgs
kommunalförbund

Gemensamt färdtjänstreglemente

Per den 3 december 2020
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KSAU 2020-10-23
KS 2020-11-04
KF 220-11-30
KSAU 2020-10-23
KS 2020-11-04
KF 2020-11-30
KF 2020-05-25
Remitterad till kommunstyrelsen
Remitterad till tekniska nämnden
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

Ärendebalans - till kommunfullmäktige
Inkom den Dnr

Initierat av

2020-08-28 2020/195 Bildningsnämnden

Ärende

Handläggning

Prioritering av investeringsstöd 2020

KSAU 2020-11-18
KS 2020-12-02
KF 2020-12-14
KSAU 2020-11-18
KS 2020-12-02
KF 2020-12-14

2020-08-30 2020/199 Förvaltningen för utveckling Bestämmelser för brottsförebyggande rådet
och service
2020-08-31 2020/203 Tekniska nämnden

Försäljning av lägenheter från Vara kommun till Vara
Bostäder AB

2020-09-09 2020/213 Kommuninvest ekonomisk
förening

Insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening

2020-09-14 2020/215 Förvaltningen för utveckling Delårsrapport augusti 2020, Vara kommun
och service
2020-09-18 2020/220
2020-09-21 2020/221
2020-09-29 2020/224
2020-09-29 2020/225
2020-09-09 2020/229

Remitterad till socialnämnden
KSAU 2020-10-23
KS 2020-11-04
KF 2020-11-30
KSAU 2021-02-17

KSAU 2020-09-23
KS 2020-10-07
KF 2020-10-26
Räddningsnämnden
Avtal om gemensam räddningsnämnd
KSAU 2020-10-23
KS 2020-11-04
KF 2020-11-30
Tekniska nämnden
Lokala ordningsföreskrifter och taxa för torghandel 2021 KSAU 2020-10-23
KS 2020-11-04
KF 2020-11-30
Tekniska nämnden
Felparkeringsavgifter 2021
KSAU 2020-10-23
KS 2020-11-04
KF 2020-11-30
Tekniska nämnden
Avgift för dispenstransporter 2021
KSAU 2020-10-23
KS 2020-11-04
KF 2020-11-30
Förvaltningen för utveckling Riktlinjer för bostadsförsörjning 2020-2024
KSAU 2020-10-23
och service
Remitterad för yttranden. Svar lämnas
senast 2020-12-20

Per den 3 december 2020
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Ärendebalans - till kommunfullmäktige
Inkom den Dnr

Initierat av

Ärende

Handläggning

2020-10-22 2020/230 Vara Koncern AB

Låneramar för år 2021

2020-10-02 2020/232 Tekniska nämnden

Medfinansiering av cirkulationsplats på väg
187/Kungsgatan i Vara

2020-10-02 2020/233 Tekniska nämnden

Medfinansiering av cirkulationsplats i korsning på väg
2621 i Kvänum, Vara kommun

2020-10-12 2020/241 Tekniska nämnden

VA-taxa 2021

2020-10-14 2020/244 Vara Konserthus AB

Aktieägartillskott Vara Konserthus AB

KSAU 2020-11-18
KS 2020-12-02
KF 2020-12-14
KSAU 2020-10-23
KS 2020-11-04
KF 2020-11-30
KSAU 2020-10-23
KS 2020-11-04
KF 2020-11-30
KSAU 2020-10-23
KS 2020-11-04
KF 2020-11-30
Återremitterad till kommunstyrelsen
KS 2020-12-02
KF 2020-12-14
KS 2020-11-04
KF 2020-11-30
KSAU 2020-11-18

2020-10-15 2020/247 Förvaltningen för utveckling Plan för krisstöd i Vara kommun
och service
2020-10-21 2020/252 PEAB Fastighetsutveckling
Sverige AB

2020-11-27 2020/283 Tekniska nämnden

Anhållande om förlängning för mark- och samarbetsavtal KSAU 2020-11-18
till 2021-12-31 gällande Sprinten
KS 2020-12-02
KF 2020-12-14
Handlingsplan suicidprevention
Remitterad till socialnämnden och
bildningsnämnden. Svar lämnas senast
2021-01-22.
Bidrag enskild väg 2021
KSAU 2020-12-09

2020-11-27 2020/284 Tekniska nämnden

Driftsbidrag till belysningsföreningar

2020-10-28 2020/259 Skaraborgs
kommunalförbund

Per den 3 december 2020
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KSAU 2020-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2020-12-02

§ 168

Dnr KS 2020/230

Låneramar för år 2021
Kommunstyrelsens förslag beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder
under år 2021, med totalt 162 000 000 kronor.
2. kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2021.
3. kommunens totala låneram fastställs till 660 500 000 kronor och fördelas enligt följande:
- Vara kommun: 189 000 000 kr
- Vara Bostäder AB: 442 000 000 kr
- Vara Industrifastigheter AB: 10 000 000 kr
- VaraNet AB: 9 000 000 kr
- Vara Konserthus AB 10 500 000 kr
4. kommunens kontokredit högst får uppgå till 100 000 000 kr.
Sammanfattning av ärendet
De investeringar som kommunstyrelsen 2020-10-23 § 150 föreslog kommunfullmäktige att
fastställa den 30 november 2020 medför att kommunen behöver öka sin upplåning. För att
bankerna ska kunna bevilja lån krävs att kommunfullmäktige fastställer en upplåningsram inom
vilken kommunstyrelsen kan uppta eller omsätta lån.
Samordning av kommunkoncernens finansverksamhet i en koncernbank innebär att
koncernbolagens befintliga lån och nya lån för 2021 ska rymmas inom kommunens totala
upplåningsram.
Kommunens totala låneram uppgår till 660 500 000 kronor varav 189 000 000 kronor avser
kommunens eget upplåningsbehov inklusive fordonsleasing. Ramen innebär att kommunen ges
möjlighet att låna upp till det angivna beloppet vid behov. Beslut om upplåning sker på
delegation från kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen behandling av ärendet
Ekonomichef Jonas Bredenberg informerar kommunstyrelsen om att beloppen har ändrats
jämfört när ärendet behandlades i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Följande ändringar föreslås i förslag till beslut:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2020-12-02

Kommunfullmäktige beslutar att:
1. kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder
under år 2021, med totalt 162 000 000 kronor.
2. kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2021.
3. kommunens totala låneram fastställs till 660 500 000 kronor och fördelas enligt följande:
-

Vara kommun: 169 000 000 kr
Vara Bostäder AB: 442 000 000 kr
Vara Industrifastigheter AB: 10 000 000 kr
VaraNet AB: 9 000 000 kr
Vara Konserthus AB 10 500 000 kr

4. kommunens kontokredit högst får uppgå till 100 000 000 kr
Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)
Lars Gezelius (M) yrkar på att de ändringar som ekonomichef har informerat om ska tas med i
förslag till beslut inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till beslut med
tilläggsyrkandet att ta med de ändringar som redogjorts för av ekonomichef och finner att
kommunstyrelsen gör det.
Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse från ekonomichef, dokumentid 106253
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-11-04 § 178
Vara Koncern ABs beslut 2020-11-19 § 62

Beslutet ska skickas till
-

Vara Koncern AB
Vara Bostäder AB
Vara Industrifastigheter AB
Vara Konserthus AB
VaraNet AB
Ekonomichef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-11-24
Dnr KS 2020/230
Kommunstyrelsen

Låneramar för Vara Kommunkoncern år 2021
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder
under år 2021, med totalt 148 000 000 kronor.
2. kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2021.
3. kommunens totala låneram fastställs till 720 500 000 kronor och fördelas enligt följande:
- Vara kommun: 249 000 000 kr
- Vara Bostäder AB: 442 000 000 kr
- Vara Industrifastigheter AB: 10 000 000 kr
- VaraNet AB: 9 000 000 kr
- Vara Konserthus AB 10 500 000 kr
4. kommunens kontokredit högst får uppgå till 100 000 000 kr.
Sammanfattning av ärendet
De investeringar som kommunstyrelsen 2020-10-23 § 150 föreslog kommunfullmäktige att
fastställa den 30 november 2020 medför att kommunen behöver öka sin upplåning. För att
bankerna ska kunna bevilja lån krävs att kommunfullmäktige fastställer en upplåningsram inom
vilken kommunstyrelsen kan uppta eller omsätta lån.
Samordning av kommunkoncernens finansverksamhet i en koncernbank innebär att
koncernbolagens befintliga lån och nya lån för 2021 ska rymmas inom kommunens totala
upplåningsram.
Kommunens totala låneram uppgår till 720 500 000 kronor varav 249 000 000 kronor avser
kommunens eget upplåningsbehov inklusive fordonsleasing. Ramen innebär att kommunen ges
möjlighet att låna upp till det angivna beloppet vid behov. Beslut om upplåning sker på
delegation från kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
I enlighet med kommunens finanspolicy ska Kommunfullmäktige årligen fastställa
upplåningsram inom vilken kommunstyrelsen kan uppta eller omsätta lån. Ramen avser
kommunkoncernens totala upplåning såväl som en fördelning mellan kommunen och respektive
bolag.
All nyupplåning i koncernbolagen sker idag genom kommunens koncernbank, vilket innebär att
kommunen lånar upp pengar i bank och lånar ut till bolagen. För att kommunen ska få låna
pengar i bank krävs att kommunfullmäktige beslutar om låneram.
Kommunens upplåningsbehov utgår från kassaflödesbudget i Strategisk plan och budget, det vill
säga resultatet av de investeringar som är planerade för år 2021 med avdrag för det överskott
verksamheten genererar. Koncernbolagens upplåningsbehov bygger på prognoser från bolagen.
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-11-24
Dnr KS 2020/230
Kommunstyrelsen

Lån

Vara kommun

Prognos skuld
2020-12-31 (tkr)

Möjlig
upplåning
2021 (tkr)

Låneram 2021
(tkr)

81 000

148 000

229 000

372 000

68 000

440 000

10 000

0

10 000

VaraNet AB

7 000

2 000

9 000

Vara Konserthus AB

6 000

4 000

10 000

Summa koncern

476 000

222 000

698 000

Leasing (fordon)

Befintlig avtalsram
(tkr)

Förändring

Avtalsram
2020 (tkr)

20 000

0

20 000

2 000

0

2 000

500

0

500

22 500

0

22 500

Vara Bostäder AB
Vara Industrifast. AB

Vara kommun
Vara Bostäder AB
Vara Konserthus AB
Summa koncern

Låneram koncern

720 500

Utöver lån i bank ingår även finansiell leasing i den totala låneramen då åtagandet är att
jämställa med ett lån.
Kommunen och dess bolag har i dag likvida medel och betalningsflöden samordnade i ett
koncernkonto med en kontokredit om 100 000 000 kronor. Kommunkoncernens totala låneram
är beräknad utifrån att kommunens betalningsberedskap ska vara tryggad vilket innebär att
krediten inte behöver utnyttjas.
Till följd av en förändrad beslutsprocess inom bolagskoncernen bereds kommunens egen
låneram och bolagskoncernens låneramar separat där kommunens bereds av kommunstyrelsens
arbetsutskott och bolagskoncernens bereds av Vara Koncern AB. En total låneram för hela
kommunkoncernen bereds av kommunstyrelsen.

9

TJÄNSTESKRIVELSE
2020-11-24
Dnr KS 2020/230
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse från ekonomichef, dokumentid 106253
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-11-04 § 178
Vara Koncern ABs beslut 2020-11-19 § 62

Beslutet ska skickas till
-

Vara Koncern AB
Vara Bostäder AB
Vara Industrifastigheter AB
Vara Konserthus AB
VaraNet AB
Ekonomichef

Jonas Bredenberg
Ekonomichef
Ekonomiavdelningen
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VARA KONCERN AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Vara Koncern AB, Styrelsen

2020-11-19

2

§ 60
Utseende av justerare
Styrelsen utser Carl-Uno Olsson att justera protokollet.
§ 61
Godkännande av dagordning
Styrelsen godkänner föreslagen dagordning.
§ 62
Bolagskoncernens låneramar år 2021
Beslut

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att sätta bolagskoncernens
låneramar år 2021 till:
Bolag

Låneram

Leasing

Vara Konserthus AB

10 miljoner kronor

500 000 kronor

Vara Bostäder AB

440 miljoner kronor

2 miljoner kronor

Vara Industrifastigheter AB

10 miljoner kronor

VaraNet AB

9 miljoner kronor

Sammanfattning

Samtliga bolag har inför Vara Koncern ABs sammanträde tagit ställning till
behov av låneramar för år 2021.
Vara Koncern AB har att bereda hela bolagskoncernens låneramar inför
kommunstyrelsens behandling den 2 december 2020.
§ 63
Val av ombud för Vara Koncern AB
Beslut

Styrelsen beslutar att utse Per Gunnarsson till ombud för Vara Koncern AB.
Sammanfattning

Styrelsen beslutade den 2019-04-18 § 27 att utse Lars Gezelius till ombud och
Carl-Uno Olsson till ombudsersättare. Lars Gezelius har avsagt sig sitt uppdrag
i Vara Koncern ABs styrelse och Per Gunnarsson har utsetts till ny ledamot
och ordförande. Styrelsen har därför att också utse ett nytt ombud för Vara
Koncern AB istället för Lars Gezelius.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2020-12-02

§ 169

Dnr KS 2020/195

Beslut om investeringsstöd 2020
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Bevilja investeringsstöd till följande föreningar:
-

Ryda SK beviljas investeringsstöd med 500 000 kronor.

-

JK10 beviljas investeringsstöd med 3 640 000 kronor.

-

Vara Gymnastikförening beviljas investeringsstöd om 2 685 000 kronor.

2. Investeringsstöd inte beviljas till följande förening:
-

Tumlebergs bygdegårdsförening beviljas inte investeringsstöd

3. Kostnaden ska tas inom ramen för eget kapital.
4. godkänna de upprättade avtalen och ger kommunstyrelsens ordförande i uppgift att
underteckna avtalen.
5.

Ge Bildningsnämnden i uppdrag att föra ett register över föreningar som har fått stöd
från kommunen.

Sammanfattning av ärendet
Vara kommun kan ge investeringsstöd till föreningar i kommunen i syfte att möjliggöra större
investeringar i sådan föreningsverksamhet som bidrar både till samhällsnytta för kommunen och
till nytta för föreningens verksamhet.
Ansökningar om investeringsstöd ska ha inkommit till bildningsnämnden senast den 31 maj.
Därefter bereder och prioriterar bildningsnämnden bland inkomna ansökningar. För år 2020 har
fyra ansökningar inkommit som bildningsnämnden har prioriterat enligt följande:
1. Ryda SK har sökt 500 000 kronor för byte av eljusspår på Almesåsen.
2. JK10 IF har ansökt om 3 640 000 kronor i stöd för renovering och ombyggnad av
Swegonhallen.
3. Vara Gymnastikförening har ansökt om 2 685 000 kronor i stöd för tillbyggnad av
Pentahallen.
4. Tumlebergs Bygdegårdsförening har ansökt om 1 164 000 kronor för upprustning av
bygdegård.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2020-12-02

Vid kommunstyrelsens handläggning av ansökningarna ska investeringens betydelse utifrån
stödformens syfte värderas i jämförelse med andra ansökningar för perioden. Stödets syfte är ska
möjligheter för större investeringar i föreningsverksamhet som bidrar till både samhällsnytta för
kommunen och till nytta för föreningens verksamhet.
De fyra ansökningarna har granskats utifrån på vilket sätt stödet skulle bidra till samhällsnytta
för kommunmedlemmarna och föreningens verksamhet samt utifrån den ekonomiska risk ett
bidrag skulle medföra.
Sedan ärendet behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott har tillägg gjorts i samtliga avtal och
ytterligare ett tillägg i avtalet som avser JK10. Två av de föreningar som föreslås få stödet har
godkänt detsamma. En av föreningarna har inte hört av sig för att lämna besked.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Kommunjurist Christopher Runeberg informerar kommunstyrelsen om att sedan ärendets
behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott har tillägg gjorts i samtliga avtal och ytterligare ett
tillägg i avtalet som avser investeringsstödet till JK10. Tilläggen har gjorts för att förtydliga
avtalen och deras krav och förutsättningarna för stödet. Två av de föreningar som föreslås få
stödet har godkänt detsamma. En av föreningarna har inte hört av sig för att lämna besked.
Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)
Per Gunnarsson (M) yrkar på att beslutspunkt 4 i förslag till beslut stryks. Per Gunnarsson (M)
yrkar på följande tillägg till förslag till beslut som ny beslutspunkt nr 4:
-

(Kommunfullmäktige) godkänner de upprättade avtalen och ger kommunstyrelsens
ordförande i uppgift att underteckna avtalen.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan godkänna arbetsutskottets förslag till beslut för
punkt 1, 2, 3 och 5 och finner att kommunstyrelsen gör det.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till beslut från Per
Gunnarsson (M) att ändra punkt 4 till att kommunfullmäktige godkänner de upprättade avtalen
och ger kommunstyrelsens ordförande i uppgift att underteckna avtalen och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt den ändring av punkt 4 som Per Gunnarsson föreslagit.
Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse från ekonom och kommunjurist, dokumentid 105306
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-11-18 § 179
Ansökan om investeringsstöd från Ryda SK, handlingsid 2020.1894
Ansökan om investeringsstöd från JK10 IF, handlingsid 2020.1788
Ansökan om investeringsstöd från Vara GF, handlingsid 2020.1786

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2020-12-02

-

Ansökan om investeringsstöd från Tumlebergs Bygdegårdsförening, handlingsid
2020.1895
Komplettering av ansökan från Tumlebergs Bygdegårdsförening, handlingsid
2020.1785
Avtal Vara kommun - Vara GF, dokumentid 106075
Avtal Vara kommun - JK10, dokumentid 106047
Avtal Vara kommun – Ryda SK, dokumentid 105310

Beslutet ska skickas till
-

Ryda SK
JK10 IF
Vara gymnastikförening
Tumlebergs bygdegårdsförening
Ekonomichef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut om investeringsstöd år 2020
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Under förutsättning att kommunen och respektive förening tecknar ett avtal om
förvaltning av bidrag och att respektive förening säkrar resterande 50% av
investeringskostnaden genom bidrag, beviljas investeringsstöd till följande föreningar
med följande belopp:
-

Förening XX beviljas investeringsstöd om XXXX kronor.

-

Förening XX beviljas med investeringsstöd om XXX kronor.

2. Investeringsstöd inte beviljas till följande föreningar:
-

Förening XX

3. Kostnaden ska tas inom ramen för eget kapital.
4. Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att för kommunens räkning ingå avtal om förvaltningen
av bidraget med respektive förening som beviljas stöd.
5. Ge Bildningsnämnden i uppdrag att föra ett register över föreningar som har fått stöd från
kommunen.
Sammanfattning av ärendet
Vara kommun kan ge investeringsstöd till föreningar i kommunen i syfte att möjliggöra större
investeringar i sådan föreningsverksamhet som bidrar både till samhällsnytta för kommunen och
till nytta för föreningens verksamhet.
Ansökningar om investeringsstöd ska ha inkommit till bildningsnämnden senast den 31 maj.
Därefter bereder och prioriterar bildningsnämnden bland inkomna ansökningar. För år 2020 har
fyra ansökningar inkommit som bildningsnämnden har prioriterat enligt följande:
1. Ryda SK har sökt mellan 500 000-815 000 kronor för byte av eljusspår på Almesåsen.
2. JK10 IF har ansökt om 3 640 000 kronor i stöd för renovering och ombyggnad av
Swegonhallen.
3. Vara Gymnastikförening har ansökt om 2 685 000 kronor i stöd för tillbyggnad av
Pentahallen.
4. Tumlebergs Bygdegårdsförening har ansökt om 1 164 000 kronor för upprustning av
bygdegård.
Vid kommunstyrelsens handläggning av ansökningarna ska investeringens betydelse utifrån
stödformens syfte värderas i jämförelse med andra ansökningar för perioden. Stödets syfte är ska
möjligheter för större investeringar i föreningsverksamhet som bidrar till både samhällsnytta för
kommunen och till nytta för föreningens verksamhet.
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De fyra ansökningarna har granskats utifrån på vilket sätt stödet skulle bidra till samhällsnytta
för kommunmedlemmarna och föreningens verksamhet samt utifrån den ekonomiska risk ett
bidrag skulle medföra.
Ärendebeskrivning
Vara kommun kan ge investeringsstöd till föreningar i kommunen i syfte att möjliggöra större
investeringar i sådan föreningsverksamhet som bidrar både till samhällsnytta för kommunen och
till nytta för föreningens verksamhet.
Enligt kommunfullmäktiges riktlinje för investeringsstöd, antagen den 25 maj 2020 § 53, kan
stödet ges till föreningar som har sitt säte samt huvudsakliga verksamhet i Vara kommun.
Föreningen ska äga investeringsobjektet i egen regi och sökt summa ska överstiga 500 000
kronor. Maximalt kan kommunen bevilja 50 procent av investeringskostnaden.
Ansökan ska ha inkommit senast den 31 maj. Därefter har ansökningarna behandlats av
bildningsnämnden som har prioriterat bland ansökningarna och lämnat en rekommendation till
kommunstyrelsen i form av en prioriteringslista med en skriftlig motivering.
Det har inkommit fyra ansökningar om investeringsstöd 2020, vilka av bildningsnämnden har
prioriterats enligt följande:
1. Ryda SK har sökt mellan 500 000-815 000 kronor för byte av eljusspår på Almesåsen.
2. JK10 IF har ansökt om 3 640 000 kronor i stöd för renovering och ombyggnad av
Swegonhallen.
3. Vara Gymnastikförening har ansökt om 2 685 000 kronor i stöd för tillbyggnad av
Pentahallen.
4. Tumlebergs Bygdegårdsförening har ansökt om 1 164 000 kronor för upprustning av
bygdegård.
Innan kommunstyrelsens behandling ska ärendet kompletteras med en finansiell analys
genomförd av Vara kommuns ekonomiavdelning samt ett avtalsförslag framtaget av Vara
kommuns kommunjurist.
Kommunstyrelsen ska vid handläggningen av ansökan värdera investeringens betydelse utifrån
stödformens syfte i jämförelse med andra ansökningar för perioden. Syftet med stödet är att
möjliggöra större investeringar i sådan föreningsverksamhet som bidrar både till samhällsnytta
för kommunen och till nytta för föreningens verksamhet.
Finansiell analys
Kommunstyrelsen bör beakta den risk som föreligger i samband med investeringsprojekt och
som innebär att Vara kommun, som betydande finansiär, i någon mån ikläder sig ett ekonomiskt
ansvar för att projektet kan slutföras. Den finansiella analysen har detta som utgångspunkt och
syftar till att på ett övergripande plan identifiera tydliga risker för projektets genomförande och
föreningens fortsatta verksamhet.
Rättsliga utgångspunkter
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Kommuner får enligt 2 kapitlet 1 § kommunallagen själva ha hand om sådana angelägenheter av
allmänt intresse som har anknytning till kommunens område och dess medlemmar, och som inte
ska handhas enbart av någon annan.
Detta innebär att ett stöd ska innebära en nytta för kommunens medlemmar. Av förarbetena till
lagen framgår att det kan finnas ett allmänintresse även om åtgärden bara kommer en mindre del
av kommunens område eller medlemmar direkt till godo. Till kommunens allmänna kompetens
hör såväl idrotts- och fritidsverksamhet som hembygdsföreningar. Kommuner har enligt praxis
befogenhet att ekonomiskt stödja idrottsrörelsen och dess anläggningar.
Enligt likställighetsprincipen ska kommunen behandla sina medlemmar lika. Medlemmar ska
behandlas olika endast om de inte befinner sig i samma situation eller om särbehandlingen sker
på objektiv, saklig grund. Likställighetsprincipen medför dock inte att kommunen är skyldig att
bevilja bidrag till samtliga föreningar. Enligt rättspraxis har likställighetsprincipen inte heller
ansetts hindra att hela det tillgängliga anslaget för ett visst ändamål utgått till en enda
organisation (se t.ex. Högsta förvaltningsdomstolens avgörande RÅ 1972 ref. 30). En förutsättning för att ett sådant bidragsbeslut inte skulle strida mot likställighetsprincipen har varit att
den verksamhet som fått bidrag stått öppen för alla intresserade på lika villkor.
I 2 kapitlet 8 § kommunallagen står det att kommunen bara får ge individuellt inriktat stöd till
enskilda näringsidkare om det finns synnerliga skäl för det. Näringsidkare kännetecknas av att de
bedriver sin verksamhet yrkesmässigt, självständigt och med vinstsyfte. Då ideella föreningar
inte kan bedriva näringsverksamhet som ger dess medlemmar vinst är de inte näringsidkare.
Ideella föreningar omfattas därför inte av förbudet mot individuellt inriktat stöd till enskilda
näringsidkare i kommunallagen.
1. Ryda SK - Almesåsens elljusspår
Ryda SK har ansökt om investeringsstöd för utbyte av belysning och stolpar samt utbyggnad av
elljusspåret vid Almesåsens Motionscenter i Ryda.
Stödets syfte och laglighet
Almesåsens elljusspår används flitigt av såväl föreningens medlemmar som andra föreningar och
allmänheten. Föreningen själv uppskattar att elljusspåret har ca 51 000 besök årligen. För att få
nyttja elljusspåret är medlemskap i föreningen inte nödvändigt då det är tillgängligt för alla att
använda kostnadsfritt.
Ryda SK är en ideell förening som har som ändamål att verka i enlighet med idrottens mål och
inriktning. Enligt föreningens stadgar får ansökan om medlemskap endast avslås om det kan
antagas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens intressen.
Utifrån ovanstående står det klart att Almesåsens elljusspår är en angelägenhet av allmänt
intresse som är öppen för alla intresserade på lika villkor. Ett stöd till detta projekt bedöms
därmed vara till nytta för kommunens medlemmar, och då en såpass stor andel av kommunens
medlemmar kan ta del av nyttan är den proportionerlig i förhållande till kostnaden. Det står
därmed klart att ett stöd till detta projekt är förenligt med det kommunala stödets syfte och med
kommunallagen.
Finansiell analys
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Föreningen har en god ekonomisk ställning och redovisar ett positivt resultat. Investeringens
driftspåverkan är positiv trots en utökning av anläggningen på grund av en lägre framtida
energiförbrukning och lägre underhållskostnader. Då investeringen är tämligen okomplicerad
bedöms risken för att projektet blir avsevärt dyrare än förväntat som låg. Projektets omfattning
bedöms inte heller ställa nämnvärt höga krav på en intern projektorganisation. Sammantaget
bedöms förutsättningarna för ett stöd enligt förfrågan vara uppfyllda, givet att resterande del av
investeringskostnaden finansieras via bidrag.
2. Jung/Kvänum 10 IF - Idrottsplatsen ”Nya IP”
Jung/Kvänum 10 IF (JK10 IF) har ansökt om investeringsstöd för renovering och ombyggnad av
Swegonhallen och föreningens klubbhus i Kvänum.
Stödets syfte och laglighet
Stödet ska användas till om- och tillbyggnad av Swegonhallen där klubbhusets funktioner
införlivas under samma tak och nuvarande klubbhus avyttras eller rivs. Swegonhallen är öppen
för externa, som andra föreningar och kommunens verksamheter, att hyra.
JK10 IF är en ideell förening med cirka 400 medlemmar och aktiverar ungefär 120
barn/ungdomar mellan 7-25 år. Drygt 40 aktiva är över 25 år inklusive ledare. Enligt föreningens
stadgar är ändamålet med föreningen att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med
”Idrottsrörelsens verksamhetsidé”, samt med särskild målsättning att föreningen skall i sin
verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott. Enligt föreningens stadgar får ansökan om
medlemskap endast avslås om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens
ändamål eller intressen.
Utifrån att föreningen är öppen för alla intresserade på lika villkor, samt att kommunmedlemmar,
andra föreningar och kommunens verksamheter kan dra nytta stödet genom att hyra
Swegonhallen bör det vara en angelägenhet av allmänt intresse. Ett stöd till detta projekt bedöms
därmed vara till nytta för kommunens medlemmar, men då det inte är utrett hur många
kommunmedlemmar som kan dra nytta av det är det mer osäkert om nyttan är proportionerlig i
förhållande till den relativt höga kostnaden. Sammantaget så är det sannolikt att ett stöd till detta
projekt är förenligt både med det kommunala stödets syfte och med kommunallagen.
Finansiell analys
Föreningen har en god ekonomisk ställning och redovisar positivt resultat. Investeringens
driftspåverkan väntas bli positiv till följd av energibesparande åtgärder. Investeringens karaktär
med om- och tillbyggnation av ålderstigna ytor medför en ökad risk att projektet blir dyrare än
förväntat. Konsekvensen av detta kan bli påtaglig med tanke på det relativt stora
investeringsbeloppet och omfattande ingrepp i fastigheten. Föreningen redovisar å andra sidan en
hög kompetens i den egna projektorganisationen och en väl avpassad riskbuffert i kalkylen.
Sammantaget bedöms förutsättningarna för ett stöd enligt förfrågan vara uppfyllda, givet att
resterande del av investeringskostnaden finansieras via bidrag.
3. Vara Gymnastikförening - Pentahallen

18

TJÄNSTESKRIVELSE
2020-11-02
Dnr KS 2020/195
Kommunstyrelsen

Vara Gymnastikförening (Vara GF) har ansökt om investeringsstöd för tillbyggnad av
Pentahallen i Vara.
Stödets syfte och laglighet
Stödet ska användas till att bygga ut den befintliga Pentahallen med en hallyta anpassad för
gymnastik. Den nya hallytan kommer att vara tillgänglig för kommunen och andra föreningar att
hyra. Vara GF har budgeterat för att hallen kommer att hyras ut till externa 350 timmar/år.
Vara GF är en ideell förening med cirka 200 aktiva gymnaster och 230 medlemmar. Enligt
föreningens stadgar är föreningens ändamål är att verka för att så många som möjligt bereds
tillfälle att deltaga i aktivt motions- och gymnastikutövande, att främja god kamratskap och
idrottsanda och att verka för ett ökar fysiskt och socialt välbefinnande. Medlemskap i föreningen
erhålles genom erläggande av avgift till någon eller några av föreningens verksamheter.
Utifrån att föreningen är öppen för alla intresserade på lika villkor, samt att kommunmedlemmar,
andra föreningar och kommunens verksamheter kan dra nytta stödet genom att hyra den nya
hallytan bör det vara en angelägenhet av allmänt intresse. Ett stöd till detta projekt bedöms
därmed vara till nytta för kommunens medlemmar, men då det inte är utrett hur många
kommunmedlemmar som kan dra nytta av det är det mer osäkert om nyttan är proportionerlig i
förhållande till den relativt höga kostnaden. Sammantaget så är det sannolikt att ett stöd till detta
projekt är förenligt både med det kommunala stödets syfte och med kommunallagen.
Finansiell analys
Föreningen har en god ekonomisk ställning och redovisar positiva resultat. Investeringen innebär
ökade kostnader för föreningen genom drift av den nya hallen, men dessa kostnader förväntas
mötas av ökade intäkter från hallhyra och sponsorer. Risken att projektet blir dyrare än förväntat
bedöms som begränsad då det avser nyproduktion av en relativt okomplicerad konstruktion.
Föreningen redovisar viss egen kompetens att forma den interna projektorganisationen kring,
men en stor del bygger på engagemang från föräldrar och anhöriga. Den huvudsakliga risken i
projektet beror troligen på föreningens förmåga att skapa framtida intäkter. Viss finansiering via
lån skulle kunna vara möjlig men kräver än större intäkter från sponsorer och ett ökat
medlemsantal. Sammantaget bedöms förutsättningarna för ett stöd enligt förfrågan vara
uppfyllda, givet att resterande del av investeringskostnaden finansieras via bidrag.
4. Tumlebergs Bygdegårdsförening - Tumleberg Green Box
Tumlebergs Bygdegårdsförening har ansökt om investeringsstöd för upprustning av den
befintliga bygdegården i Tumleberg.
Stödets syfte och laglighet
Stödet är avsett att användas för att utveckla den befintliga bygdegården i Tumleberg till ett
multikreativt hus för planering, workshops och utåtriktade aktiviteter.
Tumlebergs Bygdegårdsförening är en ideell förening med drygt 100 medlemmar. Bygdegården
är den enda samlingspunkten i Tumleberg, och är tillgänglig för alla att hyra. Enligt föreningens
stadgar har föreningen, som är partipolitiskt och religiöst obunden, till uppgift att driva en allmän
samlingslokal, erbjuda mötesplatser och värna mötesfriheten. Lokalen ska opartiskt och på
skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, enskilda, ideella organisationer, företag och
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offentliga myndigheter, som önskar använda lokalen förutsatt att de delar föreningens
demokratiska värderingar. Medlemskap i föreningen kan erhållas av förening, stiftelse, annan
organisation, familj eller enskild person, som vill främja föreningens verksamhet och ändamål.
Utifrån att föreningen är öppen för alla intresserade på lika villkor, samt att kommunmedlemmar,
andra föreningar och kommunens verksamheter kan dra nytta stödet genom att hyra bygdegården
bör det vara en angelägenhet av allmänt intresse. Ett stöd till detta projekt bedöms därmed vara
till nytta för kommunens medlemmar, men då det inte är utrett hur många kommunmedlemmar
som kan dra nytta av det är det mer osäkert om nyttan är proportionerlig i förhållande till
kostnaden. Sammantaget så är det sannolikt att ett stöd till detta projekt är förenligt både med det
kommunala stödets syfte och med kommunallagen.
Finansiell analys
Föreningen har en liten ekonomi med svaga resultat. Investeringens driftspåverkan bedöms som
positiv till följd av energibesparande åtgärder. Investeringens karaktär med renovering av
ålderstigna ytor medför en ökad risk att projektet blir dyrare än förväntat och denna risk förstärks
av ett eftersatt underhåll av en gammal byggnad. Projektorganisationens kompetens kan inte
bedömas utifrån ansökningsunderlaget. Sammantaget är osäkerheten relativt stor avseende
möjligheten att projektet kan genomföras till beskriven kostnad och ambitionsnivå.
Register över beviljade stöd
För att säkerställa likställighetsprincipen av föreningar i Vara kommun och för att underlätta
beredningen av ärenden om investeringsstöd i framtiden rekommenderas att Bildningsnämnden
ges i uppdrag att föra ett aktuellt register över föreningar som har fått antingen investeringsstöd,
driftsbidrag eller liknande eller som kommunen har gått i borgen för.
Detta för att över tid säkerställa att kommunen inte enbart ger bidrag till föreningar som verkar
inom ett visst geografiskt område i kommunen eller vars verksamhet riktas till en viss målgrupp.
Registret ska uppdateras löpande och bör innehålla information om geografiskt område för
föreningens verksamhet, kategori av medborgare som föreningens verksamhet riktas mot samt
år, belopp och syfte med bidraget.
Registret bör sträcka sig tillbaka till år 2015, då en tidsperiod på fem år bedöms vara en rimlig
avvägning mellan den arbetsinsats som det innebär att ta fram det och dess användbarhet nästa
gång som ärendet om investeringsstöd behandlas.
Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse från ekonom och kommunjurist, dokumentid 105306
Beslut från bildningsnämnden 2020-08-26 § 101
Motivering till prioritering av investeringsstöd 2020, handlingsid 2020.1893
Ansökan om investeringsstöd från Ryda SK, handlingsid 2020.1894
Ansökan om investeringsstöd från JK10 IF, handlingsid 2020.1788
Ansökan om investeringsstöd från Vara GF, handlingsid 2020.1786
Ansökan om investeringsstöd från Tumlebergs Bygdegårdsförening, handlingsid
2020.1895
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-

Komplettering av ansökan från Tumlebergs Bygdegårdsförening, handlingsid
2020.1785

Beslutet ska skickas till
-

Ryda SK
JK10 IF
Vara gymnastikförening
Tumlebergs bygdegårdsförening
Ekonomichef

Jonas Bredenberg
Ekonomichef
Ekonomiavdelningen

Christopher Runeberg
Kommunjurist
Staben
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Ansökan Investeringsstöd
IDROTTSPLATSEN ”NYA IP” I KVÄNUM
Datum: 2020-05-31
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Sammanfattning
JK10 IF vill med detta projekt bidra till något positivt. Vi vill öka engagemanget och
aktiviteten hos ung som gammal, föräldrar, ledare och förtroendevalda. Med denna
satsning kan vi fortsätta att utveckla och leda våra ungdomar på rätt väg i samhället.
Dels skapas bra förutsättningar för verksamheten och möjligheten att få vår
idrottshall Swegonhallen välkomnande för alla både inom och utom föreningen, dels
en hållbar ekonomi som gör att föreningen kan satsa mer på kärnverksamhet och
mindre på drift.
Swegonhallen är en stor energibov idag och ihop med klubbhuset vid Nya
idrottsplatsen i Kvänum utgör det en stor del av föreningens utgifter. Hallen är
dessutom kall och inte speciellt anpassad till dagens krav. Vi vill med projektet öka
tillgängligheten, säkerheten, inomhusmiljön samt optimera energianvändningen så att
hallen, föreningen och hela bygden får en positiv skjuts.
Trolig projektstart är sent 2021. Då är förhoppningen att alla bidragsgivare gett
klartecken. Innan dess kan inte det fysiska arbetet starta. Viss projektering kan starta
tidigare under förutsättning att vi inte drar på oss några kostnader. Projektet väntas
stå klart under 2023.
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Ansökan Investeringsstöd för…
Nya idrottsplatsen i Kvänum och främst Swegonhallen, där den största
satsningen sker.

Beskrivning av föreningen och dess verksamhet
Jung/Kvänum 10 IF (JK10 IF) bedriver sin verksamhet (fotboll) vid Jungavallen i
Jung och på Nya IP i Kvänum där också Idrottshallen Swegonhallen ingår. På
seniorsidan finns både herr- och damverksamhet. Den bedrivs till största delen idag
på Jungavallen även om matcher sker växelvis i Jung och i Kvänum.
Ungdomsverksamheten blomstrar och under de senaste fem åren sker här ett
samarbete med Edsvära/Norra Vånga FF (ENV FF). Föreningen har ca 400
medlemmar och aktiverar ungefär 120 barn/ungdomar mellan 7-25 år. Drygt 40
aktiva är över 25 år inklusive ledare.
Föreningen driver även en Second hand butik i Kvänum och totalt har föreniningen
2,25 anställda (två vaktmästare och 0,25 tjänst i Second hand). Utöver dessa
involveras många ideella engagerade krafter.
Swegonhallen byggdes 1984 och blev JK10 IF’s egendom 2012-12-01 genom ett
gåvobrev från tidigare ägare Kvänumshallen UPA. Det fanns inget annat alternativ
för föreningen än att ta över hallen, för att kunna fortsätta erbjuda verksamhet under
vintertid till föreningens medlemmar. Tyvärr är det i dagsläget ingen ekonomisk
förmån utan snarare en rejäl förlustaffär att äga och sköta hallen.

Nulägesanalys/Behovsbeskrivning
Orten Kvänum, där flertalet av ungdomarna även går i Nästegårdsskolan, är en
geografisk mittpunkt där ungdomsverksamheten med fördel kan bedrivas. Vi har en
väl fungerande ungdomsverksamhet idag och det är något vi vill behålla. En
utmaning är att fortsätta utmana och engagera våra ungdomar så att de fortsätter
längre och på sikt kan vara delaktiga att utveckla vår förening och den byggd vi
värnar om.
Anläggningarna i Kvänum är dock i behov av upprustning och energieffektivisering.
Klubbhuset vid Nya IP i Kvänum är byggt runt 1980 och är idag i stort behov av
omfattande renoveringsåtgärder. Det är inte särskilt energieffektivt och vid en
eventuell renovering är det mycket troligt att ytterligare dolda brister kommer upp till
ytan som fördyrar denna renovering.
Intilliggande Swegonhallen kräver också en upprustning för att göra den mer
attraktiv och inkomstbringande. Klubbhuset har direktverkande el och fjärrvärme för
tappvarmvatten (cirkuleras från Swegonhallen). Swegonhallens ekonomidel värms
med direktverkande el, tappvarmvatten och hallyta med fjärrvärme.
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Förbättringsmöjligheter:
 Svårighet att engagera ideella i verksamheten.
 Höga driftskostnader. Kostnad per år för klubbhuset och Swegonhallen
uppgår till ca 90 000 kr för fjärrvärme och 80 000 kr för el.
 Föreningen kämpar med anläggningarnas drift mot bekostnad av
kärnverksamheten.
 Klubbhuset är i stort behov av renovering.
 Ungdomar väljer idag att inte att duscha på anläggningen efter träning och
match av olika anledningar.
 Swegonhallens omklädningsrum (ekonomidel) upplevs kalla.
 Hallen har mycket dåliga akustiska egenskaper, ledare har svårt att nå ut med
information vid aktiviteter.
 Personer cirkulerar vid och i vår anläggning som inte tillhör föreningens
verksamhet eller har bokat tid i hallen.
 Förrådsytor saknas för redskap och andra föreningars verksamhet.

Lösningsförslag med kostnadsuppskattningar
Projektet ska effektivisera idrottsplatsens totala energianvändning, göra Swegonhallen
mer tillgänglig, anpassa säkerhet till dagens krav, integritetsfrämjande
duschmöjligheter, akustikförbättring och uppfräschning av ytor. Klubbhuset ska
avyttras och dess funktioner ska vävas in inom skalet på Swegonhallen. Det kommer
att bli totalt fem omklädningsrum, ett domarrum, tvättstuga, förråd, samlingslokal
samt nya aktivitetsytor. Entrén flyttas och vetter mot fotbollsanläggningen. Utemiljön
anpassas och ett nytt kallförråd byggs till, för lagring av material för gräsplanskötsel.

En satsning på området vid Nya Idrottsplasten i Kvänum ger:
 ideella krafter och ledare bättre förutsättningar.
 positiva effekter som ökar engagemanget.
 chansen att behålla och attrahera ungdomar längre upp i åldrarna.
 föreningen lägre drift- och underhållskostnader.
 möjligheten att satsa mer resurser på idrotten.
 en trevlig och välkomnande idrottshall för hela kommunens invånare.
 bra möjligheter för teoretisk träning och sammankomster i ny samlingslokal.
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Projektet omfattar följande delar:
Tillgänglighet
•
Ny tydlig entré med angränsande RWC.
•
Integritetsfrämjande duschar för att få alla barn att vilja duscha efter träning
och match.
•
Befintlig sarg/räcke mellan läktare och hallyta avyttras för att få en mer
tillgänglig hallyta.
•
Nya utrymningsvägar/dörrar och utrymningslarm som uppfyller dagens krav.
Energieffektivisering
•
Ny hallbelysning (Led) med smart styrning.
•
Elradiatorer i ekonomidel ersätts av vattenburet system (fjärrvärme).
•
Uppvärmning av hallyta med nya aero-temprar (fjärrvärme).
•
Ny smart ventilationsstyrning som känner av koldioxidhalt i hall och anpassar
luftutbyte efter det.
•
Frånluft i ekonomidel (omklädningsrum) ökar vid närvaro.
•
Nya fönster och igensättning av otät sidoskjutport.
•
Stoppa cirkulering av fjärrvärmevatten till klubbhus via kulvert
(energiförlust).
•
Nya snålspolande armaturer i omklädningsrum och toaletter.
Övrigt
•
Befintliga omklädningsrum rivs och fem nya byggs.
•
Renovering/Uppfräschning av bibehållna ytor.
•
Renovering samt utökat hallgolv.
•
Nya aktivitetsytor uppstår då befintlig läktare rivs. Ett nytt trapphus leder upp
till ett andra plan där publik kan stå. På detta plan ryms även en
samlingslokal/klubbstuga utrustad med ett pentry och möjlighet för teoretisk
träning, möten, utbildning etc.
•
Under samlingslokalen ryms ny tvättstuga, städ och förråd.
•
Under läktarplanet möjliggörs yta för uppvärmning, övrig träning och
redskapsförråd.
•
Akustikförbättring av hall.
•
Anpassning av angöring/logistik utanför entré mm..
•
Hallen dimensioneras för brand med maximalt 150 personer.
•
Nytt förråd utanför den igensatta sidoskjutporten för material ämnat
gräsplanskötsel.
•
Nytt passagesystem (behörighetsstyrda taggar/koder), även bokningsstyrt,
helst enligt kommunens nya standard för enkelhet hos våra invånare.
•
Avyttran av befintligt klubbhus.
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Projektkalkyl
Arbete

Projektering
VS-projektering
Ventilationsprojektering
Brandprojektering
Elprojektering
Byggprojektering

Material

40 000
50 000
40 000
40 000
80 000

Totalt
40 000
50 000
40 000
40 000
80 000

Summa Projektering

250 000

Produktionskostnad

Arbete

Bygg
Måleri
Golvläggning
Ventilation
Styr
EL
Rör
Anläggning
Rivning bef. Klubbhus
Golvarbeten sportgolv
Akustik
Inredningar
Passage/behörigheter

600 000
294 000
205 000
144 000
62 000
300 000
338 000
150 000

1 133 000
79 000
285 000
85 000
69 000
300 000
165 000
150 000

50 000
70 000
30 000
50 000

338 000
119 000
220 000
122 000

Material

Summa Produktion

Totalt
1 738 000
373 000
490 000
229 000
131 000
600 000
503 000
300 000
350 000
388 000
189 000
250 000
172 000
5 713 000

Byggherrekostnader
Bygglovsavgift
Projektledning/Samordning
Fuktmätningar
KA
Id 06 personalliggare
Id 06 Mjukvara
Oförutsett 15%

120 000
6 000
20 000
4 000

25 000
120 000
6 000
20 000
5 000
4 000
857 000

Summa Byggherre

1 037 000

Summa total projektkalkyl 2019

7 000 000

Summa total projektkalkyl 2021 (+4%)

7 280 000
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Finansieringsplan
Finansiär
Vara Kommun
Sparbanksstiftelsen
Riksidrottsförbundet
Rexel (Energiinitiativet ihop med SvFF)
Egen insats (ideellt arbete)
Summa:

Belopp
3 640 000 kr
2 000 000 kr
1 200 000 kr
200 000 kr
240 000 kr
7 280 000 kr

Andel
50,0 %
27,5 %
16,5 %
3,0 %
3,0 %

Driftskalkyl
Drift och skötsel (ej utomhus)
Kostnader
El Swegonhallen
El klubbhus
Fjärrvärme
Vatten och avlopp
Städ och underhåll
Internetuppkoppling
Försäkring Swegonhallen
Försäkring klubbhus
Löner 0,5 vaktmästare (netto)
Summa kostnader:

Utfall 2019
54 000 kr
30 000 kr
87 000 kr
7 000 kr
7 000 kr
0 kr
15 000 kr
8 000 kr
40 000 kr
248 000 kr

Efter projektslut
30 000 kr
0 kr
60 000 kr
9 000 kr
7 000 kr
5000 kr
17 000 kr
0 kr
42 000 kr
170 000 kr

Intäkter
Uthyrning
Reklamskyltar
Speciella avtal (bidrag)
Summa intäkter:

Utfall 2019
48 000 kr
15 000 kr
94 500 kr
157 500 kr

Efter projektslut
55 000 kr
17 000 kr
94 500 kr
166 500 kr

- 90 500 kr

- 3 500 kr

Resultat:

Eftersom Swegonhallen är en resultatenhet i vår bokföring så kan vi särredovisa
intäkter och kostnader. Framtida finansiering av hallens drift kommer att bli
lättare om man ser till resultatet ovan. Vi kommer att kunna erbjuda en bättre
produkt och därmed ha möjlighet att öka antalet uthyrningstimmar. Dagens
timpris på 110 kr (tillägg lagidrott 20 kr) skulle kunna höjas något om övriga
hallar i kommunen gör detsamma. Det kan inte vara orimligt att höja 20 kr då
priset legat på denna nivå i många år.
Vi hoppas även i framtiden att vi kan få ett ”Speciellt avtal” från kommunen som
gör att vi kan sköta anläggningen utan att gå back ekonomiskt.
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Riskanalys
Vi har identifierat tre risker med projektet.

Risker med projektet
1. Höjder och lägen för nya avlopp i duschar i ekonomidel.
2. Fukthalt betongplatta (ekonomidel).
3. Utöka befintlig ventilering av uppreglat sportgolv.

Åtgärdsplan för ovan risker
1. Säkerställa höjder på avlopp i både högpunkt samt lågpunkt. Överväga att
höja ekonomidelens golv för att lösa nya golvrännor vid duschar.
2. Vi kommer att ta ut fuktsakkunnig tidigt i projektet för at utföra en RBKmätning av befintlig fukthalt. Vi behöver ligga under 85 % i RF värde för att
säkerställa ny läggning av plastmatta med dagens miljövänliga lim. Skulle RF
ligga mellan 85-90 % utför vi behandling med Florosil på hela ytan. Ligger
RF över 90 % bör vi överväga att riva ekonomidel och utföra ny byggnation
av ekonomidel.
3. Det som utgör risken i denna punkt är att säkerställa funktionen då vi
kommer att bygga upp väggar för nya funktioner. Troligen kommer vi att
bygga ut en nisch utmed golvet på insida alternativt utsida på denna nya vägg
för att lösa ventilering under hela hallytan.

Risker med resultatet
Vi ser detta projekt som något positivt för Kvänum och dess omnejd. Något som
kan vara avgörande för om en familj bor kvar alternativt flyttar till orten. Kvänum
har drabbats hårt de senaste åren av nedlagda/flyttade verksamheter. Nästa hot kan
vara skolan (högstadiet). Fortsätter avvecklingen av Kvänum kommer det att drabba
föreningslivet och de aktiviteter som erbjuds.
Större framtida underhållsbehov i hallen såsom byte av hallgolv kommer att vara en
tung utgift. Med de energibesparingar som görs i detta projekt med minskade
kostnader som följd har vi större marginaler att kunna klara det än idag. Dock
kommer det att påverka övrig kärnverksamhet.

8

33

Intressentanalys
Nya aktivitetsytor (under läktare samt en del av läktarplan) kan möjliggöra aktiviteter
i mindre grupper som inte kräver så stor yta. Hallyta kan utnyttjas bättre om
uppvärmning och avslut kan ske på en ny aktivitetsyta. Dvs grupper kan boka tid
överlappande och därmed öka uthyrningsgraden.
Nästegårdsskolan.
Kvänums gymnastikförening (PULS).
Vara gymnastikförening (behöver yta för redskap).
Allmänhet och företag på orten med omnejd.
En trevligare hall kommer att attrahera flera att aktivera sig och deltaga i aktiviteter.
Projektet (ombyggnaden) sker med fördel under sommarhalvåret då antalet
uthyrningstimmar vanligtvis är minimalt.

Tids- och aktivitetsplan för projektet
Projektets start styrs mycket av bidragsprocessen. Mest troligt är att projektet kan
starta som tidigast sent 2021. Ombyggnaden kommer sedan att få ske i etapper.
Eftersom vi kommer att ha tillgång till omklädningsrum och tvättmöjligheter i
klubbhuset planerar vi ombyggnaden efter det. Det som inte berör verksamheten
direkt genomförs sist i projektet. Rimligt slutdatum kan då bli våren 2023.
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Projektorganisation
Ronnie Hollsten

Projektledning
Idag arbetar Ronnie som projektledare på Lidköpings
kommun Mark och exploatering. Där är han ansvarig för
kommunens nya områden för bostäder och verksamheter
(tex. Askeslätt, Erstorp, Hamnstaden, Kartåsen). Under
senaste 15 åren har Ronnie arbetat som projekt- och
processledare inom energi- och hållbarhetsområdet.
Under de senaste 8 åren har hans fokus varit hållbart
byggande där han bland annat har arbetat med
miljöcertifieringar och utbildningar inom byggprocessen.
Ronnie är civilingenjör i Ekosystemteknik med inriktning
på Energi- och miljösystem.

Henrik Gustafsson

Projektledning och kalkyl
Idag arbetar Henrik som projektledare/beställare på
serviceförvaltningen i Lidköpings kommun. Uppdragen
ligger framförallt inom ramen av Service dvs. skola,
förskola, äldreboende samt vårdcentraler men även andra
projekt som t.ex. internkonsult för Ny brandstation i
Kvänum. Ansvar för ekonomi, tid och kvalitet i dessa
projekt.
På Fritiden sitter Henrik i styrelsen för Jungs friskola och
ansvarar för de fastighetsprojekt som utförts de senaste
åtta åren. Henrik har även varit budgetansvarig under
denna tid.
Henrik är utbildad elektriker i grunden men sadlade om
till maskiningenjör och har arbetat med
produktionstekniska arbetsuppgifter inom industrin
(Asko samt Volvo) innan han tog anställning vid
Lidköpings kommun som projektledare.

Krister Karlsson

Konstruktionsunderlag
Krister har tidigare arbetat som konstruktör och
projektledare vid Värsås Villan och idag är Krister
projektledare på Emtunga.

Andreas Gustafsson

JK10 IF styrelse
Var med och bildade JK10 IF under 2009.
Ekonomifrågor i föreningen under 10 år.
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Andreas är utbildad högskoleingenjör och har jobbat med
produktions- och automationsteknik vid Asko Appliance
i Jung under 17 år. Nu arbetar Andreas på
Akronmaskiner i Järpås med elkonstruktion, automation
och utveckling av spannmålstorkning/-lagring.
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Verksamhetsberättelse för JK10 IF 2019

Styrelsen för JK10 IF avger följande verksamhetsberättelse för 2019.
Under verksamhetsåret 2019 har JK10 IF haft följande utseende:
Ordförande:
Kassör:
Sekreterare:
Ledamöter:
Suppleanter:

Vakant
Andreas Gustafsson
Monica Hammarén
Tony Berntsson
Vakant
Lars-Erik Wall
Vakant

JK10 IF har även under året 2019 haft en styrelse där ordförandeposten varit vakant.
Dessutom är det en vakans för styrelseledamot samt bara en suppleant som varit tillsatt.
Detta betyder att vi endast varit tre ordinarie ledamöter samt en suppleant under 2019.
Även under 2019 har en del ekonomiska poster varit fördelade på personer utanför styrelsen
för att avlasta de ekonomiansvariga. Dessa har varit Daniel Carlsson, Johan Hammarström,
Lisa Fritz, Camilla Karlsson och Jakob Berggren.
Vi sammanfattar nu JK10 IF:s tionde år som förening. Verksamhetsrapporten skall ses som
ett sammandrag av klubbens verksamhet. Mer information finns i respektive sektions olika
rapporter samt på föreningens hemsida www.jk10if.se, twitter, olika facebookgrupper samt
instagram. Här läggs det löpande ut aktuell information om vad som händer i föreningen.
Fotboll för alla åldrar är vår kärnverksamhet. När det gäller vårt representationslag på
herrsidan slutade det på en 4:e plats div. VI Lidköping. Herrarnas U-lag vann sin serie i
Herrar Utveckling B, Vara. Sebastian Eriksson har varit huvudansvarig tränare med Mattias
Andersson som assisterande herrsidan. Johnny Oskarsson, Kenneth Haglund och Pierre
Blomvik har varit lagledare för A-laget. Fredrik Andersson och Per-Johan Larm för herrarnas
U-lag.
Damerna spelade under 2019 i div III Norra. Laget slutade här på en 8:e plats. I år har även
damerna haft en U-lag, som slutade på 6:e plats i Damer Utveckling, Västergötland. En
uppskattad kvartett har även detta år stått för damernas ledarskap där Jörgen Svensson,
Jens Berntsson och Jenny Jakobsson delat på tränaransvaret och Jenny fungerar också som
lagledare tillsammans med Viola Berntsson. Stort tack till alla som varit tränare och
lagledare. Denna kvartett har också hjälpt till med U-laget.
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På ungdomssidan har vi sedan tidigare ett samarbetat med ENV. Ungdomssektionen har
under året haft följande lag: F7/ F8, F10, F12, F13, P7, P8/9/10, P10 och P13. Det har
dessutom funnits fotbollsskola för de yngre. Sammanlagt har cirka 110 barn och ungdomar
varit engagerade.
En favorit i repris är det träningsläger som arrangerades på Jungavallen i augusti för de
mellan 7-14 år. Återigen ett mycket lyckat läger med övernattning där ledare och många
föräldrar tillsammans med ungdomarna bidrog starkt till detta. Ungdomarna har också
medverkat som bollkallar vid seniormatcher, försäljning av bingolotter inför julen och
bemanning av garderob vid Lumber & Karle. Även här riktas ett stort tack till samtliga ledare,
föräldrar och andra ideella krafter som gjort det möjligt för ungdomarna att spela fotboll.
Ungdomssektionens styrelse har bestått av Andreas Wall, Malin Egonson, Åsa Jakobsson
samt Cecilia Larsson.
Evenemang och Medlemsaktiviteter
Klubben har traditionsenligt deltagit med försäljning vid Kvänums julmarknad tillsammans
med Lions klubb och Köpmännen. Dessutom har klubben arbetat i garderoberna både på
Konserthuset och Lumber & Karle. Seniorlagen har också under året sålt New Body och kaffe
med JK10:s logga på.
Helene Carlsson har under året varit medlemsansvarig. Medlemsantalet 2019 har varit 406
stycken och 105 stycken har betalat in till medlemslotteriet. Genom att vara medlem hos
JK10 får du fina erbjudande från våra sponsorer, t ex Stadium och detta gynnar både
medlemmen och föreningen. Information finns på hemsidan. Du som har spelkonto hos
Svenska Spel – glöm inte att ansluta dig till Gräsroten och ange JK10 IF. Gynna våra
sponsorer – de gynnar oss!
Den 2 november hölls årsfest i Jungs bygdegård för cirka 90 personer. Priser och utmärkelser
delades ut till spelare och ledare. Ett nytt pris instiftades, som ersätter Göran Svenssons
Minnespris, och kallas ”Årets JK´are”. Priset tilldelas den person som gjort betydande
insatser för föreningen under året. Den första pristagaren blev Andreas Wall.
Anläggningarna
Fotbollsverksamheten bedrivs på Nya IP i Kvänum och Jungavallen. Det finns gott om
utrymme att bedriva både ungdoms- och seniorverksamhet. De båda anläggningarna kräver
dock regelbundet underhåll. Sedan tidigare finns en utarbetad projektplan med förslag om
hur vi skulle kunna upprusta Swegonhallen och få det bättre funktionellt på Nya IP. Andreas
Gustafsson har ägnat mycket tid åt att söka pengar från olika instanser för att finansiera
projektet. För närvarande inväntas svar från kommunen om de är villiga att stödja projektet.
Alla bidragsgivare kräver att kommunen är med i projektet, däribland Sparbanksstiftelsen.
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På Jungavallen har det även under 2019 funnits en pensionärsgrupp, som lagt ner ett stort
och mycket värdefullt, ideellt arbete vad gäller skötseln. Klubben riktar ett stort tack till
samtliga!
Nya IP har till största delen skötts av anställd personal, se under punkten ”personal”.
Föreningen betalar arrende för ett litet hörn av B-plan, 1000 kr/år.
Personal
Under 2019 har personalen bestått av Kenneth Haglund och Claes Björk som varit anställda
på 100 % på anläggningssidan. Johnny Oskarsson har fungerat som arbetsledare på Nya IP.
Second Hand butiken har Inger Lindkvist varit anställd på 25 %. Där finns även ett antal
ideella krafter som lägger ner ett mycket värdefullt arbete. Stort tack till dessa!
Ekonomi
Ekonomin är en viktig del för att kunna bedriva den verksamhet vi gör. Klubben har även
detta år sålt 50/50-lotter. Dessutom har vi bemannat garderoberna på både Konserthuset
och Lumber & Karle. Seniorspelarna har sålt New body och kaffe. Second Hand är JK10:s
största inkomstkälla och här lägger den anställda personalen tillsammans med ideella krafter
ner ett mycket stort och tacksamt arbete. Klubben har en hög, dock något minskande
sponsorintäkt, vilket vi är mycket tacksamma för. Nettoomsättningen är en dryg miljon (med
bidrag etc är den 2,2 miljoner). Årets resultat blev positivt. Halva överskottet på ca 100 000
kr har sin grund i en förändrar rekvireringsprovess hos Arbetsförmedlingen. Vi har haft en
buffert av lönebidrag sparat och detta har betalts ut under året.
Hemsida
Under 2019 anslöt sig JK10 till hemsida via Laget.se. Detta innebär att mycket kan skötas via
den, såsom medlemsregister, fakturering av spelare och medlemmar, närvarorapportering,
kallelser till träning/match/möte etc. En app kan installeras och alla medlemmar har
möjlighet att följa föreningen och utvalda lag. Det är alltid mycket jobb och en
inkörningsperiod med en sådan process. På sikt kommer det dock underlätta och avlasta
personer som arbetar med ekonomi och information.
Inför 2020
Det är under 2020 viktigt att ha en fortsatt stor ungdomsverksamhet.
Ungdomsverksamheten är viktig för återväxten upp i seniorlagen. På damsidan finns det nu
många lovande tjejer som börjat ta klivet upp. Detta tillsammans med att vi lyckas knyta ett
par nyförvärv till oss. På herrsidan ser det också glädjande ut med några nyförvärv samt
yngre spelare som avancerar uppåt. Vi har en bred herrtrupp med mycket eget material.
Att hålla ekonomin i balans är viktigt. Vi måste klara av framtida investeringar för att minska
anläggningskostnaderna. Vi ber alla som på något sätt genererar kostnader för föreningen
att vara återhållsamma och ha ett sunt ekonomiskt förnuft. JK10 IF har ett starkt stöd från
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ortens företag och en liten kärna av medlemmar, tränare och lagledare som tar ett stort
ansvar och lägger ner mycket arbete i föreningen.

Styrelsen har flera projekt på gång för att hantera situationen:





Minska anläggningskostnaderna.
Ökat medlemsengagemang.
Öka samverkan mellan de olika sektionerna genom tätare avstämningar så att det
öppnar upp samarbetet.
Införa ett mer strukturerat arbetssätt som underlättar det årliga arbetet.

Den 22 augusti planeras en jubileumsaktivitet.

Härmed läggs JK10 IF:s åttonde år till handlingarna. Styrelsen vill tacka alla våra spelare,
ledare, ideellt arbetande, övriga medlemmar och sponsorer för allt arbete alla lagt ner under
det gångna året. Ett särskilt tack till alla medlemmar som tagit på sig olika uppdrag och
ansvar. Utan detta ideella arbete skulle föreningen inte kunna fungera och leva vidare.

Jung 5 mars 2020

………………………………………………………
Monica Hammarén
Sekreterare

………………………………………………………
Andreas Gustafsson
Ekonomiansvarig
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Resultatrapport
JK10 IDROTTSFÖRENING 802449-2442

Sida 1 (3)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2020-05-17 13:35:34

Räkenskapsår: 2019-01-01 - 2019-12-31
Senaste ver.nr: A862, K289, L454
Perioden
Intäkter
Nettoomsättning
3051 Entreavgifter
3055 Träningsavgifter / Licenser
3099 Övriga intäkter
3210 Sponsorintäkter
3211 Huvudsponsor
3213 Silversponsor
3214 Bronssponsor
3231 Programblad 1/1, 1/2 och 1/4 sida
3232 Reklamskylt
3234 Matchboll
3311 Lotterier Medlemslotteri
3313 Lotterier Bollkastet
3314 Lotterier 50/50
3320 Bingolotto/Sverigelott Prenumeration/Försäljn
3321 Bingolotto över disk försäljning
3380 Andra aktiviteter
3381 Julmarknad
3383 Konserthus
3384 Andra aktiviteter Ungdom
3387 Lumber & Karle
3400 Second Hand
3510 Kiosk och serveringsintäkter
3540 Försäljning av idrottskläder/idrottsmaterial
3541 Bonus Stadium
3555 Försäljning New Body
3570 Provisionsförsäljning Sponsorhuset
3590 Övriga försäljningsintäkter
3740 Öresutjämning
S:a Nettoomsättning

19 624,00
48 120,00
14 537,00
6 000,00
41 802,00
19 972,00
70 166,00
79 730,00
23 799,00
7 250,00
15 300,00
4 910,00
70 500,00
26 987,00
21 200,00
19 930,00
19 965,00
15 490,00
8 550,00
13 600,00
310 877,50
67 998,50
18 193,50
30 067,00
69 150,00
258,94
17 518,00
5,95
1 061 501,39

Offentligrättsliga bidrag
3810 Kommunala bidrag
3811 Kommunala bidrag Aktivitetsstöd
3812 Sveriges Riksidrottförbund
3821 Statliga Aktivitetsstöd (LOK)
3850 Bidrag för arbetskraft
S:a Offentligrättsliga bidrag

94 500,00
115 466,00
10 000,00
73 434,00
767 468,00
1 060 868,00

Gåvor/stipendier/övriga bidrag
3880 Övriga bidrag (ej offentligrättsliga)
S:a Gåvor/stipendier/övriga bidrag

6 500,00
6 500,00

Medlemsavgifter
3891 Medlemsavgifter Ungdom
3892 Medlemsavgifter Vuxen
3893 Medlemsavgifter Familj
S:a Medlemsavgifter

8 650,00
48 220,00
24 600,00
81 470,00

Övriga föreningsintäkter
3913 Uthyrning av idrottsanläggning

48 265,00
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Resultatrapport
JK10 IDROTTSFÖRENING 802449-2442

Sida 2 (3)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2020-05-17 13:35:34

Räkenskapsår: 2019-01-01 - 2019-12-31
Senaste ver.nr: A862, K289, L454
Perioden
S:a Övriga föreningsintäkter

48 265,00

S:a Intäkter

2 258 604,39

Kostnader
Föreningskostnader
4052 Annonskostnader
4058 Plan/hallhyror
4060 Materialkostnader
4061 Funktionärskostnader / Domare
4062 Priser, medaljer
4063 Licensavgifter
4064 Övergångsersättning ej balanserade spelarförvärv
4067 Anmälningsavgifter
4068 Tillstånd/förbundsavgifter
4099 Övriga kostnader
4231 Programblad
4310 Lotterikostnader
4313 Produktion av lotter
4314 Vinster 50/50
4315 Vinster
4320 Bingolotto
4380 Andra aktiviteter
4381 Julmarknad
4384 Andra aktiviteter ungdom
4510 Inköp av kiosk och serveringsvaror
4540 Inköp av idrottskläder/material för försäljni
4555 Inköp New Body
4590 Övriga försäljningskostnader
4895 Årsmöteskostnader
S:a Föreningskostnader

-10 097,00
-35 766,00
-58 807,50
-36 355,00
-18 340,00
-13 400,00
-2 000,00
-29 250,00
-5 400,00
-5 392,21
-35 500,00
-818,00
-613,00
-29 000,00
-7 800,00
-43 455,00
-12 838,00
-4 937,00
-11 421,00
-36 322,00
-27 093,50
-51 723,00
-20 787,00
-1 474,00
-498 589,21

Övriga externa kostnader
5010 Lokalhyra / hyra av anläggning
5020 El för belysning
5030 Värme
5040 Vatten och avlopp
5060 Städning och renhållning
5070 Reparation och underhåll av lokaler
5090 Övriga lokalkostnader
5211 Lokal Hyra
5490 Övriga förbrukningsinvent./material
5612 Försäkring och skatt
5621 Drivmedel
5622 Försäkring och skatt fordon
5623 Reparation och underhåll
5910 Annonsering ej idrott
6070 Representation och uppvaktningar
6110 Kontorsmaterial
6211 Telefon/TV
6230 Datakommunikation
6250 Porto / Kuvert
6351 konstaterade kundförluster
6570 Bankkostnader

-7 756,00
-115 609,00
-86 654,00
-11 918,00
-34 659,00
-33 788,00
-64 418,00
-89 700,00
-33 648,20
-33 857,00
-27 963,00
-1 558,00
-12 951,00
-11 622,00
-600,00
-1 847,60
-5 828,00
-844,00
-1 165,00
-7 096,00
-11 694,37
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Resultatrapport
JK10 IDROTTSFÖRENING 802449-2442

Sida 3 (3)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2020-05-17 13:35:34

Räkenskapsår: 2019-01-01 - 2019-12-31
Senaste ver.nr: A862, K289, L454
Perioden
S:a Övriga externa kostnader

-595 176,17

Personalkostnader
7010 Löner till kollektivanställda
7111 Löner idrottsutövare (< halva basbeloppet)
7331 Skattefria bilersättningar
7510 Lagstadgade sociala avgifter
7530 Särskild löneskatt för pensionskostnader
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar
7620 Sjuk- och hälsovård
7630 Personalrepresentation
7640 Spelarrepresentation
S:a Personalkostnader

-625 129,00
-23 250,00
-14 488,00
-192 997,00
-4 403,00
-40 598,00
-17 500,00
-11 113,00
-10 939,00
-940 417,00

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
7820 Avskriv på byggnader och markanläggn.
S:a Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
S:a Kostnader

-35 396,52
-35 396,52
-2 069 578,90

Verksamhetens resultat före finansiella intäkter och kostnader
Finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande poster
8310 Ränteintäkter
8312 Ränteintäkter från kortfristiga placeringar
S:a Ränteintäkter och liknande poster

189 025,49

595,97
6 494,70
7 090,67

Räntekostnader och liknande poster
8490 Övriga finansiella kostnader
S:a Räntekostnader och liknande poster

-184,00
-184,00

S:a Finansiella investeringar

6 906,67

Resultat efter finansiella poster

195 932,16

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
Årets resultat före fördelning

195 932,16

8999 Årets resultat
S:a Årets resultat före fördelning

-195 932,16
-195 932,16

Beräknat resultat:

0,00
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Balansrapport
JK10 IDROTTSFÖRENING 802449-2442

Sida 1 (2)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2020-05-17 13:33:50

Räkenskapsår: 2019-01-01 - 2019-12-31
Senaste ver.nr: A862, K289, L454
Ingående balans

Ingående saldo

Perioden

Utgående saldo

2 038 675,00

2 038 675,00

0,00

2 038 675,00

TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
1110 Byggnader
1119 Ack avskr på byggnader

-268 848,92

-268 848,92

-35 396,52

-304 245,44

1 769 826,08

1 769 826,08

-35 396,52

1 734 429,56

92 500,00

92 500,00

0,00

92 500,00

-92 500,00

-92 500,00

0,00

-92 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 769 826,08

1 769 826,08

-35 396,52

1 734 429,56

63 113,00

63 113,00

4 732,00

67 845,00

63 113,00

63 113,00

4 732,00

67 845,00

0,00

0,00

18 738,00

18 738,00

0,00

0,00

18 738,00

18 738,00

131 223,00

131 223,00

-56 366,00

74 857,00

131 223,00

131 223,00

-56 366,00

74 857,00

400 105,24

400 105,24

595,97

400 701,21

400 105,24

400 105,24

595,97

400 701,21

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

1930 Checkräkningskonto

83 414,26

83 414,26

244 719,01

328 133,27

1940 Bank (övriga konton)

32 887,88

32 887,88

16,44

32 904,32

1942 Del i placeringskonto KMF

15 638,00

15 638,00

6 494,70

22 132,70

133 940,14

133 940,14

251 230,15

385 170,29

S:a Byggnader och mark

Inventarier
1210 Maskiner och andra tekniska anläggnin
1219 Ack avsk mask/andra tekn anl
S:a Inventarier

S:a Materiella anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kundfordringar
1510 Kundfordringar
S:a Kundfordringar

Övriga fordringar
1689 Övriga kortfristiga fordringar
S:a Övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
1700 Förutbetalda kostnader o upplupna intä
S:a Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter
Kortfristiga placeringar
1800 Kortfristiga placeringar
S:a Kortfristiga placeringar

Kassa och bank
1910 Kassa

S:a Kassa och bank
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Balansrapport
JK10 IDROTTSFÖRENING 802449-2442

Sida 2 (2)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2020-05-17 13:33:50

Räkenskapsår: 2019-01-01 - 2019-12-31
Senaste ver.nr: A862, K289, L454

S:a Omsättningstillgångar

S:a TILLGÅNGAR

Ingående balans

Ingående saldo

Perioden

Utgående saldo

728 381,38

728 381,38

218 930,12

947 311,50

2 498 207,46

2 498 207,46

183 533,60

2 681 741,06

-2 402 908,58

-2 402 908,58

0,00

-2 402 908,58

-2 402 908,58

-2 402 908,58

0,00

-2 402 908,58

0,00

0,00

-195 932,16

-195 932,16

0,00

0,00

-195 932,16

-195 932,16

-32 887,88

-32 887,88

-16,44

-32 904,32

-32 887,88

-32 887,88

-16,44

-32 904,32

-2 435 796,46

-2 435 796,46

-195 948,60

-2 631 745,06

-227,00

-227,00

-340,00

-567,00

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat kapital
2068 Resultat föregående år
S:a Balanserat kapital

Årets resultat
2069 Årets resultat
S:a Årets resultat

Ändamålsbestämda medel
2070 Ändamålsbestämda medel
S:a Ändamålsbestämda medel

S:a Eget kapital

Kortfristiga skulder
Övriga kortfristiga skulder
2510 Skatteskulder
2660 Reklamskatt

-1 590,00

-1 590,00

415,00

-1 175,00

2710 Personalskatt

-11 474,00

-11 474,00

-2 984,00

-14 458,00

2730 Lagstadgade sociala avgifter

-15 772,00

-15 772,00

-1 598,00

-17 370,00

0,00

0,00

-5 903,00

-5 903,00

-29 063,00

-29 063,00

-10 410,00

-39 473,00

-33 348,00

-33 348,00

22 825,00

-10 523,00

-33 348,00

-33 348,00

22 825,00

-10 523,00

-62 411,00

-62 411,00

12 415,00

-49 996,00

-2 498 207,46

-2 498 207,46

-183 533,60

-2 681 741,06

0,00

0,00

0,00

0,00

2750 Utmätning i lön m m
S:a Övriga kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och intäkter
2990 Övr upplupna kostn och förutbetalda in
S:a Upplupna kostnader och intäkter

S:a Kortfristiga skulder

S:a EGET KAPITAL OCH SKULDER

Beräknat resultat:
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PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE MED JK10 IF
ONSDAG 11 MARS 2020.

§ 1. Mötets öppnande:
Monica Hammarén hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
§ 2. Fastställande av röstlängd:
Röstlängden fastställdes till 34 röstberättigade medlemmar.
§ 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet:
Till ordförande för mötet valdes Mats Bergman. Till sekreterare för mötet valdes
Monica Hammarén.
§ 4. Val av två stycken justeringsmän, tillika rösträknare:
Till att justera dagens protokoll valdes Malin Egonson och Åsa Jakobsson.
§ 5. Mötets utlysning:
Monica Hammarén redogjorde för mötet utlysande. Det var först beslutat att hålla
årsmöte den 4 mars på Jungavallen. Vi ändrade sedan till att hålla mötet på Qvänum
Mat och Malt och fick då ändra datum till onsdag 11 mars. Anslag har funnits på följande
ställen: Jungavallen, Haralds, Busstation, Swegonhallen, Second Hand. Dessutom har
mötet aviserats på hemsidan, samtliga facebookgrupper, twitter och instagram. Mötet
ansågs behörigen utlyst.
§ 6. Godkännande av dagordning:
Dagordningen godkändes.
§ 7. Verksamhetsberättelser:
a. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk rapport:
Mats Bergman läste upp styrelsens verksamhetsberättelse samtidigt som den visas på
bildduk. Sportsligt sett ett bra år. Ungdomsverksamheten är bra med många ungdomar
och engagerad ungdomssektion tillsammans med ledare och föräldrar. Det ser lovande
ut med spelarmaterial på seniorsidan för dam och herr. Värre är dock bristen på
personer i styrelsen, marknadskommittén ect. Viktigt att försöka fylla vakanser.
Andreas Gustafsson, som är ekonomiansvarig närvar inte på mötet pga sjukdom. Vi
tar del av den ekonomiska rapporten, men kan inte få någon närmare redogörelse.
Mötet konstaterar dock att Second Hand är en god inkomstkälla. Minskade intäkter
vad gäller garderober på Lumber & Karle samt Konserthuset. Detta har sin förklaring
i mindre erbjudna pass. I det stora hela har ekonomin förbättrats och kommit i balans
jämfört med föregående år. Frågan ställs hur stor summa likvida medel klubben har,
varför Monica kontaktar Andreas telefonledes. Denna summa uppgår till cirka
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600 000 kr meddelar Andreas och manar samtidigt till fortsatt ekonomisk
återhållsamhet. Vid eventuella frågor får Andreas G ställa upp och svara på detta vid
ett senare tillfälle. Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes av mötet.
b. Fotbollssektionens verksamhetsberättelse:
Fotbollssektionens verksamhetsberättelse läses igenom av mötets närvarande och
visas samtidigt på bildduk. Herrarnas A-lag placerade sig på en 4:e plats i div VI
Lidköping . U-laget kom på första plats Herrar Utveckling B Vara. Klubben har en
bred trupp som till största delen består av eget material. Sebastian Eriksson har varit
huvudtränare med Mattias Andersson som assisterande. Kenneth Haglund, Johnny
Oskarsson och Pierre Blomvik har varit lagledare. Sebastian Gustafsson kommer vara
kvar medan Mattias väljer att lämna sitt uppdrag. Herrarnas U-lag har coachats av
Fredrik Andersson och Per-Johan Larm. Damlaget hamnade på en 8:e plats i div 3
Norra. Tränarstaben har varit Jörgen Svensson, Jens Berntsson och Jenny Jakobsson.
Jenny har också fungerat som lagledare ihop med Viola Berntsson. Som huvudtränare
kommer 2020 vara Andreas Wall med stöttning av Jens Berntsson och Jörgen
Svensson. Viola Berntsson är kvar medan Jenny Jacobsson väljer att sluta. Stefan
Larsson kommer hjälpa till istället. Ett bra sportsligt år 2019 och fotbollssektionens
verksamhetsberättelse godkänns och läggs till handlingarna.
c. Ungdomssektionens verksamhetsberättelse: Vi läser själva igenom och
kommenterar. Ungdomarna har haft hela åtta lag igång + fotbollsskola. Sammanlagt
har cirka 110 barn/ungdomar varit verksamma. En uppskattad träningshelg
genomfördes även detta år i augusti. Ungdomarna har fungerat bollkallar samt stått i
garderob på Lumber & Karle och sålt bingolotter. Ungdomsstyrelsen har under 2019
bestått av Andreas Wall, Malin Egonson, Åsa Jakobsson och Cecilia Larsson.
d. Årsrapporten från Second Hand läses av var och en och Lars-Ove German
kommenterar. Second Hand slog 2019 rekord med en omsättning på 294 000:-. Inger
Lindkvist finns där som deltidsanställd men lägger också värdefull ideell tid. LarsOve German och Anne-Marie Johansson tillsammans med flera andra ideella krafter
gör ett mycket värdefullt och gott arbete. Helgerna bemannas av ideella krafter från
övriga i JK10. L-O German understryker att arbetslistan för söndagspassen behöver
inventeras och uppdateras. Viktigt att dessa fungerar. Bra respons med facebooksidan.
Stort TACK till alla som på något sätt lägger ner sin tid på denna värdefulla
verksamhet. Second Hands berättelse godkänns av mötet och läggs till handlingarna.
§ 8.

Revisionsberättelse:
Revisor Jan-Erik Larm redogör för tidigare möte med revisorer, styrelse och
valberedning. Han poängterar vikten att det blir fler som arbetar med
styrelseuppdragen. Revisionsberättelsen uppläses och godkänns av mötet.

§ 9.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen:
På ordförandens förfrågan beslöt mötet om ansvarsfrihet för styrelsen för
Verksamhetsåret 2019.
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§ 10.

Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsåret 2021:
Mötet godkänner styrelsens förslag om oförändrade medlemsavgifter för 2021.
Medlemsavgiften blir då för vuxen: 250:-. Barn/ungdom (tom 19 år) 150:-,
Familj: 600:-.

§ 11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2020:
Verksamhetsplanen uppläses av Monica H och godkänns. Budget för 2020 gås igenom
och godkänn av mötet.
§ 12. Styrelsens förslag och inkomna motioner:
Inga förslag eller motioner förelåg.
§ 13. Fastställande av antal ledamöter för 2020:
Antalet ledamöter fastställdes och godkändes till 5 stycken ordinarie och 2 supplanter.
§ 14. Val av förtroendemän för 2020:
a. Styrelse:
Till ordinarie ledamöter i styrelsen valdes på omval: Andreas Gustafsson (2 år).
Tony Berntsson och Monica Hammarén har 1 år kvar.
Till suppleant på 1 år valdes Lars-Erik Wall.
b. Ordförande:
Vakant.
Revisorer – 2 st + ersättare:
Jan-Erik Larm och Thord Gustafsson med ersättare Gunilla Ullström omvaldes.
c. Valberedning:
Omval gjordes på Lisa Fritz och Joakim Fritz i valberedningen.
d. Övriga val:
Till att företräda föreningen vid VFF:s representationskapets möte utsågs Jens
Berntsson och ersättare Per-Johan Larm. Jens redogör för diskussioner som
förekommit tidigare på dessa möten vad gäller U-lagen på damsidan. Som det är nu
kan U-lag i de klubbar med representationslag i högsta divisionerna spela i de
ordinarie serierna. Detta innebär mycket stora målskillnader som inte känns relevant
åt något håll.
§ 15. Jubileumsaktivitet:
Tony Berntsson redogör för de planer som finns vad gäller 10-års jubileum för klubben.
Matilda Krantz och Tony arbetar med detta. Lumber & Karle är bokat den 22 augusti.
Det kommer också att vara match för både dam- och herrlaget den dagen. Mer tips och
idéer vad gäller aktivitet välkomnas. Också önskemål att få med representanter från
Ungdomssektionen och Malin Egonson och Åsa Jakobsson väljs in som detta vid
dagens möte.
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§ 16. Status projekt Swegonhallen:
Som förut nämnts är Andreas Gustafsson sjuk vid dagens möte och har svårt att
redogöra för läget med projekt Swegonhallen. Monica H och Tony B redogör.
Då vi fortfarande inte fått besked från Vara kommun om de är villiga att ge ekonomiskt
bidrag, har allt stannat upp. Detta bidrag är en förutsättning för att t ex
Sparbanksstiftelsen ska ge bidrag. Det finns sedan också möjlighet att ansöka om
bidrag hos RF (Riksidrottsförbundet).

§ 17. Övriga frågor:
Närvarande vid mötet tar upp att ett av hörnen på A-planen vid Jungavallen är
vattensjukt. Jens B har pratat med Marcus Åkesson och de har blåst dräneringen för att
det ska bli bättre. Kan bli aktuellt att få gräva upp där proppen sitter.
Jens redogör också för tränar- och ledarstab på seniorsidan för damer och herrar.
Sebastian Eriksson är kvar som huvudtränare för herrarna. Inte klart med hjälptränare.
Lagledare som förut, Johnny Oskarsson, Kenneth Haglund och Pierre Blomvik. Nya
Lagledare för herrarnas U-lag 2020 är Christian Pilo och Hugo Berntsson.
När det gäller damerna kommer Andreas Wall vara huvudtränare med stöttning av
Jens Berntsson och Jörgen Svensson. Viola Berntsson och Stefan Larsson hjälper till
som lagledare.
Frågan kommer upp om hur vi kan skydda oss från alla inbrott i våra kiosker. När det
gäller Nya IP, har Johnny satt upp belysning, verkar ha blivit lite bättre på sistone.
Diskussion kring något liknande på Jungavallen, får hänskjutas till styrelsen. Mycket
viktigt att det inte finns några kassor i kioskerna. Nya IP har även blivit hårt drabbade av
mycket sönderslagna rutor. Johnny riktar tack till Jan-Olof Wall som hjälpt oss att laga
dessa och bjudit på arbetet så vi bara behövt betala glasrutorna.
§ 18. Mötets avslutande:
Mats Bergman tackar för uppmärksamheten och avslutar mötet. Vi fortsätter med kaffe
och smörgåstårta. Annica Wernerson berättar också om Qvänum Mat och Malts
verksamhet och visar runt för den som vill.
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……………………………………..
Mats Bergman
Mötesordförande

……………………………………..
Monica Hammarén
Mötessekreterare

………………………………………..
Malin Egonson
Justerat

………………………………………
Åsa Jakobsson
Justerat
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Sida 1(1)

Verksamhetsplan 2020
2020-03-08

1. Övergripande målsättning för JK10 IF
De grundläggande värderingarna i verksamheten är följande:
Idrott är -

fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mer och ha
roligt.

Idrott består av -

träning och lek, tävling och uppvisning.

Vi delar in vår idrott -

efter ålder och ambitionsnivå.

Vår verksamhetsidé -

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar
människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och
kulturellt.

JK10 IF har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med
”Idrottsrörelsen verksamhetsidé” samt med särskild målsättning att





Bedriva en bred ungdomsverksamhet.
Aktivera veteraner i verksamheten.
Aktivt verka för att en dopingfri idrott.
Förvalta anläggningarna vid Jungavallen, Nya IP (Kvänum) och Swegonhallen.

2. Verksamhet
JK10 IF ska bedriva flick- och pojklagsfotboll samt junior- och seniorfotboll med
representationslagen JK10 IF A-herr och JK10 IF A-dam.
Tränare och ledare
Verksamheten ska bedrivas med utbildade och kvalificerade ledare.
Information
Information om vår verksamhet sker via medlemsutskick, sociala medier samt via
programblad och annonser i samband med våra arrangemang.
Ekonomi
Målsättningen är att verksamheten skall generera ett överskott på 20 000 kr.

Postadress:

Bankgiro:

Organisationsnr:

Hemsida:

JK10 IF
Skolgatan 10
535 30 KVÄNUM

472-1627

802449-2442

www.jk10if.se

Swish:

Föreningsnr:

E-mail:

123-634 53 91

43971-15

info@jk10if.se
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Swegonhallen

26500

42500

HWC
OMKL.
18 m²

D

DOMARE

D

OMKL.
18 m²

WC

KONTOR
KÖK/CAFÉ
FÖRRÅD

WC

D

WC

STÄD

WC

8500

33000
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Swegonhallen

D1033-02

1033 IDROTTSHALL

A

A

B
D1033-01

1027

1027 PASSAGE
34,2 M²

HS
GP06
D1027-01

HS

HS

HS

HS

HS

HS

1019 TVÄTTSTUGA
21,6 M²

Rullstol

Innebandymål

D1181-01

1022 PASSAGE
15,6 M²
1026 UPPVÄRMNING/ÖVRIG TRÄNING
1024 DISPONIBELT
11,7 M²

D1024-01

1023 UTRUSTNING
18,6 M²
Badminton

ELCENTRAL
(4,0 M²)

D1026-01

GP06

1031 FÖRRÅD/PLANSKÖTSEL
(44,0 M²)

D1004-01

D1020-04

TM
TM
D1019-01

1017
FRD
2,6 M²
D1020-02

1001
OMKL.1
17,7 M²

1003 D.
4,7 M²

1002
WC
1,9 M²

Service

Västar/Konor

1015
STÄD
3,7 M²

1016
WC
1,7 M²

D1020-01

Yta för rengöring av skor

Skohyllor

D1014-03

D1007-01

1014 ENTRE.

1020 PASSAGE
32,2 M²

D1014-01

D1010-01

D1001-02

BOTTENPLAN

Disponibel yta

TT

GP06

D1020-03
D1001-01

D1181-02

Bollpump

HS

1021
TRAPPA
12,4 M²

Tennis

1181 FÖRRÅD F/U-SEKT.
23,7 M²

HS

D1022-01

47,3 M²

Innebandysarg

VENTILATION
TA1 HALL
UNDERCENTR.
(18,0 M²)

Bollar

PASSAGE

GP06

DOMARE
(7,4 M²)
WC
(1,8 M²)

1004
OMKL.2
11,5 M²

1006
WC
1,9 M²
D1005-01

1005 D.
7,1 M²

1007
OMKL.3
11,6 M²

1010 OMKL4. HEMMA
20,5 M²

12,2 M²

D1009-01

1012 D.
4,6 M²

1008 D.
4,0 M²

Bänk

GP01

1009
OMKL.5 BORTA
14,0 M²

Info

D1014-02

1013
RWC
4,8 M²

1011 WC
1,9 M²

D1010-02

B

FÖRHANDSKOPIA
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OMBYGGNAD SWEGON-HALLEN
JK10 IF
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BOTTENPLAN

KKA
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2018-09-06
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A

A

B

GP04

GP02

GP03

GP03

GP03

GP03

GP05

1029 PASSAGE
(11,5 M²)

1030 PASSAGE/LÄKTARE
(84,3 M²)

GP03

Sektreteriat

D1028-01

D1029-01

D1029-02

1000 VENT.
(2,8 M²)

1028 KLUBBSTUGA
54,5 M²

1032
WC D1028-02
2,0 M²

U/MU KF

B
ÖVRE PLAN

SEKTION A-A
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OMBYGGNAD SWEGON-HALLEN
JK10 IF
Ritad av

ÖVRE PLAN, SEKTION
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2018-09-06
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Projektnummer
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A-2

Revidering

Vara Gymnastikförening
Bakgrund
Vara Gymnastikförening (Vara GF) bildat 1930, är en av de äldsta föreningar i Vara
Kommun. Föreningen skapar möjligheten för barn och ungdomar att träna gymnastik samt
grundmotorik och genom lek och rörelse vara aktiva och hitta gemenskap och glädje. Vi är
en förening som är stabil och som sedan 2017 växer, likt andra Gymnastikföreningar i
Sverige. Det är den idrottsgren som varit mest stabil med god tillväxt under åren i hela
landet. Vi som förening har som ambition att växa och för att ta nästa steg och utveckla
föreningen och få fler barn och ungdomar i rörelse vill vi med denna avsiktsförklaringen få
bättre möjligheter med halltillgång utifrån de förutsättningar vi behöver för våra redskap.
Syfte
Vårt syfte är att skapa förutsättningar för att alla som vill ska få vara med. Vi ser att det i
nuläget inte finns en gymnstikhall som motsvarar de krav idrotten har, trots att gymnastik är
den tredje största idrottsgrenen för flickor och vi har det största medlemsunderlaget i just
den kategorin. Gymnastiken är även den snabbast växande idrotten sedan 2017 så behovet
av en renodlad gymnastikhall i Vara Kommun växer. Vi vill attrahera både flickor och pojkar
och vi vill ha en åldersspridning som sträcker sig från barn i åldrarna 3 år upp till ungdomar
18 år. Vi vill ge möjlighet till kommunens barn och ungdomar att röra sig och öka sin
motoriska förmåga i en stimulerande och lärande miljö. Det ger en allsidig träning och är en
grund för många idrotter. Vi övar individuellt och i grupp för att få samspel mellan barn och
skapa fler kontaktytor. Vi tar upp de ungdomar som inte har möjlighet att träna själva längre
utan får då möjligheten att bli ledare och hjälpa yngre barn i sin motoriska utveckling vilket vi
ser som en stor del av vårt löpande arbete. Att bygga gymnaster, ledare och skapa trygghet
för barn och ungdomar genom idrott och gemenskap. För att arbeta för vårt syfte driver vi
vår största utmaning genom att hitta möjligheter till att få ytor där vi kan disponera våra
redskap på bästa sätt utan för stora ställtider.
Vi vill även ta nästa steg för vår tävlingsverksamhet och vi kan idag inte erbjuda alla redskap
som krävs då det inte finns plats för dessa i någon av de befintliga hallarna i Vara kommun.
Vi har varit alltid varit framgångsrika på tävlingar men känner nu av att vi inte kan konkurrera
på samma sätt som andra föreningar som kan erbjuda renodlade hallar för gymnastik. Vi kan
heller inte bygga upp de redskapsuppställningar som vi skulle vilja göra med en tillräcklig
säkerhetsmarginal för att kunna träna på nya övningar på ett säkert sätt.
Mål
Vårt mål är att skapa en samlingsplats och ha en bra utgångspunkt för barn och ungdomar
inom idrotten för gemenskap och glädje. Vi har i nuläget lång kö till våra verksamheter och
vårt mål är att alla som vill ska kunna vara med, detta förutsätter att vi har hallar med vårt
redskapsbehov att tillgå. Vi ser gärna att vi hade kunnat erbjuda en bra hall som
kommunens skolor skulle kunna nyttja dagtid och tror att många skulle ha nytta av en
gymnastikhall.
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Sammanfattning
Vi har nu för avsikt att bedriva vår verksamhet i en hall som är anpassad efter vår
verksamhet och som är avsedd för ändamålet att bedriva gymnastik.
Vi har behov av följande redskap som totalt är fysiskt krävande för våra ledare och föräldrar
att hantera för varje tillfälle. Vikten är avgörande för hur vi kan hantera redskapen,
kostnaden för redskapen är stor, vi har ett ökat slitage genom att plocka fram, montera ihop,
montera ner och plocka bort. Det finns också en stor risk i att plocka och montera redskapen
kontinuerligt eftersom det är förankringar som ska göras, skaderisk vid fram och bortplock.
Nedan förklarar vi vilka redskap som behövs/vi använder och hur de ser ut samt vad de
väger och kostnaden för redskapen. Allt för att ge en förståelse i vad som plockas, vilka
investeringar som krävs och vilken säkerhet som vi eftersträvar utöver det tillkommer en stor
slitagedel på redskap när de byggs och plockas bort kontinuerligt.
En överblick över hur en hall utrustad med de redskap som behövs ser ut enligt bild

Barr: Vikt 150 kg plus tillkommande mattor/säkerhetsutrustning, kräver mycket avancerad
kunskap för att sättas upp på ett säkert sätt, både vad gäller under tiden man sätter upp den
och för att sedan kunna nyttjas av en gymnast. Vajrar monteras i krokar i golvet och hela
redskapet tar upp en yta på 4,5x5,5m. Utöver redskapet på bilden tillkommer tjockmattor
under räckena och ytterligare 4-5m efter som avhoppszon. Kostnad ca 80 000 kr utan
skyddsutrustning.
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Bom: Vikt: 150 kg plus tillkommande mattor/säkerhetsutrustning, 1x5m plus mattor som
skydd minst 2m runt om. Är otroligt skrymmande att förvara i ett förråd när det inte används.
Kostnad ca 40 000 kr utan skyddsutrustning

.
Friståendegolv: Vikt: 400 kg, är 15x15m när det är uppbyggt. Väldigt tidskrävande att plocka
upp och ner och kräver att man är många som hjälper till, tar upp ca 20m2 när det är
hopplockat och står i ett förråd. Kostnad ca 400 000 kr.

Hopp: Trampett, Satsbräda, Pegasus, Springmatta, Skyddsutrustning, sammanlagd vikt
UTAN mattor är 300 kg. Kräver en 15m lång ansatsmatta att springa på sedan är resten av
uppbyggnaden ca 4x8m. Kostnad för satsbräda/trampett samt pegasus 95 000 kr. Inga
mattor eller skyddsutrustning är inkluderat.
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Tumbling: Vikt: 580 kg, 15x2 m och 35 cm tjockt som är sektionsindelat. Det tar ca 10 min att
bygga och 10 min att plocka ihop för flera personer. Det förvaras ihopplockat på vagnar och
det tar ca 10 kvm att förvara. Vi har i Vara GF förvärvat ett begagnat till 30 000 kr.

Trampolin: Vikt:400 kg plus säkerhetsutrustning ca 100kg, då tillkommer ändå mattor. Har
mått på ca 5x3m utan skyddsutrustning. Kräver mycket kunskap för att plocka upp och ner
på ett säkert sätt. Pris ca 80 000 kr.

Tillbehör för förövningar och säkerhetsutrustning, utrymme, För att kunna utföra våra
övningar på ett säkert sätt behöver vi mattor till redskapen. Både tjockmattor på hundratals
kilo och tunnare och lättare mattor. Vi känner idag att vi har en stor brist på detta men vi kan
inte köpa på oss mer utrustning då vi inte kan förvara materialet mellan träningarna. Vi får
ofta kompromissa och göra avkall på landningsmattor på bekostnad av säkerheten för
gymnasterna.
Utöver mattor och ovan nämnda redskap har vi otroligt mycket runtomkring-utrustning för att
bryta ner övningar till förövningar. Vi använder även mycket plintar och klossar som tar stor
plats.
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Vara GF söker aktivt samarbete med Vara Folkhögskolan och Lagmansgymnasiets Barn
och Fritidsprogram för att elever på dessa linjer ska kunna omsätta och praktisera teori i
barngrupp och ledarskap.
För att klara detta krävs att vi får kommunen som samarbetspartner och att vi får kommunen
som står bakom vår investering. Vi önskar att vi tillsammans utvecklar kommunen och
aktivitetsutbudet för barn och ungdomar framöver och genom detta önskar vi att beslut fattas
om att bidrag och stöd kan lämnas till Vara GF enligt ansökan.
Nuläge
Vara GF är en förening i Vara som bildades 1930. Föreningen bedriver barn och
ungdomsverksamhet och har hela kommunen som upptagningsområde. Vi har även några
barn inom vissa grenar som kommer från andra kommuner. Vi har gymnastik som vänder
sig till både pojkar och flickor i åldrarna 3-17 år.
Per 2020-02 har vi ca 200 aktiva gymnaster och 230 medlemmar. Vi har för avsikt att i
framtiden erbjuda stödmedlemskap för föräldrar osv.
Sammanställning över fördelning enligt nedanstående
Grupp

Ålder 0-3 år

Stor och Liten
Bamsegymnastik
Redskapsgymnastik
Trampolin
Trupp – tävling
Artistisk Gymnastik
– tävling

Ålder 4-5 år

Ålder 5-7 år

30
15
40
15
5

10
20
15
10

Våra grupper består av:
●
●
●
●
●
●

Artistisk gymnastik 2 grupper (tävlingsgymnastik)
Barngymnastik 2 grupper
Familjegymnastik 2 grupper
Redskapsgymnastik 4 grupper
Pojkar 6-9 år
Truppgymnastik 4 grupper (tävlingsgymnastik)

Varav medlemmarna är fördelade enligt nedanstående
Flickor
Pojkar

Ålder 8 år och
uppåt

0-6 år
47
26

7-12 år
103
12

13-20 år
28
0

Vi har två grenar som vi tävlar i
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21 och äldre
16
2

40
15
10

Truppgymnastik där vi har två olika nivåer och tävlingar sker då i regionen, truppgymnastik
använder hopp, tumbling (ett sviktgolv med matta) samt fristående (dans)
Artistisk Gymnastik (AG) där vi har åtta steg att tävla i inom regionen, AG använder fyra
redskap, hopp, bom, barr och friståendegolv (matta)
Vi har haft stora framgångar på tävlingar trots att vi har ytterst begränsade möjligheter vad
gäller uppbyggnad av redskapsuppställningar och framförallt vad gäller träningstider. Ändå
har vi lyckats ta många pallplatser i båda disciplinerna trots att i en snabbt växande idrott där
nästan alla föreningar vi tävlar mot har egna gymnastikhallar där redskap står framme
permanent. För att fortsatt kunna konkurrera och ta steget mot större tävlingar på region och
nationell nivå krävs mer halltider och mer redskap som vi idag inte har möjlighet att förvara.
Redskapsgymnastik för mindre barn handlar om just grundmotorik på de vanligaste
redskapen såsom hopp, matta, bom och räck samt rep och ringar som är förekommande i
de flesta sporthallar. Vi har idag verksamhet i 4 av kommunens hallar dock är det begränsat
antal barn som får plats just på grund av hallens storlek för gruppen och utrymmet under
träningen men dels på grund av brist på tider i hallar där vi kan nyttja redskap. Vi är
beroende av pga vårt behov av redskapsintensitet för träningar, vissa hallar som kan erbjuda
de ytor som dessa redskap kräver.
Redskapsgymnastik för äldre kräver utrymme för förvaring och redskap, trampoliner samt
skyddsutrustning och annan hjälputrustning. Detta innebär att vi är beroende av att all
trampolinträning sker i samma hall, då materialet inte är lämpligt att flytta mellan hallar och
inte heller att vi i föreningen kan ha flera uppsättningar. Det som begränsar träningarna i
denna gren är framförallt tillgång till halltider men även plats för förvaring av redskap.
Truppgymnastik tränar i fyra olika grupper/tillfällen och dessa är fördelade till två hallar vilket
gör att vissa redskap och hjälpmedel körs mellan hallarna, det är redskap och hjälpmedel
som tillhör föreningen men som då inte kan förvaras i de förråd som är avsedda just för vår
verksamhet. Vi har tillgång till förråd i båda de hallar där vi bedriver den här grenen men att
ha dubbla uppsättningar är inte prioriterat ekonomiskt för föreningen. Begränsningen är inte
yta utan både enhetlig träningslokal med tillhörande redskap samt tider där detta finns för
föreningen att tillgå. Vi kan inte samla allt i en hall i nuläget pga platsbrist för våra redskap.
Artistisk gymnastik tränas vid 3 gånger per vecka och är förlagt till huvudhallen, Alléhallen
men även 1 tillfälle i Västra skolans gymnastikhall. Här är ytan och tillgången till redskap
avgörande, den träning vi har i Västra skolan är då begränsad till endast styrka och
smidighet.
Vi har inte de förutsättningar som krävs för att få arrangera tävlingar i vår förening utan
måste alltid förlita oss till att delta på andra föreningars tävlingar. Vi har även en avgörande
faktor i de redskap som vi använder genom att dessa redskap plockas fram och tillbaka som
är tidskrävande, ansvarsbetungande och ergonomiskt dåligt då dessa redskap väger otroligt
mycket. Det är av största vikt att inget blir fel när redskapen sätts upp då det är säkerheten
för våra barn som måste komma först. De föreningar som har tävlingsinriktning som vi också
ingår i gruppen för har hallar som är avsedda för den här typen av träning, de har också
tillgång till att träna fler timmar per vecka än vi som då samsas med andra föreningar om
samma tider.
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De hallar vi hyr av i nuläget är av kommunen/stiftelser är Alléhallen, Pentahallen, Västra
Skolan och Arentorps skola. När det gäller Alléhallen där vår tävlingsinriktning är förlagd har
vi endast två tider att tillgå:
Grupp
AG
Trupp

Måndag

Tisdag

Onsdag
Allehallen
16:30-20:30
17:00-20:00

Pentahallen
16.30-19.00

Trampolin
Barn
Västra Skolan
17.00-18.00
Torsdag
AG

Västra Skolan
17.00-18.00

17.00-20:30
Västra Skolan
17.00-18.00

Fredag
Västra skolan
17:00-19:00

Söndag
Alléhallen
15:30-17:30

Trupp
Trampolin
Barn
Västra Skolan
17.00-18.00
Arentorp
17:00-18:00
Vi hade innan terminsstart vt 2020 över 300 barn och ungdomar i kö till vår verksamhet men
vi kunde minska det något då vi kunde starta nya familjegrupper. För att klara av att ta emot
fler barn och för att få fler barn i rörelse, där gymnastik är en viktig idrott och bas för flera
sporter framöver främst i de låga åldrarna, krävs mer halltider och mer anpassade hallar för
behovet. Vårt behov av halltider är i nuläget ca 600 timmar/år men kan ökas om
tillgängligheten och nya grupper kan skapas.
Framtid
Vara GF har för avsikt att bedriva verksamheten vidare och eftersom vi står i vägskäl att
hantera vår framtid ser vi två alternativ som lösningar på vår framtid.
Vi har i föreningen därför valt att projektera för att kunna bedriva föreningsverksamheten
vidare i en hall där vi uppfyller de krav som ställs på idrotten och för att vi ska kunna
verkställa vårt mål och vår ambition, dvs att kunna erbjuda alla barn och ungdomar som vill
träna gymnastik också ska få möjlighet till det.
Placering
Vi har utifrån dialog med kommunpolitiker haft olika alternativ
1. Att utgå från kommunens huvudhall, dvs Alléhallen och bygga en anpassad hall i
anslutning till denna
2. Att uppföra en fristående hall på område i anslutning till Gymnasieskola, Sparbankshallen
och Badhus för att hitta synergieffekter i att vara attraktiv i lättillgängligt område och dra
nytta av ev framtida satsningar inom kommunen i form av utökning av Torsgårdsskolan,
Gymnasieinriktningar, Bad och Konserthus och ev även Hotell.
3. Att utgå från en befintlig hall, Pentahallen, för att bygga en anpassad hallyta i anslutning
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till befintlig hall för att nyttja gemensamhetsytor och att finnas i ett område som är avsett
för skola och liknande verksamhet.
Vi har i två alternativ då även med i beaktande att nyttja befintliga parkeringsplatser samt att
dessa hallar är handikappanpassade.
Utifrån dessa ovanstående alternativ är vår främsta avsikt att hitta en lösning för alternativ 3.

Förslag på tillbyggnad av Pentahallen
Tidsplan
Byggstarten för projektet är tänkt våren 2022 och inflytt vid årsslutet samma år och full
verksamhet igång v3 år 2023
Då beslut om investeringsstöd från Vara kommun tas november-december ger det oss tid att
ansöka om resten av kostnaderna under 2021 och projektera byggnationen fram till
byggstarten.
Riskanalys med projektet
Vi ser att tidsplanen är tajt och kommer kräva mycket från oss som förening vilket gör att
risken för att byggstarten kan komma att försenas. Även finansieringen till den del
föreningen själva ska stå för kommer vara ett riskmoment att få ihop den ekonomi som krävs
då vi är beroende av våra bidragsansökningar.
Riskanalys med resultatet
Det är alltid en risk när en ideell idrottsförening ska äga och förvalta en fastighet både vad
gäller underhåll och den dagliga skötseln. Man har som förening svårt att förutspå vilket
engagemang som kommer finnas längre än 1-2 år framåt då barn och ungdomar snabbt får
nya intressen och således kan engagemang från föräldrar på kort tid försvinna. Både vad
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gäller intäkter i form av sponsorer, försäljning och vad gäller nerlagd tid i att sköta om
föreningen och dess fastighet.
Vi ser även risk i kostnaderna vad gäller el och värme då dessa är svåra att förutse och kan
förändras över tid.
Vi har en dialog med Stiftelsen Pentahallen om att göra det som en gemensam aktivitet och
därmed också minska risken i projektet.
Projektorganisation
Projektet kommer ledas av ordförande Robin Olsson som jobbar i byggbranschen och
projekterat flertalet projekt sedan tidigare och kommer således se över själva
byggprocessen. Kompetensen kring hantering av ekonomin och kostnaderna i projektet
kommer Linda Rydén med erfarenhet inom finansiering och ekonomi samt projektering, som
tagit fram budgeten för projektet, stå för.
Föreningen har sedan tidigare ansökningsunderlag och kontakt med organisationer där vi
avser söka bidrag. Styrelsen kommer utse en grupp som kommer jobba med att få in
sponsorer och man har också färdiga sponsoravtal klara sedan tidigare.
Vi har även för avsikt att ha föräldragrupper som ansvarar för olika delar i projektet under
pågående status samt för förvaltning efter. De föräldrar vi har för detta har erfarenhet kring
liknande uppgifter som de tilldelas i arbetslivet idag. Vi har flertalet föräldrar i
ägande/ledande befattningar i näringslivet i Vara Kommun som har visat intresse och vill
stötta oss i detta.
Att i samarbete och genom ett klart definierat projekt tillsammans med Stiftelsen Pentahallen
genomföra detta så anser vi att vi har mycket goda förutsättningar att klara av både
projekteringen, byggnationen och slutligen driften med gott resultat.
Hallbehov
Se bifogad ritning på en anslutningshall till Pentahallen, motsvarar en lokal på 615 kvm.
Dock ska noteras att brandsluss/Korridor ej är ritad på bifogad skiss, men vi har med i
beräkning. För att få det rätt behövs byggkonsult medverka och det är med i
investeringskalkylen som presenteras nedan.
Investeringsbehov
Vara GF visar nedan en kalkyl som visar total investeringskostnad för vårt förslag.
Vår förhoppning är att delge en tydlig investeringskalkyl.
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Investeringskalkyl för anslutning av hall till Pentahallen

Bygglov, nybyggnadskarta mm
Mark 615 kvm (del av mark ägs av Penta)
Lantmäteriet
Byggkonsult
Byggnation
Mark material inkl arbete
Hall inkl montage och grund
Belysning inkl elektriker
Värme/Ventilation inkl installation
Brandskydd/anslutningskorridor
Grop och övriga infästningar

Budgeterat
belopp
100 000
140 000
30 000
100 000
500 000
3 000 000
500 000
400 000
300 000
300 000
5 370 000

Driftskalkyl
Föreningen har för avsikt att hantera driften i hallen tillsammans med Stiftelsen Pentahallen,
syftet är att vi gemensamt ska klara det med en god ekonomi dock utan vinstsyfte.
Intäkterna baseras på samarbete med skolor och andra föreningar. Vi har budgeterat med
intäkter via sponsring och hyresintäkter. Vi har också möjlighet att ta in extra event som ger
merintäkter vid behov.
Hyresintäkter budgeteras till 300 kr/timme och där Vara GF hyr 600 timmar/år, Vara
Kommun för idrottsutövning enligt skolverkets läroplan för idrottsutövning och övrig
uthyrningstid till andra föreningar såsom dans, kampsport, ridsport och handikappidrott etc
350 timmar/år.
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Budget
År 1

År 2-3

Intäkter
Reklam/Sponsring
Hyresintäkt Vara GF
Hyresintäkt Övriga
Kostnader
Drift och Underhåll
Värme
Förbrukningsmaterial
Fastighetskostnader
Försäkringskostnader
Övriga kostnader
Resultat

50 000
180 000
105 000
335 000

50 000
200 000
105 000
355 000

- 80 000
- 70 000
- 20 000
- 35 000
- 20 000
- 50 000
275 000

- 80 000
- 70 000
- 20 000
- 35 000
- 25 000
- 50 000
280 000

+ 60 000

-

+ 75 000

Resultatet på 60 000 kr/år visar att det finns utrymme att betala ränta om finansiering
motsvarande 2 700 000 kr skulle lånefinansieras mot grund i hyresavtal med Vara Kommun.
Dock är inte det ett tänkt scenario men vi har med i beräkningen och riskanalysen. Det som
då tillkommer är att det ska finnas utrymme för ca 135 000 kr ytterligare i amortering årligen
vilket då skulle finansieras genom ytterligare sponsring (ytterligare 50 000 kr), ökat antal
medlemmar och därigenom ökad medlemsintäkt (familjemedlemskap minst 200 föräldrar a
100 kr/person ger 20 000 kr) samt kringaktiviteter såsom arrangerade tävlingar där det
kommer 200 gymnaster och anmälningsavgift är 300 kr/gymnast ger ytterligare 60 000 kr
samt lite avdrag för kostnader för arrangemang. Detta utifrån beräkning av arrangemang vid
endast 1 tillfälle per år.
Finansiering
Föreningen har för avsikt att genomföra satsningen tillsammans med Stiftelsen Pentahallen
och hoppas att kommunen ställer sig positiv till något av vårt förslag och vi hoppas att
kommunen då lämnar investeringsbidrag motsvarande 50% av investeringen, dvs att bidrag
lämnas på 2 685 000 kr
Övrig finansiering av resterande 2 685 000 kr kommer sökas från nedanstående och de
flesta bidragsgivare har redan vidtalats
- Sparbanksstiftelsen
- Riksidrottsförbundet
- Boverket
- Allmänna arvsfonden
- Jordbruksverket
- Leader landsortsprojekt
- Föreningens egna bidrag
- Näringslivet
- Invånare med intresse för gymnastik för våra barn och ungdomar
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Styrelsen i Vara Gymnastikförening
Vara den

Robin Olsson
ordf

Linda Göransson
ledamot

Louise Thorsson
ledamot

Alexandra Thoresson
ledamot

Lasitha Bynke
ledamot

Sara Bäcklund
ledamot

67

T

TUMLEBERG GREEN BOX

Ansökan
investeringsstöd
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Sammanfattning
Målet med projekt Tumleberg Green Box är
-

Omvandling av Tumlebergs bygdegård till Tumleberg Green Box;
Etablering av Green Box som bygdens utvecklingsnod för boende och
verksamma;

Tumlebergs bygdegårdsförening söker investeringsstöd för Green Box som en
infrastrukturell basresurs som behövs för smart och modern bygdeutveckling.
Landsbygdsutveckling idag innebär nätverkande lokalt, regionalt, nationellt och
internationellt. Fysiska samlingspunkter för företagsamhet, utveckling av lokala
resurser och social sammanhållning är även i en digital värld nödvändiga i ett
utvecklingsperspektiv över tid.
Kostnaderna för verksamhetsutvecklingen faller utanför denna ansökan.
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Ansökan Investeringsstöd för Tumlebergs
bygdegårdsförenings utveckling av Green Box
Beskrivning av föreningen och dess verksamhet
Tumlebergs bygdegårdsförening är en gammal förening som drivit egen verksamhet
och upplåtit lokal för andras under många år.
Under en rad år har föreningen varit mindre aktiv. Man kan konstatera att
bygdegårdsföreningen har följt utvecklingen i Tumlebergs samhälle – från ett
pulserande stationssamhälle till avfolkningsbygd. Generationsväxlingen i lokalt
föreningsliv i en bygd som avfolkas uteblir i många fall och till slut är
föreningskassan tom och driften löper pga ett ganska litet antal lojala personers
privata sponsorverksamhet.
Sedan några år tillbaka växer intresset igen för landsbygdsboende med andra
förtecken än förr. Den nya tekniken sätter tillbaka orter som Tumleberg på kartan småföretagandet och ta-sig-för-samheter (både gröna och andra näringar) blir
naturliga sätt att försörja familjer på, distansarbete som anställd innebär reella
möjligheter, livet nära djur och natur svarar mot människors uppfattning om
livskvalitet. Det tvärsektoriella sättet att se på boende, arbetsliv, kompetensutveckling
och livskvalitet ger förutsättningar för modernt landsbygdsliv. Bygdegården får en ny
och framträdande roll i utvecklingen av det moderna Tumleberg.
Bygdegårdsföreningen har i den delvis nya kontexten blivit den lokala förening som
ger ett nav åt klusterbildningen Naturkraft Tumleberg. Naturkraft Tumleberg samlar
lokala initiativ i och omkring Tumleberg med en modern landsbygd som målbild - ett
hållbart lokalsamhälle, baserat på initiativ från föreningar, företag och privatpersoner.
Effekterna gör bygden tillgänglig för den som söker livskvalitet i ett hållbart
landsbygdsboende.
Bygdegårdsföreningen har idag drygt 100 medlemmar. I likhet med förhållanden i
många andra föreningar finns utmaningar i att engagera människor med långa
åtaganden. Därför ingår i Green Box-konceptet verksamhetsutveckling av föreningen
likväl som fokus på utvecklingen av bygdens olika resurser och sambanden
däremellan.
En blandning av generationer och personer boende i området och deras erfarenheter
av olika näringsfång är en basresurs, tillsammans med en föreningsägd lokal och
naturmiljöer för rekreation och varsam näring. Resurserna i form av möjligheter till
utvecklade besöksmål, kreativa upplevelser och tjänsteföretagande är under framväxt.
Utvecklingen av bygdegården till Tumleberg Green Box tillför en nod för utveckling,
samordning och realisering av Tumlebergs idéer och resurser kring smart, hållbar
landsbygd. Att använda bygdegården på ett nytt sätt är exempel på ekologisk,
ekonomisk och social hållbarhet med anknytning till fr a mål 3, 6, 8, 9, 11, 16 av de
Globala målen.
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Tumlebergs bygdegårdsförening vill, som en del av Naturkraft Tumleberg, utveckla
Tumleberg Green Box, ett multikreativt hus för planering, workshops och utåtriktade
aktiviteter, en funktionell nod för samordning och realisering av resurser kring smart,
hållbar landsbygd.
Tumlebergs bygdegård har genomgått renoveringar genom åren, men i huvudsak är
lokalen präglad av en traditionell verksamhet som har anor sen tillkomsten i slutet av
femtitalet. Idag är huset i akut behov av reparationer och åtgärder för vatten och
avlopp, men tanken är att när man ändå måste tillgodose basala fastighetsbehov, ska
man samtidigt göra huset multifunktionellt, smart och utrustat på ett sätt som möter
de behov som modern landsbygd har. Det gäller multifunktionella ytor för olika
behov – föreläsningsverksamhet och fritidsverksamhet, barnaktiviteter och
arbetsplatser, nod för kollektiva lösningar på samfärdsel och varutransporter,
mötesplats för tillresta och boende, cateringbas för utveckling av turism, lekyta för
gästande barn och vuxna etc etc.
Green Box blir hemadress för Naturkraft Tumleberg. I Green Box sker uppstart av
nätverk för utvecklingsprojekt såsom
o naturturism
o lokal utveckling baserat på lokal företagsamhet och lokala initiativ
o samverkan med andra verksamma föreningar
o nätverk för landsbygdsföretagare inom besöksnäring och
besöksmålsutveckling

Nulägesanalys/Behovsbeskrivning
Bygden behöver en lokal som bas för sin egen utveckling. Bygdegården passar i den
rollen, men lokalen behöver bli klimatsmart och anpassad till moderna
landsbygdskrav.
Behoven är långt större än vad enskilda ortsbor förmår sponsra på egen hand. Akuta
insatser ska ses i ett sammanhang med behoven av en upprustad funktion för den
nya tidens landsbygdsutveckling. Att inte ta tillfället i akt kan i värsta fall medföra att
akuta åtgärder utförs för en lokal som inte kan fylla sin uppgift.
Green Box ska vara ett kreativt centrum och fungera som inspiration för nya sätt att
tänka när landsbygden går in i en ny tid av klimatförändringar och hot mot demokrati
och livsbetingelser. Omvandlingen ställer krav på kreativ insats från arkitekt och
byggföretag men också på ortens befolkning och samlade kompetenser. Det är därför
av stor vikt att omställningen kan finansieras sammanhållet för att inte få
”lapptäckeslösningar” där de initiala åtgärderna visar sig inte fungera i en
helhetslösning och utfallet blir sämre för det arbete som Green Box ska främja.
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Lösningsförslag med kostnadsuppskattningar
1. Markberedning
2. Energibesparande
åtgärder
3. Teknisk infrastruktur

Dränering
Tak, värme (jordvärme,
solceller, panna)
Vatten och avlopp,
fiber, wifi-nod,
utrustning för
storbildsöverföring,
ljud och ljus för
användning ute och
inne, mörkläggning
Duschrum, toalett, hiss,
hjärtstartare
Kök, disk- och
tvättmaskiner
Boknings- &
låsningssystem

4. Tillgänglighet
5. Service

6. Arbetskostnad,
tillstånd, arkitekt m.m.
SUMMA 1-6

KOSTNAD
250 000
970 000
550 000

400 000
200 000

200 000
2 570 000

Riskanalys med åtgärdsplan
S=sannolikhet, K=konsekvens, R=risk
Nr

Risk

S (1-5)

K (1-5)

R=S*K

1

Tumleberg – ett
samhälle kännetecknat
av utanförskap
(kriminalitet, droger, lågt
valdeltagande, låg
sysselsättningsgrad etc)

4

5

20

2

Försämrad självkänsla
bland boende

4

5

20

3

Brist på nätverk för
företag och ta-sig-församma personer

3

4

12

5
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Åtgärd

Positiv inflyttning –
positivt boende, skapa
ett lokalsamhälle där
alla behövs, jobba med
självbild och
möjligheter, undvika
”samhällsdepression”,
samhällsbyggande
fokus i en av
kommunens utkanter
Utvecklad
föreningsverksamhet,
naturen som miljö och
inspiration, kultur som
metod
Samordning,
innehållsbaserad

4

5

6

Outvecklade besöksmål

3

Ingen naturlig nod för
nödvändig
samhällsutveckling,
sociala möten och social
sammanhållning om
5
bygdegården
försvinner/inte anpassas
efter utvecklingsbehov
på landsbygden
Ingen helhetssyn på
behov över tid om medel
3
bara finns för enstaka
akutinsatser

3

9

4

20

3

9

7

Ingen kontinuitet i
föreningen över tid

2

5

10

8

Få aktiva i driften av
föreningen

3

4

12

9

Ekonomiskt beroende av
4
andra under lång tid

3

12

samverkan,
mentorsverksamhet
Nätverk,
kompetensutveckling,
varsam naturturism,
lokala kulturarv.
Renovera och
modifiera bygdegården
till en modern
multifunktionell
mötesplats för boende,
tillresande och nätverk.

Hitta stöd och
sponsorer

Livaktig och angelägen
verksamhet, cirkulation
av uppdrag, delaktighet,
dokumentation
Utvecklade former för
delaktighet
Bygga upp en egen
ekonomi när
infrastrukturen är på
plats. Bygdegården som
nod i utveckling av
lokal
besöksmålsutveckling.

Intressentanalys
Allmänheten: stormöten har hållits i bygdegården under de senaste 3 åren har
formulerat utvecklingsmål
Lokal företagsamhet: kontakter upparbetade av Naturkraft Tumleberg –
samordning, samarbeten, kreativa utvecklingsmiljöer (Green Box och Hjortemossen)
Ideell ta-sig-församhet: nya intressenter, t ex andra lokala föreningar, användare av
friluftsmöjligheterna på Hjortemossen (cyklister och vandrare) och andra nätverk av
privatpersoner.
Besökare: gäster till befintliga och framtida besöksmål – Hjortemossen, kreativa
företag, kulturarv. Nätverk med utländska nätverk för besöksnäring.
Andra föreningar: nätverk inom och utanför kommunen – bygdegårdsföreningar,
föreningsdrivna besöksmål, föreningar som är intresserade av samarbete.
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Kommunal verksamhet: en ort att utveckla med hjälp av personer som står långt
från ordinarie arbetsmarknad i samverkan med kommunens arbetsmarknadsenhet;
samarbetspart i olika hållbarhetsprojekt vid samhällsplanering för en god livsmiljö.

Samband och beroenden
Sweden By Bike – nationell intresseorganisation för alla former av cykling
Västsverige - besöksmålsnäringsutveckling
Bygdegårdarnas Riksförbund – kompetensbank och rådgivning
Studiefrämjandet - kompetensutvecklingspartner naturturism, verksamhetsutveckling
Studieförbundet Vuxenskolan – kompetensutvecklingspartner naturturism,
verksamhetsutveckling
Visit Skaraborg - besöksmålsutveckling
Leader Insjöriket – kontakter inom regionen och med Danmark ang besöksnäring
Leader Nordvästra Skaraborg – genomförandeprojekt beviljat vt 2020.

Tids- och aktivitetsplan för projektet
Se även Lösningsförslag ovan.
Vatten och avlopp
inklusive t ex
markbearbetning

Kontakt med
Akut
kommunen,
Upphandling,
genomförande
Energibesparande åtgärder Upphandling,
Akut
genomförande:
takbyte, värme och el
Skisser förslag till
Process med boende Underlag för
disposition av ytor och
i området,
ritningar och
lösningar för
engagemang av
offertförfrågningar
multifunktionalitet
arkitektstudent el
liknande. Kök som
hjärtpunkt.
Kontorsarbetsplatser.
Utomhusscen,
IT-lösningar
Bredband, wifi,
visningsutrustning,
Mörkläggning, ljud
och ljus
Tillgänglighetsanpassningar Dusch, toa, hiss,
hjärtstartare
Genomförandet
husrenovering
Verksamhetsutveckling
Eftersom handläggningstiden för ansökan inte är känd och utfallet av ansökan kan
påverka omfattning och planläggning av åtgärder kan vi inte ge någon tidsplan, men
anger i stället en tänkt kronologisk ordning och beräknad tidsåtgång per steg i
aktivitetsplanen. Sammantaget beräknas projektet kunna ta två år i anspråk.
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Avgränsningar för projektet
Kostnader för verksamhetsutveckling (bygdeutveckling) omfattas inte av denna
ansökan.

Projektorganisation
Styrgrupp för projektet: medlemmar ur bygdegårdsföreningens styrelse,
representanter för lokalt näringsliv, valda representanter från byamöte. Styrgruppen
har jämn könsfördelning och innehålla såväl äldre som yngre personer.
En arbetsgrupp utses av styrgruppen.
Utvecklingsgrupper knyts till projektet och bereder olika grenar av verksamheten och
dess lokalbehov. Utvecklingsgrupper rapporterar till styrgruppen.
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Bilagor
Till ansökan ska biläggas följande.






Verksamhetsberättelse
Bokslut
Årsmötesprotokoll
Verksamhetsplan
Eventuella andra handlingar som stärker ansökan
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Bifogat återfinns kompletterande uppgifter kring projektet i Tumleberg.
Målet med projektet beskrivs i ansökan tidigare insänt
Bygdegårdens roll som nod för lokal utveckling i Tumleberg bygger på ett nytänk kring samlingslokalens funktion i modern landsbygdsutveckling.
Tumlebergs bygdegård är en resurs som legat i törnrosasömn ganska länge, vilket gör att basala fastighetsbehov måste tillgodoses för att framtiden
ska kunna säkras. I det läget krävs både långsiktigt perspektiv och kortsiktigt samtidig – genvägar till funktioner som ännu inte kunnat utvecklas,
dimensionering som bygger på framtidens behov snarare än de senare årens verksamhet osv.
Verksamhetsplanen för projektet visar kostnader som beräknas kunna utföras i en viss ordning, där samordning sker mellan olika delar av projektet
för högsta möjliga kostnadseffektivitet. Det betyder t ex att vid grävning så grävs både för VA-anslutning, dränering runt huset och för bredband,
fast dessa tre uppdrag hänför sig till tre olika delprojekt – VA, eftersatt fastighetsskötsel och IT-infrastruktur. När taket läggs om korrigeras för
eventuella behov av ytterligare isolering och solcellsinstallation. När VA dras om förbereds för anslutning av jordvärme. Elarbeten i samband
med energieffektivisering kommer att inbegripa de som behövs för framtida IT, utveckling av servicepunkt för t ex livsmedelsleveranser,
ställplatser för husbilar och eventuell campingverksamhet. Det betyder också att för att inte bygga bort möjligheter för husets framtid behövs
arkitektkompetens redan i det första stegen kring t ex takbyte, energieffektivisering, VA- och elarbeten.
Föreningen står gärna till tjänst med ytterligare information.
Tumleberg den 30 juli 2020 /
Anders Ebbesson, Tumlebergs bygdegårdsförening

Tumlebergs Bygdegård

20200730

Åtgärder
Takbyte:

Startar i september 2020. Vi har redan fått pengar beviljade från Boverket och Vara Kommun
summa
Betongpannor
194440
Arbete
material
Pris med moms

163313
73737
243050
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Vatten och avlopp
Vårt nuvarande enskilda avlopp är utdömt och ett nytt måste vara på plats senast 30 september 2021
antal
meter
Nedgrävning och inkoppling
Meterpris
500
Hydrofor och installation
avgifter kommun, lokalt vattennät mm
Pris med moms
Dränering

Material och arbete
Pris hela sträckan
Maskinhyra
Summa

55

apris

summa

108

54000
10000
70000
134000

2120

116600
5000
121600

Pris med moms

152000

En grov återställning ingår med bef. material
Med reservation för vad som döljer sig under mark,
såsom berg, stora sten, rör, oljetank
eller annat oförutsett som försenar arbetet.

Jordvärme

Nedgrävning av slang
Pris med moms

800
37500

Värmepump
Värmepump
Arbete
Pris med moms

140800
54700
195500
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Teknisk infrastruktur
IT infrastrukturbredbandwifi inne och ute
IT utrustningstorbild
Förbättring och uppdatering av elsystem
Arbetsplatser
arkitektkostnad
Pris med moms

50000
100000
100000
80000
70000
400000

Duschrum:
Plastmatta
VVS
Interiör
Rivning
Återbyggnad
Pris med moms

190000

Gällande rivning och återbyggnad är det en uppskattad tidsåtgång
som kan variera, då skick och nuvarande dragning är oklar då det är ingjutet.
Eventuella åtgärder mot tillskjutande fukt i golv kan behöva göras.
Kök

Övrigt

Inredning
Vitvaror
Kyl,frys,spis,disk,fläkt
Pris med moms

170000

Dörrar mm
Brandvarnare
Elektriker
Pannrum
bokning o låssystem
besiktningsman
Pingisrum golv
Pris med moms

200000
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Markarbete

tillgänglighet:

Markberedning för
cykelcamping, parkering,
Pris med moms

100000

Räcke
Tvättbänk
Tvätt m.+tork.t
hiss, handkap
hjärtstartare
Tvättbänk
Pris med moms

200000

energieffektivisering
solceller
solceller
fönster
ventilation
Pris med moms

300000
100000
150000
550000

summa (taket borträkn)

2329000
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Avtal om förvaltning av bidraget
till tillbyggnad av Pentahallen
1. Parter
Detta avtal sluts mellan Vara kommun (hädanefter ”Kommunen”), org. nr. 212000-2924, och den ideella
föreningen Vara Gymnastikförening (hädanefter ”Föreningen”), org. nr. 868401-1995 (hädanefter
gemensamt benämnda ”Parterna”).
Kommunstyrelsen i Vara kommun, eller den som Kommunstyrelsen utser, ansvarar för att uppfylla
Kommunens åtaganden enligt avtalet.
2. Bakgrund
Föreningen har hos Kommunen ansökt om investeringsstöd för att bygga ut den befintliga Pentahallen
med en hallyta anpassad för gymnastik. (hädanefter ”Projektet”). En förutsättning för att beviljas
investeringsstöd är enligt Kommunens riktlinje för investeringsstöd att stödet uppgår till maximalt 50% av
den beräknade investeringskostnaden och att Parterna tecknar ett avtal om hur stödet ska förvaltas.
Genom detta avtal förbinder sig Föreningen att förvalta bidraget i enlighet med avtalet.
3. Information om Projektet
Vid information om Projektet ska det framgå att det genomförs med bidrag från Kommunen.
Kommunens logotyp ska framträda på ett tydligt sätt både i tryckt och elektroniskt material.
4. Förvaltning av medel
Föreningen ska hålla de mottagna medlen från Kommunen avskilda.
Om bidraget tas emot på ett allmänt konto för inbetalningar ska det utan dröjsmål föras över till ett konto
för Projektet där det särskilda ändamålet framgår. Kontot får endast användas för bidraget från
Kommunen.
Medlen ska hållas innestående på kontot, utan att sammanblandas med andra tillgångar, tills de används
för avsett ändamål.
5. Användning av bidraget
Projektets kostnader ska kunna hänföras till ansökan (handlingsid. KS 2020.1786, hädanefter ”ansökan” )
som ligger till grund för beslutet om bidrag.
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Bidraget får endast användas till kostnader som hör till Projektet och för kostnad som är skälig.
Föreningen tillåts revidera utformningen av projektet så länge detta sker inom budget och inte innebär
väsentliga avsteg från målsättning och syfte så som beskrivs i ansökan. Kommunens godkännande krävs
för att Föreningen ska få disponera medlen på annat sätt.
Endast med Kommunens skriftliga godkännande får bidraget användas för löner och ersättningar till
närstående till
-

person som företräder Föreningen
person som har ansvar för verksamheten i Föreningen

Bidraget får inte användas för
-

kostnader som betalas av annan finansiär
kostnader som uppstått före beslutet
individuella tjänstepensionsförsäkringar utöver kollektivavtal eller motsvarande
böter, andra penningstraff, viten eller rättegångskostnader
alkohol eller tobak
gåvor, andra än representations- eller reklamgåvor för högst 225 kronor inklusive moms per
person och år
ingående mervärdesskatt för momsredovisningsskyldiga Föreningen
Föreningens egna kostnader för projektledning
aktiviteter utomlands eller resor till och från utlandet
kostnader för utvärdering av Projektet

6. Startpunkt och utbetalning
Kommunen kommer att betala ut bidraget efter att Projektets startpunkt har infallit.
Startpunkten inträffar när samtliga följande villkor har uppfyllts:
1. Kommunfullmäktige i Vara kommuns beslut att bevilja stödet har vunnit laga kraft.
2. Detta avtal har undertecknats och Kommunfullmäktige i Vara kommuns beslut att godkänna det
har vunnit laga kraft.
3. Föreningen har inkommit till kommunen med underlag som styrker att den har säkrat övrig
finansiering genom bidrag.
Om Föreningen inte säkrar bidrag till återstående 50% av investeringskostnaden inom ett år från att övriga
två villkor är uppfyllda ska Föreningen informera Kommunen om detta samt om hur Föreningen istället
avser att finansiera investeringskostnaden. Om Kommunen därvid bedömer att Föreningens finansiering
av Projektet inte är tillräckligt säker för att syftet med Projektet ska kunna uppnås, har Kommunen rätt att
ompröva beslutet att bevilja stöd till Projektet. Om Kommunen därvid beslutar att stöd inte ska utgå
förbinder sig Föreningen att inte ställa något ersättningsanspråk gentemot Kommunen.
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Kommunen ska meddela Föreningen när startpunkten inträffar och kommunen kan börja betala ut stödet,
samt om hur utbetalning kommer att ske. Kommunen beslutar på vilket sätt som utbetalning ska ske.
7. Slutförande av projektet
Projektet ska slutföras senast tre år efter startpunkten. Med att slutföras avses att byggnationen av
anläggningen är genomfört och ansökan om slutbesked har kommit in till kommunen.
Medel som inte har förbrukats inom ett år från det att Projektet avslutas, Projektets överskott, ska
återbetalas.
8. Åtagande
Föreningen förbinder sig att under minst 20 år efter att Projektet har avslutats använda anläggningen på
det sätt som har angetts i ansökan och enligt de villkor som förutsattes när stödet beviljades.
Anläggningen får under den perioden inte säljas eller på annat sätt överlåtas.
Efter ansökan från Föreningen kan Kommunen besluta om undantag från villkoren om det föreligger
särskilda skäl.
9. Granskning och kontrollbesök
Kommunen kan besöka (kontrollbesök), revidera eller utvärdera varje verksamhet som har finansierats
med bidrag från Kommunen. Kommunen kan även begära in kopior av räkenskaper och övrigt underlag
som rör bidragets användning.
Kommunen ska kontrollera om anläggningen används för avsett ändamål och med de villkor som angavs
när bidraget beviljades.
10. Redovisning
Föreningen ska redovisa förslag till entreprenadavtal till Kommunen innan avtal sluts med entreprenören.
Föreningen ska redogöra för sin projektorganisation för Kommunen innan avtal sluts med entreprenören.
Föreningen ska skriftligen redovisa hur medlen har använts i dels kvartalsrapporter, dels en
slutredovisning.
En redovisning ska vara undertecknad av firmatecknare och skickas in i original. Redovisning ska ske mot
den budget som godkänts för projektet. Eventuella avvikelser ska anges och kommenteras.
Bokföring ska ske så att Projektets totala kostnader och intäkter direkt kan utläsas. Tillämpliga
bokföringsregler ska följas.
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Föreningen ska även lämna det underlag som Kommunen begär för granskning av redovisningen.
Slutredovisningen ska lämnas senast ett år efter att slutbesked har beviljats.
Till slutredovisningen ska ett revisorsintyg bifogas. Revisorn ska vara kvalificerad (godkänd eller
auktoriserad av Revisorsnämnden eller certifierad av Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer, SKYREV). Om
Kommunen lämnar anvisningar ska revisorns granskning följa dessa anvisningar. Intyget ska vara
undertecknat av revisorn och skickas in i original.
11. Återkrav
Bidraget ska betalas tillbaka om






Föreningen genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att bidraget har
lämnats felaktigt eller med för högt belopp och Föreningen borde ha insett detta.
bidraget används i strid med punkt 5.
bidraget inte har förbrukats inom angiven tid enligt punkt 7 eller för det ändamål som framgick av
ansökan.
Föreningen inte uppfyller sina åtaganden eller i övrigt handlar i strid med punkt 8.
Föreningen inte inom föreskriven tid lämnar underlag som behövs för granskningen enligt punkt
9 eller redovisning enligt punkt 10.

Kommunen beslutar om bidraget ska betalas till del eller i sin helhet.
Föreningen åtar sig att om Kommunens så beslutar betala tillbaka bidraget på det sätt och inom den tid
som Kommunen bestämmer.
12. Kontakta Kommunen vid viktigare förändringar
Föreningen ska omgående kontakta Kommunen om





Projektet inte kan slutföras inom tidsplanen i punkt 7.
Projektet riskerar att bli dyrare än den budget som ingick i ansökan.
Föreningen ändrar uppgift om adress, telefon eller e-post för sig eller sin kontaktperson.
Föreningen behöver ytterligare tid med sin redovisning.

Detta Avtal börjar gälla när det har undertecknats av båda parter och Kommunfullmäktige i Vara
kommuns beslut att bevilja stöd till Föreningen samt godkänna Avtalet har vunnit laga kraft.
Detta Avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
Ort

Datum

Ort
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Datum

_________________
Lars Gezelius
Vara Kommun

_________________
Vara Gymnastikförening
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Avtal om förvaltning av
bidraget till Idrottsplatsen ”Nya IP”
1. Parter
Detta avtal sluts mellan Vara kommun (hädanefter ”Kommunen”), org. nr. 212000-2924, och den ideella
föreningen JK 10 Idrottsförening (hädanefter ”Föreningen”), org. nr. 802449-2442 (hädanefter
gemensamt benämnda ”Parterna”).
Kommunstyrelsen i Vara kommun, eller den som Kommunstyrelsen utser, ansvarar för att uppfylla
Kommunens åtaganden enligt avtalet.
2. Bakgrund
Föreningen har hos Kommunen ansökt om investeringsstöd för renovering och ombyggnad av
idrottsplatsen ”Nya IP” i Kvänum där Swegonhallen ligger (hädanefter ”Projektet”). En förutsättning för
att beviljas investeringsstöd är enligt Kommunens riktlinje för investeringsstöd att stödet uppgår till
maximalt 50% av den beräknade investeringskostnaden och att Parterna tecknar ett avtal om hur stödet
ska förvaltas.
Genom detta avtal förbinder sig Föreningen att förvalta bidraget i enlighet med avtalet.
3. Information om Projektet
Vid information om Projektet ska det framgå att det genomförs med bidrag från Kommunen.
Kommunens logotyp ska framträda på ett tydligt sätt både i tryckt och elektroniskt material.
4. Förvaltning av medel
Föreningen ska hålla de mottagna medlen från Kommunen avskilda.
Om bidraget tas emot på ett allmänt konto för inbetalningar ska det utan dröjsmål föras över till ett konto
för Projektet där det särskilda ändamålet framgår. Kontot får endast användas för bidraget från
Kommunen.
Medlen ska hållas innestående på kontot, utan att sammanblandas med andra tillgångar, tills de används
för avsett ändamål.
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5. Användning av bidraget
Projektets kostnader ska kunna hänföras till ansökan (handlingsid. KS 2020.1788, hädanefter ”ansökan” )
som ligger till grund för beslutet om bidrag.
Bidraget får endast användas till kostnader som hör till Projektet och för kostnad som är skälig.
Föreningen tillåts revidera utformningen av projektet så länge detta sker inom budget och inte innebär
väsentliga avsteg från målsättning och syfte så som beskrivs i ansökan. Kommunens godkännande krävs
för att Föreningen ska få disponera medlen på annat sätt.
Endast med Kommunens skriftliga godkännande får bidraget användas för löner och ersättningar till
närstående till
-

person som företräder Föreningen
person som har ansvar för verksamheten i Föreningen

Bidraget får inte användas för
-

kostnader som betalas av annan finansiär
kostnader som uppstått före beslutet
individuella tjänstepensionsförsäkringar utöver kollektivavtal eller motsvarande
böter, andra penningstraff, viten eller rättegångskostnader
alkohol eller tobak
gåvor, andra än representations- eller reklamgåvor för högst 225 kronor inklusive moms per
person och år
ingående mervärdesskatt för momsredovisningsskyldiga Föreningen
Föreningens egna kostnader för projektledning
aktiviteter utomlands eller resor till och från utlandet
kostnader för utvärdering av Projektet

6. Startpunkt och utbetalning
Kommunen kommer att betala ut bidraget efter att Projektets startpunkt har infallit.
Startpunkten inträffar när samtliga följande villkor har uppfyllts:
1. Kommunfullmäktige i Vara kommuns beslut att bevilja stödet har vunnit laga kraft.
2. Detta avtal har undertecknats och Kommunfullmäktige i Vara kommuns beslut att godkänna det
har vunnit laga kraft.
3. Föreningen har inkommit till kommunen med underlag som styrker att den har säkrat övrig
finansiering genom bidrag.
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Om Föreningen inte säkrar bidrag till återstående 50% av investeringskostnaden inom ett år från att övriga
två villkor är uppfyllda ska Föreningen informera Kommunen om detta samt om hur Föreningen istället
avser att finansiera investeringskostnaden. Om Kommunen därvid bedömer att Föreningens finansiering
av Projektet inte är tillräckligt säker för att syftet med Projektet ska kunna uppnås, har Kommunen rätt att
ompröva beslutet att bevilja stöd till Projektet. Om Kommunen därvid beslutar att stöd inte ska utgå
förbinder sig Föreningen att inte ställa något ersättningsanspråk gentemot Kommunen.
Kommunen ska meddela Föreningen när startpunkten inträffar och kommunen kan börja betala ut stödet,
samt om hur utbetalning kommer att ske. Kommunen beslutar på vilket sätt som utbetalning ska ske.
7. Slutförande av projektet
Projektet ska slutföras senast tre år efter startpunkten. Med att slutföras avses att byggnationen av
anläggningen är genomfört och ansökan om slutbesked har kommit in till kommunen.
Medel som inte har förbrukats inom ett år från det att Projektet avslutas, Projektets överskott, ska
återbetalas.
8. Åtagande
Föreningen förbinder sig att under minst 20 år efter att Projektet har avslutats använda anläggningen på
det sätt som har angetts i ansökan och enligt de villkor som förutsattes när stödet beviljades.
Anläggningen får under den perioden inte säljas eller på annat sätt överlåtas.
Efter ansökan från Föreningen kan Kommunen besluta om undantag från villkoren om det föreligger
särskilda skäl.
9. Granskning och kontrollbesök
Kommunen kan besöka (kontrollbesök), revidera eller utvärdera varje verksamhet som har finansierats
med bidrag från Kommunen. Kommunen kan även begära in kopior av räkenskaper och övrigt underlag
som rör bidragets användning.
Kommunen ska kontrollera om anläggningen används för avsett ändamål och med de villkor som angavs
när bidraget beviljades.
10. Redovisning
Föreningen ska redovisa förslag till entreprenadavtal till Kommunen innan avtal sluts med entreprenören.
Föreningen ska redogöra för sin projektorganisation för Kommunen innan avtal sluts med entreprenören.
Föreningen ska skriftligen redovisa hur medlen har använts i dels kvartalsrapporter, dels en
slutredovisning.
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En redovisning ska vara undertecknad av firmatecknare och skickas in i original. Redovisning ska ske mot
den budget som godkänts för projektet. Eventuella avvikelser ska anges och kommenteras.
Bokföring ska ske så att Projektets totala kostnader och intäkter direkt kan utläsas. Tillämpliga
bokföringsregler ska följas.
Föreningen ska även lämna det underlag som Kommunen begär för granskning av redovisningen.
Slutredovisningen ska lämnas senast ett år efter att slutbesked har beviljats.
Till slutredovisningen ska ett revisorsintyg bifogas. Revisorn ska vara kvalificerad (godkänd eller
auktoriserad av Revisorsnämnden eller certifierad av Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer, SKYREV). Om
Kommunen lämnar anvisningar ska revisorns granskning följa dessa anvisningar. Intyget ska vara
undertecknat av revisorn och skickas in i original.
11. Återkrav
Bidraget ska betalas tillbaka om






Föreningen genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att bidraget har
lämnats felaktigt eller med för högt belopp och Föreningen borde ha insett detta.
bidraget används i strid med punkt 5.
bidraget inte har förbrukats inom angiven tid enligt punkt 7 eller för det ändamål som framgick av
ansökan.
Föreningen inte uppfyller sina åtaganden eller i övrigt handlar i strid med punkt 8.
Föreningen inte inom föreskriven tid lämnar underlag som behövs för granskningen enligt punkt
9 eller redovisning enligt punkt 10.

Kommunen beslutar om bidraget ska betalas till del eller i sin helhet.
Föreningen åtar sig att om Kommunens så beslutar betala tillbaka bidraget på det sätt och inom den tid
som Kommunen bestämmer.
12. Kontakta Kommunen vid viktigare förändringar
Föreningen ska omgående kontakta Kommunen om





Projektet inte kan slutföras inom tidsplanen i punkt 7.
Projektet riskerar att bli dyrare än den budget som ingick i ansökan.
Föreningen ändrar uppgift om adress, telefon eller e-post för sig eller sin kontaktperson.
Föreningen behöver ytterligare tid med sin redovisning.

Detta Avtal börjar gälla när det har undertecknats av båda parter och Kommunfullmäktige i Vara
kommuns beslut att bevilja stöd till Föreningen samt godkänna Avtalet har vunnit laga kraft.
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Detta Avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
Ort

Datum

Ort

_________________
Lars Gezelius
Vara Kommun

Datum

_________________
JK 10 Idrottsförening
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Avtal om förvaltning
av bidraget till elljusspår
1. Parter
Detta avtal sluts mellan Vara kommun (hädanefter ”Kommunen”), org. nr. 212000-2924, och den ideella
föreningen Ryda Skidklubb (hädanefter ”Föreningen”), org. nr. 868400-3968 (hädanefter gemensamt
benämnda ”Parterna”).
Kommunstyrelsen i Vara kommun, eller den som Kommunstyrelsen utser, ansvarar för att uppfylla
Kommunens åtaganden enligt avtalet.
2. Bakgrund
Föreningen har hos Kommunen ansökt om investeringsstöd för utbyte av belysning och stolpar samt
utbyggnad av elljusspåret vid Almesåsens Motionscenter i Ryda, Vara kommun (hädanefter ”Projektet”).
En förutsättning för att beviljas investeringsstöd är enligt Kommunens riktlinje för investeringsstöd att
stödet uppgår till maximalt 50% av den beräknade investeringskostnaden och att Parterna tecknar ett avtal
om hur stödet ska förvaltas.
Genom detta avtal förbinder sig Föreningen att förvalta bidraget i enlighet med avtalet.
3. Information om Projektet
Vid information om Projektet ska det framgå att det genomförs med bidrag från Kommunen.
Kommunens logotyp ska framträda på ett tydligt sätt både i tryckt och elektroniskt material.
4. Förvaltning av medel
Föreningen ska hålla de mottagna medlen från Kommunen avskilda.
Om bidraget tas emot på ett allmänt konto för inbetalningar ska det utan dröjsmål föras över till ett konto
för Projektet där det särskilda ändamålet framgår. Kontot får endast användas för bidrag som har getts till
projektet.
5. Användning av bidraget
Projektets kostnader ska kunna hänföras till ansökan (handlingsid. KS 2020.1894, hädanefter ”ansökan” )
som ligger till grund för beslutet om bidrag.
Bidraget får endast användas till kostnader som hör till Projektet och för kostnad som är skälig.
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Föreningen tillåts revidera utformningen av projektet så länge detta sker inom budget och inte innebär
väsentliga avsteg från målsättning och syfte så som beskrivs i ansökan. Kommunens godkännande krävs
för att Föreningen ska få disponera medlen på annat sätt.
Endast med Kommunens skriftliga godkännande får bidraget användas för löner och ersättningar till
närstående till
-

person som företräder Föreningen
person som har ansvar för verksamheten i Föreningen

Bidraget får inte användas för
-

kostnader som betalas av annan finansiär
kostnader som uppstått före beslutet
individuella tjänstepensionsförsäkringar utöver kollektivavtal eller motsvarande
böter, andra penningstraff, viten eller rättegångskostnader
alkohol eller tobak
gåvor, andra än representations- eller reklamgåvor för högst 225 kronor inklusive moms per
person och år
ingående mervärdesskatt för momsredovisningsskyldiga Föreningen
Föreningens egna kostnader för projektledning
aktiviteter utomlands eller resor till och från utlandet
kostnader för utvärdering av Projektet

6. Startpunkt och utbetalning
Kommunen kommer att betala ut bidraget efter att Projektets startpunkt har infallit.
Startpunkten inträffar när samtliga följande villkor har uppfyllts:
1. Kommunfullmäktige i Vara kommuns beslut att bevilja stödet har vunnit laga kraft.
2. Detta avtal har undertecknats och Kommunfullmäktige i Vara kommuns beslut att godkänna det
har vunnit laga kraft.
3. Föreningen har inkommit till kommunen med underlag som styrker att den har säkrat övrig
finansiering genom bidrag.
Om Föreningen inte säkrar bidrag till återstående 50% av investeringskostnaden inom ett år från att övriga
två villkor är uppfyllda ska Föreningen informera Kommunen om detta samt om hur Föreningen istället
avser att finansiera investeringskostnaden. Om Kommunen därvid bedömer att Föreningens finansiering
av Projektet inte är tillräckligt säker för att syftet med Projektet ska kunna uppnås, har Kommunen rätt att
ompröva beslutet att bevilja stöd till Projektet. Om Kommunen därvid beslutar att stöd inte ska utgå
förbinder sig Föreningen att inte ställa något ersättningsanspråk gentemot Kommunen.
Kommunen ska meddela Föreningen när startpunkten inträffar och kommunen kan börja betala ut stödet,
samt om hur utbetalning kommer att ske. Kommunen beslutar på vilket sätt som utbetalning ska ske.
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7. Slutförande av projektet
Projektet ska slutföras senast två år efter startpunkten. Med att slutföras avses att byggnationen av
anläggningen är helt genomfört och att den används på avsett sätt enligt ansökan.
Medel som inte har förbrukats inom ett år från det att Projektet avslutas, Projektets överskott, ska
återbetalas.
8. Åtagande
Föreningen förbinder sig att, under minst 20 år efter att Projektet har avslutats eller tills föreningens
arrende upphör, använda anläggningen på det sätt som har angetts i ansökan och enligt de villkor som
förutsattes när stödet beviljades.
Anläggningen får under den perioden inte säljas eller på annat sätt överlåtas.
Efter ansökan från Föreningen kan Kommunen besluta om undantag från villkoren om det föreligger
särskilda skäl.
9. Granskning och kontrollbesök
Kommunen kan besöka (kontrollbesök), revidera eller utvärdera varje verksamhet som har finansierats
med bidrag från Kommunen. Kommunen kan även begära in kopior av räkenskaper och övrigt underlag
som rör bidragets användning.
Kommunen ska kontrollera om anläggningen används för avsett ändamål och med de villkor som angavs
när bidraget beviljades.
10. Redovisning
Föreningen ska redovisa hur medlen har använts i en slutredovisning.
Slutredovisningen ska vara undertecknad av firmatecknare och skickas in i original. Redovisning ska ske
mot den budget som godkänts för projektet. Eventuella avvikelser ska anges och kommenteras.
Bokföring ska ske så att Projektets totala kostnader och intäkter direkt kan utläsas. Tillämpliga
bokföringsregler ska följas.
Föreningen ska även lämna det underlag som Kommunen begär för granskning av redovisningen.
Slutredovisningen ska lämnas senast ett år efter att Projektet har avslutats.
Till slutredovisningen ska ett revisorsintyg bifogas. Revisorn ska vara kvalificerad (godkänd eller
auktoriserad av Revisorsnämnden eller certifierad av Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer, SKYREV). Om
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Kommunen lämnar anvisningar ska revisorns granskning följa dessa anvisningar. Intyget ska vara
undertecknat av revisorn och skickas in i original.
11. Återkrav
Bidraget ska betalas tillbaka om






Föreningen genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att bidraget har
lämnats felaktigt eller med för högt belopp och Föreningen borde ha insett detta.
bidraget används i strid med punkt 5.
bidraget inte har förbrukats inom angiven tid enligt punkt 7 eller för det ändamål som framgick av
ansökan.
Föreningen inte uppfyller sina åtaganden eller i övrigt handlar i strid med punkt 8.
Föreningen inte inom föreskriven tid lämnar underlag som behövs för granskningen enligt punkt
9 eller redovisning enligt punkt 10.

Kommunen beslutar om bidraget ska betalas till del eller i sin helhet.
Föreningen åtar sig att om Kommunens så beslutar betala tillbaka bidraget på det sätt och inom den tid
som Kommunen bestämmer.
12. Kontakta Kommunen vid viktigare förändringar
Föreningen ska omgående kontakta Kommunen om





byggnationen av Projektet inte kan slutföras inom tidsplanen i punkt 7.
byggnationen av Projektet riskerar att bli dyrare än den budget som ingick i ansökan.
Föreningen ändrar uppgift om adress, telefon eller e-post för sig eller sin kontaktperson.
Föreningen behöver ytterligare tid med sin redovisning.

Detta Avtal börjar gälla när det har undertecknats av båda parter och Kommunfullmäktige i Vara
kommuns beslut att bevilja stöd till Föreningen samt godkänna Avtalet har vunnit laga kraft.
Detta Avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
Ort

Datum

Ort

_________________
Lars Gezelius
Vara Kommun

Datum

_________________
Ove Branell
Ryda Skidklubb

112

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2020-12-02

§ 170

Dnr KS 2020/252

Anhållande om förlängning för mark- och samarbetsavtal till 2021-1231 gällande Sprinten
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. godkänna förlängning av markanvisningsavtal på Sprinten 2 till 2021-12-31
2. godkänna förlängning av samarbetsavtal på Sprinten 2 till 2021-12-31
Sammanfattning av ärendet
I början av 2020 godkände kommunfullmäktige enligt ansökan från PEAB en förlängning av
avtalen fram till slutet på 2020.
Peab har nu inkommit med en ny ansökan om att ytterligare förlänga markanvisningsavtal och
samarbetsavtal på Sprinten 2 till 2021-12-31.
Deras motivering till förlängning lyder:
2020 har inneburet stora förändringar för Sverige. Covid-19 har på olika sätt
påverkat hela samhället. Det har inneburet nya förutsättningar för både
privatpersoner och företag. En sektor som påverkats allra mest är besöksnäringen
där stora permitteringar och varsel lagts. Att i denna situation etablera ett nytt
hotellprojekt är i det närmaste en omöjlighet. Trots detta har vi intresse från
operatörer som tror på konceptet med nära koppling till Vara konserthus.
Eftersom Peab har lagt resurser i tid och pengar inom ramen för gällande intentionsavtal framstår
det som högst motiverat att ge dem mer tid att fortsätta arbetet mot att få till stånd byggande
enligt intentionerna. Projektet är komplext och inga andra intressenter finns för närvarande som
skulle medföra en konkurrens om avtal för utveckling av Sprinten 2. Den bästa möjligheten att få
till en önskad byggnation kvarstår alltjämt i samarbetet med PEAB. Den påverkan som Covid19 medfört för hotell-branschen är uppenbart en faktor som PEAB inte belastas för.
Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)
Mattias Andersson (HVKB) yrkar avslag på beslutspunkt två om att förlänga samarbetsavtalet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2020-12-02

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets förslag till beslut för
beslutspunkt 1 och finner att kommunstyrelsen gör det.
Ordförande ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut på beslutspunkt 2 att
godkänna förlängning av samarbetsavtalet mot Mattias Anderssons (HVKB) yrkande om att inte
godkänna förlängningen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
till beslut.
Beslutsunderlag
-

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-11-18 § 181
Ansökan om förlängning – Peab, handlingsid 2020.1890
Markanvisningsavtal Sprinten 2, handlingsid 2019.255
Överenskommelse om kostnadsfördelning, handlingsid 2019.948

Beslutet ska skickas till
-

Peab Fastighetsutveckling Sverige AB
Mark- och exploateringsstrateg
Näringslivschef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2020-12-02

§ 175

Dnr KS 2020/241

Vatten- och avloppstaxa (VA-taxa) 2021
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1.

Kommunfullmäktige antar 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 beslutade på sitt sammanträde 14 oktober 2020, § 148 att föreslå
kommunfullmäktige att VA-taxan justeras enligt följande:
- § 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
procent (tidigare 30 procent), avlopp 60 procent (tidigare 50 procent). Avgift för dagvatten gata
tas bort (tidigare 20 procent).
Orsaken till ändringen är att avgiften har varit felfördelad tidigare.
- § 13: Nuvarande taxenivåer höjs eftersom det var fel underlag till taxa som gick för beslut inför
år 2020. Följande förändringar föreslås:
Punkt 13.1. Avgiftsnivån för förbrukning (kr/m3) bibehålls och övriga brukningsavgifter höjs
med 7 till 10 procent.
Punkt 13.2: En omfördelning av priset för levererat vatten så att kostnaden för vatten kommer att
utgöra 40 procent (idag 20 procent) och för spillvatten 60 procent (idag 80 procent).
Detta för 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.
Eftersom taxans uttag har varit oskäligt och otydligt då det inte framgår vilken mätaravgift som
ska betalas, är det inte rimligt att en fastighetsägare som inte brukar någon tjänst ska betala för
detta.
- § 17: Nuvarande taxenivåer höjs med 10 procent på grund av att det var fel underlag till taxa
som gick för beslut inför år 2020.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2020-12-02

Förslag till VA-taxa för 2021 ger följande konsekvenser
Kund

Fast avgift

Förbrukningsavgift

Normalvilla

+ 10 % (+ 214 kr)

Oförändrad

Vattenkunder

+ 10 %

Dubblerad

Avloppskunder

+ 10 %

Minskad 25 %

Ärendet återremitterades till kommunstyrelsen från kommunfullmäktige den 30 november 2020.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och företrädare för tekniska nämnden informerar om att
den överdebitering som har uppmärksammats gäller ett mindre antal kunder och att en rättning
av felfaktureringarna kommer att göras. Taxan som är uppe för beslut nu avser 2021 och det som
har varit gällande under 2020 och de felfaktureringar som har gjorts kommer att rättas till och
påverkar inte beslutet om taxorna för 2021. Ordförande för tekniska nämnden informerar
kommunstyrelsen om att om en höjning av taxorna ska göras så beräknas det ske för år 2022.
Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)
Per Gunnarsson (M) yrkar bifall till tekniska nämndens ursprungliga förslag till beslut att
kommunfullmäktige ska anta taxa för Vara kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.
Håkan Andersén (SD), Erik Lindström (M) och Irene Karlsson (C) tillstyrker Per Gunnarssons
yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Per Gunnarssons (M) yrkande att
anta taxa för Vara kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning med tillstyrkan från Håkan
Andersén (SD), Erik Lindström (M) och Irene Karlsson (C) och finner att kommunstyrelsen gör
det.
Beslutsunderlag
-

Förslag till VA-taxa 2021, handlingsid 2020.2266

Beslutet ska skickas till
-

Tekniska nämnden
Författningssamlingen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Taxa för Vara
kommuns allmänna
vatten- och
avloppsanläggning,
VA-taxa 2021

Antagen av kommunfullmäktige DATUM §

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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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

Anläggningsavgift

Brukningsavgift

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
a)

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

b)

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

c)

en avgift per lägenhet

Med
moms

47 000 kr

58 750 kr

40 000 kr

50 000 kr

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.

126

Taxa för Vara kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
Sidan

5

§7
7.1

För obebyggd fastighet ska betalas del av full anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:

Bostadsfastighet

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:

Bostadsfastighet
Tomtyteavgift

5.1 c)

Lägenhetsavgift

5.1 d)

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
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Annan
fastighet
6.1 c)

100%

-

30%
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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 förbindelsepunkt 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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7

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
en avgift per m2 allmän platsmark för
anordnande av dagvattenbortledning

Med
moms

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.

130

Taxa för Vara kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
Sidan

9

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
a)

En fast avgift per år som baseras
på vattenmätarens storlek:
20 mm (Qn 2,5)
25 mm (Qn 6)

2 571 kr
7 948 kr

3 214 kr
9 935 kr

40 mm (Qn 10)

16 657 kr

20 821 kr

50 mm (Qn 15)

35 885 kr

44 856 kr

65 mm (Qn 25)

51 254 kr

64 068 kr

80 mm (Qn 40 m3)

56 379 kr

70 474 kr

100 mm (Qn 60 m3)

66 028 kr

83 285 kr

17,00 kr

21,25 kr

717 kr

896 kr

22 kr

27,50 kr

149 kr

186 kr

en avgift per m3 levererat vatten

b)
c)

d)

en avgift per år och lägenhet för
bostadsfastighet med fler än en
lägenheter

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.

g)

Med moms

en avgift per m3 externslam
lämnat vid avloppsreningsverken
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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
en avgift per m2 allmän platsmark
för bortledning av dagvatten

Med moms

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 avloppsnätet 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 överenskommits 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.
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§ 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

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

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.

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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§ 178

Dnr KS 2020/153

Gemensamt Färdtjänstreglemente i Skaraborg
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar förslag till Färdtjänstreglemente, Skaraborg.
Sammanfattning av ärendet
En remiss har inkommit från kommunstyrelsen till socialnämnden avseende gemensamt
Färdtjänstreglemente, Skaraborg. Socialnämndens yttrande skickas direkt till kansliavdelningen
för diarieföring senast 31 augusti och kommer att behandlas på kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde den 23 september 2020.
Under 2019/2020 har förslag till nya styrande dokument för Färdtjänst i Skaraborg tagits fram.
Praktiskt har arbetet genomförts i nätverket med färdtjänsthandläggare i Skaraborgs kommuner.
En mindre arbetsgrupp bestående av några färdtjänsthandläggare och chefer, har sammankallats
av Skaraborgs Kommunalförbund för att arbeta med inriktning, underlag och beredning av
beslutsförslag till Skaraborgs direktion/DKR (Delregionalt Kollektivtrafikråd).
Kommunerna i Skaraborg har ett gemensamt färdtjänstreglemente, respektive kommun beslutar
dock individuellt om färdtjänstreglemente.
Behov av nya styrande dokument uppkom då den allmänna kollektivtrafiken kommer att
förändras beträffande zoner och taxor. För den som åker med färdtjänst skulle kollektivtrafikens
nya zonindelning medföra att alla resor, inom en och samma zon, skulle kosta lika mycket
oavsett resans längd. Erfarenhetsmässigt gör de flesta färdtjänstresenärer korta resor, vilket
skulle medföra dyrare resor. Förslaget från Skaraborgs Direktion/DKR är att färdtjänsten
behåller nuvarande zonindelning inom Västra Götalandsregionen, ett baspris, inledningsvis 60
kronor per zon, vilket räknas upp utifrån antalet zoner som passeras. Det blir alltså dyrare ju
längre resa som företas. Vidare föreslås att färdtjänstområdet ska innefatta Västra Götalands län
samt de angränsande kommunerna Askersund, Habo, Kristinehamn, Laxå och Mullsjö. För
färdtjänstresor utanför färdtjänstområdet krävs speciellt tillstånd från kommunens
färdtjänsthandläggare.
8 maj 2020 lyftes förslaget till nytt Färdtjänstreglemente för Skaraborg vid Skaraborgs
direktion/DKR som beslutade att:


rekommendera Skaraborgs kommuner att anta förslag till gemensamt
Färdtjänstreglemente för Skaraborg.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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beslutet skall följas upp efter ett år.



uppdra åt Färdtjänsthandläggarna att ta fram ett gemensamt Trafikförsörjningsprogram
för Färdtjänst i Skaraborg. Detta lyfts vid Direktionsmöte 11 september 2020, då också
redovisning ifrån möten med Brukarorganisationer redovisas.

Efter behandling av ärendet i arbetsutskottet den 23 september 2020 har frågan på nytt
diskuterats i Skaraborgs kommunalförbund sedan ett flertal synpunkter på hur förändringarna
kommer att påverka de kunder som reser längre sträckor inkommit.
Kommunalförbundet har meddelat att de i november 2020 kommer att besluta om ett
tilläggsuppdrag i syfte att hitta en lösning för de som inte kan åka kollektivt som en del av den
längre resan. Hur lösningen ska se ut kommer att presenteras på direktionsmötet i februari 2021.
Skaraborgs kommunalförbund rekommenderar alla kommuner att dessförinnan anta det
föreslagna färdtjänstreglementet.
Beslutsunderlag
-

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-09-23 § 121
Färdtjänstreglemente Skaraborg. Handlings-id: 2020:1494
Information till direktionens ledamöter och kommunchefer angående
färdtjänstreglementet utifrån direktionsmöte den 9 oktober. Handlingsid 2020.2264.

Beslutet ska skickas till
-

Skaraborgs kommunalförbund
Socialnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Gemensamt färdtjänstreglemente
inom Västtrafik Skaraborgs affärsområde
1. Allmänt
”Tillstånd till färdtjänst skall meddelas för dem som på grund av funktionshinder, som inte
endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa
med allmänna kommunikationsmedel. Tillståndet omfattar inte transporter som av någon
annan anledning bekostas av det allmänna” (7§ i Lagen (1997:736) om färdtjänst).
En resa som kan ske med allmänna kommunikationer ska ske med den allmänna
kollektivtrafiken. Att inte kunna anlita den allmänna kollektivtrafiken innebär att man
exempelvis har svårigheter att stiga av och på bussen, göra sig förstådd med mera.
Är den allmänna kollektivtrafiken så utformad att en funktionshindrad person kan använda
den föreligger ingen rätt till färdtjänstresa.
2. Vad är en färdtjänstresa?
Färdtjänsten är en del av kollektivtrafiken, som beviljas efter individuell prövning.
Färdtjänst omfattar alla typer av resor med undantag av sådana som skall bekostas av
annan, exempelvis landsting/region, försäkringskassa, försäkringsbolag, organisationer
eller företag.
Färdtjänst får ej nyttjas vid någon typ av sjukresa, vare sig inom eller utanför regionen.
Färdtjänstresor sker med olika fordon och på olika sätt beroende av resenärens
funktionshinder. Färdtjänstresorna samordnas ofta så att flera personer kan komma att
åka i samma fordon och hämtas och lämnas vid olika adresser.
Färdtjänstberättigad skall vid resa kunna uppvisa giltig ID-handling.
Fordonet gör inga stopp under vägen och väntar inte medan ärenden uträttas.
3. Tillstånd
Färdtjänst kan beviljas till folkbokförda personer i respektive kommun i enlighet med
bestämmelserna i §§ 6–9, Lagen (1997:736) om färdtjänst. Funktionshindret skall vara av
mer varaktig karaktär och bedömas omfatta minst tre månader.

HJO, TIBRO OCH KARLSBORG SAMVERKAR I FRÅGOR OM SAMHÄLLSBETALDA RESOR SOM KOLLEKTIVTRAFIK, FÄRDTJÄNST OCH SKOLSKJUTSAR.

Tibro kommun, 543 80 TIBRO, Kollektivtrafikkontoret, Besöksadress: Centrumgatan 17
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Hög ålder i sig är inte ett kriterium för att färdtjänst skall erhållas, utan det är
funktionshindret och dess konsekvenser för att kunna nyttja allmänna kommunikationer
som avgör.
Avsaknad av allmänna kommunikationer är inte något skäl för att bevilja tillstånd till
färdtjänst. Om en sökande inte har väsentliga svårigheter att använda allmänna
kommunikationer, om sådana hade funnits eller om det finns annan anpassad trafik på
orten, kan en ansökan avslås.
Den enskildes möjligheter att resa definieras vid utredningstillfället, vad gäller
gångförmåga och resmöjligheter: att åka låggolvsbuss, åka buss med ledsagare, åka
närtrafik och/eller flextrafik, åka tåg, genomföra byten, aktuella hjälpmedel m.m.
Färdtjänstresenären ska därefter vid beställningen hänvisas till allmän kollektivtrafik på
hela eller delar av resan, när den enskildes funktionshinder så tillåter. Detta bedöms av
kommunens handläggare och innebär att man måste ta hänsyn till exempel till ett varierat
hälsotillstånd.
Någon hänsyn till den enskildes ekonomi tas ej vid bedömningen.
”Tillstånd till färdtjänst meddelas för viss tid eller tills vidare. Tillstånd får i skälig
omfattning förenas med föreskrifter om
1.
2.
3.

vilket färdsätt som får användas,
inom vilket område resor får göras, och
hur många resor tillståndet omfattar.

Sådana resor som kan anses vara väsentliga för tillståndshavaren får begränsas till
antalet endast om det finns synnerliga skäl.
Om det finns särskilda skäl får tillståndet även i övrigt förenas med villkor”. (9§ i Lagen om
färdtjänst)
För funktionshindrade som behöver färdtjänst endast under vinterhalvåret tidsbegränsas
tillståndet till att gälla mellan den 15 oktober och 15 april.
Om den färdtjänstberättigade har blivit beviljad bilstöd för en handikappanpassad bil, som
den funktionshindrade själv kör, har den färdtjänstberättigade bara möjlighet till färdtjänst
när bilen är trasig eller om den av andra orsaker är obrukbar.
Vid flytt från kommunen återkallas färdtjänsten. Om oriktiga uppgifter har lämnats vid
ansökningstillfället eller om man använder sitt färdtjänsttillstånd i strid med angivna villkor
har kommunen rätt att återkalla färdtjänsttillståndet.

HJO, TIBRO OCH KARLSBORG SAMVERKAR I FRÅGOR OM SAMHÄLL SBETALDA RESOR SOM KOLLEKTIVTRAFIK, FÄRDTJÄNST OCH SKOLSKJUT SAR.
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4 Återkallande av tillstånd
Enligt 12 § lag om färdtjänst får ett tillstånd återkallas om förutsättningarna för tillståndet
inte längre finns. Ett färdtjänsttillstånd kan omprövas och återkallas om till exempel den
allmänna kollektivtrafiken anpassats eller resenärens funktionsförmåga har förbättrats.
Ett tillstånd får också återkallas om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller
upprepade överträdelser av föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänsttillståndet. Även
föreskrifter och villkor får ändras om ändrade förhållanden föranleder det.
Återkallande av färdtjänsttillståndet kan föranledas av;
- upprepade icke avbokade och icke genomförda beställda resor, s. k. bomresor,
- att färdtjänstberättigad låter obehöriga nyttja färdtjänst,
- att färdtjänstberättigad ej följer beslutsordning avseende resesätt/fordonsval,
- vid hotfullt uppträde samt vållande av obehag för medpassagerare/föraren eller
- vid alkohol- och/eller drogpåverkan i den omfattningen att det kan äventyra säkerheten
för färdtjänstresan,
- att färdtjänstberättigad skadar fordonet eller dess utrustning.

5. Medresenär
Färdtjänstberättigad har rätt att ta med sig en medresenär på resan. Medresenär måste
stiga på och av på samma plats som den färdtjänstberättigade.
6. Ledsagare
Tillstånd till ledsagare beviljas endast då den enskilde behöver hjälp under färden förutom
den hjälp som erhålls av transportföretaget. Tillståndet är således knutet till själva resan
och inte det behov av hjälp man eventuellt behöver vid resmålet.
Ledsagaren åker avgiftsfritt och måste stiga på och av på samma plats som den
färdtjänstberättigade. Ledsagaren får ej vara färdtjänstberättigad.
Om en färdtjänstberättigad har beviljats tillstånd till ledsagare, innebär det inte någon
skyldighet för kommunen att tillhandahålla eller anskaffa ledsagare.
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7. Husdjur
Ledarhund och assistanshund får utan kostnad medfölja den färdtjänstberättigade. Något
annat husdjur får inte tas med vid färdtjänstresa.
8. Personaltillstånd
Personer som har färdtjänsttillstånd och som bor i någon särskild boendeform,
gruppbostad eller har insats från Socialtjänstlagen eller LSS i annat eget boende kan, vid
behov, få ta med sig tjänstgörande personal som ledsagare även om de inte har blivit
beviljade detta i sitt färdtjänsttillstånd.
Resan ska då beställas av personal, som uppger till Beställningscentralen att den
färdtjänstberättigade personen kommer att åtföljas av personal (från berört
kostnadsställe). Med personal räknas anställda inom kommunen eller hos entreprenörer
och kooperativ som kommunen anlitat att utföra motsvarande uppgift, dock ej arvoderade
medhjälpare, t ex kontaktpersoner.
9. Individuella behov
Allmän service ingår i avtalet med transportföretaget. Detta omfattar:
• Hjälp in och ut ur bilen.
• Hjälp till och från porten.
• Hjälp med säkerhetsbältet.
• Hjälp med nödvändiga förflyttningshjälpmedel.
• Utfärda kvitto på erlagd egenavgift, utan resenärens begäran.
Endast bagage motsvarande vad man vanligen har med på bussen, det vill säga en kasse
i varje hand, eller en resväska kan medtagas.
Om resenären behöver särskild service t.ex. hämtas och lämnas inne, ska detta uppdrag
vara inskrivet i kundtillståndet av färdtjänsthandläggaren.
Endast de förflyttningshjälpmedel som behövs för resans genomförande får tas med
(exempelvis rollator och rullstol). Vid behov av bilbarnstol eller bilkudde ska denna
tillhandahållas av resenären.
Det finns fall där resenären till följd av funktionsnedsättning är i behov av exempelvis
särskild placering i fordonet eller undantag av samplanerade resor. Detta kallas särskilda
behov och dessa behöver personen ansöka om specifikt. Handläggaren kan behöva
begära in kompletterande medicinskt underlag i samband med en sådan prövning. Som
särskilda behov räknas inte sådana individanpassade behov som att resor endast ska
utföras av en bestämd förare eller att resa ska ske med bårtransport. Dessa resor utförs
inte inom ramen av färdtjänst.
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10. Barn
”Om sökanden är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn i motsvarande
ålder utan funktionshinder.” (7§ 2 st i Lagen om färdtjänst)
Utgångspunkten är att barnets förflyttning ska kunna ske självständigt. Föreligger sådana
väsentliga svårigheter som avses i färdtjänstlagen och som i huvudsak beror på
funktionshinder, ska barnet beviljas färdtjänst, oavsett det faktum att barnet i vuxens
sällskap skulle kunna förflytta sig eller skulle kunna resa utan väsentliga svårigheter. Om
barnets svårigheter däremot i huvudsak beror på den för åldern typiska utvecklingsnivån
och mognaden, faller barnets möjligheter att förflytta sig under föräldraansvaret. Barnet är
i detta fall inte berättigad färdtjänst.
I den allmänna kollektivtrafiken får barn under 6 år inte resa utan sällskap av en vuxen
eller ungdom. Detsamma gäller för barn i färdtjänsten, vilket innebär att ledsagare är
obligatorisk under hela resan. För barn 6 år och äldre kan det finnas skäl att vid prövning
av tillstånd skilja mellan lokala och regionala resor. Lokala resor i känd omgivning klarar
barn normalt av utan vuxens sällskap vid lägre ålder än vid längre resor. Dock kan
barnets funktionshinder vara av den arten att barnet inte kan resa med allmänna
kommunikationer även om det åtföljs av en vuxen eller ungdom.
11. Avgift
Färdtjänstens egenavgift för vuxen bygger på ett baspris på 60 kr med start januari 2021.
Taxan räknas upp varje år med Index, Taxi index för anropsstyrd trafik. Basmånaden för
indexuppräkning är oktober, basår 2020.
Varje kommun räknas som en zon. Antalet zoner beräknas enligt principen om fågelväg.
En resa i en zon kostar enligt baspriset.
För resa i två eller flera zoner tillkommer ett zontillägg till baspriset.
För varje zon som resan går genom adderas zontillägget till föregående zons taxa.
Zontillägget beräknas enligt baspriset multiplicerat med 0,75 för resa i zon två och tre.
Zontillägget beräknas enligt baspriset multiplicerat med 1,5 för resa i zon fyra och uppåt.
Vid samåkning där en resa går genom flera zoner än vad fågelvägen visar, påverkas inte
egenavgiften.
Färdtjänstens egenavgift för barn och skolungdom, 0-19 år, är avgiften 75 % av
färdtjänstens egenavgift för vuxna.
Medresenären betalar enligt färdtjänstens egenavgifter och utifrån sin egen ålder,
undantaget barn 0-6 år som åker kostnadsfritt.
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Enkel resa inom
En zon
Två zoner
Tre zoner
Fyra zoner
Fem zoner
Sex zoner
Sju zoner
Åtta zoner
Nio zoner
Tio zoner
Elva zoner
Tolv zoner

Vuxen
60
105
150
240
330
420
510
600
690
780
870
960

Ungdom
45
79
113
180
248
315
383
450
518
585
653
720

I tabellen ovan visas priset för egenavgiften år 2020

För arbets- och utbildningsresor debiteras en egenavgift per kalendermånad eller
betalning enligt färdtjänstens egenavgift för varje resa.
Egenavgift för en kalendermånad år 2021 är;
535 kr inom Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde tätort,
775 kr inom en kommun,
1250 kr inom två eller flera kommuner.
Taxan räknas upp varje år med Index, Taxi index för anropsstyrd trafik. Basmånaden för
indexuppräkning är oktober, basår 2020.
12. Avgift vid utebliven färdtjänstresa
Skulle färdtjänstresenär utebli från en beställd färdtjänstresa eller om resenären inte
avbeställer sin resa inom föreskriven tid äger kommunen rätt att, efter särskild prövning, ta
ut en ersättning av resenären om 200 kr per tillfälle.
13. Arbets- och utbildningsresor
För arbetsresor (anställningsbevis, registrering som egen företagare eller motsvarande
krävs vid ansökan) och utbildningsresor (gymnasieskola, högskola, vuxenutbildning eller
liknande utbildning som inte ersätts av annan) krävs ett speciellt tillstånd som beviljas
individuellt.
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Tillståndet berättigar maximalt till två enkelresor per dag mellan folkbokföringsadress och
arbete eller utbildning. Den som är beviljad resa kan på väg till och från resmålet hämta
eller lämna barn i barnomsorg.
Arbetsresor får endast gå till ordinarie arbetsplats. Övriga resor i tjänsten ska bekostas av
arbetsgivaren.
Vid arbets- och utbildningsresor tillåts inte medresenär.
14. Färdtjänstområde
Färdtjänstområdet är Västra Götalands län samt de angränsande kommunerna
Askersund, Habo, Kristinehamn, Laxå och Mullsjö.
Den enskilda kommunen har möjlighet att fatta beslut om ett generösare
färdtjänstområde. Detta för att kunna göra kommuner tillgängliga, som man idag har ett
betydande resmönster till, men som ligger utanför färdtjänstområdet.

15. Resa i annan kommun
För att få tillstånd till resa i annan kommun utanför färdtjänstområdet krävs en särskild
prövning av den färdtjänstberättigades kommun.
För resa inom någon av landets kommuner som inte ingår i färdtjänstområdet, lämnas
ersättning för 70% av taxameterbeloppet. Resenären beställer en taxiresa hos valfritt
taxibolag och inkommer i efterhand med kvitto till kommunens handläggare.
16. När får resan ske?
Omfattar tider på dygnet som ungefär motsvarar tillgängligheten hos allmänna
kommunikationer i Västtrafik Skaraborg.
Alla dagar:
Klockan 05.00-02.00
17. Beställning av resa
Beställning av resan skall ske till Beställningscentralen under ordinarie öppethållandetid.
Resan skall beställas senast 60 minuter före önskad restid. Beställning av återresa kan
göras vid beställning av framresan. Det går också att beställa flera resor samtidigt.
Avbeställningar och ändringar av beställd resa kan göras dygnet runt och senast 60
minuter innan överenskommen tid för hämtning.
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Beställningscentralen
För beställning av resa:
Telefon:
Fax:

020-91 90 90
0500-65 98 23

Öppettider
Vardagar:
Lör-, sön- och helgdagar:

06.00-22.00
08.00-22.00

18. Övrigt
Kommunen har rätt att göra avsteg i enskilda tillstånd från detta reglemente om särskilda
skäl föreligger.
Särskilda skäl kan antigen vara hänförliga till respektive sökandes funktionshinder som får
bedömas i varje enskilt fall eller införandet av transportlösningar som helt eller till viss del
gör att den enskilde utan väsentliga svårigheter kan resa med allmänna
kommunikationsmedel.
Färdtjänst kan tidtabelläggas för ökad integrering mellan den särskilda och allmänna
kollektivtrafiken.
Vid handläggning av färdtjänsttillstånd samt planering och samordning av färdtjänstresor
används datorstöd. Personuppgifter som hanteras i detta sammanhang omfattas av
gällande lagstiftning för behandling av personuppgifter.
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Sammanträdesdatum

2020-12-02

§ 179

Dnr KS 2020/199

Antagande av brottsförebyggande rådets bestämmelser
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Anta bestämmelser för brottsförebyggande rådet.
2. Bestämmelserna ska börja gälla från det att kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft.
Sammanfattning av ärendet
Under 2018 beslutade kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över
bestämmelserna för de kommunalt utsedda råden. Utredningsarbetet har bland annat syftat till att
skapa en mer enhetligt struktur bland rådens bestämmelser.
Brottsförebyggande rådet har tidigare helt saknat bestämmelser. Arbetet med att ta fram nya
bestämmelser har skett i samråd med den brottsförebyggande samordnaren.
I bestämmelserna förtydligas att rådet består av tre representanter från kommunstyrelsen, en
representant var från övriga nämnder och en representant från polisen, samt att rådet är knutet till
kommunstyrelsen.
Det fastslås även att rådets arbete bygger på samverkansöverenskommelsen mellan kommunen
och polisen samt att rådet sammanträder fyra gånger per år, efter varje kvartalsmöte inom VEST
(Vara i effektiv samordning för trygghet).
Beslutsunderlag
-

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-11-18 § 184
Bestämmelser för brottsförebyggande rådet, dokumentid 102710

Beslutet ska skickas till
-

Brottsförebyggande rådet
Författningssamlingen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Antagen av kommunfullmäktige 2020-XX-XX § X
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Sidan 1

Syfte och sammansättning
§1
Det lokala brottsförebyggande rådet är ett samarbetsorgan mellan kommun
och polis som verkar för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Vara
kommun. Utgångspunkten för arbetet bygger på en
samverkansöverenskommelse tecknat mellan kommun och polis.
Samverkansavtalet följs upp och revideras varje ny mandatperiod utifrån
aktuella problemområden och behov av förebyggande insatser.
§2
Brottsförebyggande rådet skall vara sammansatt av representanter för
kommunala nämnder, vars verksamhet berör brottsförebyggande arbete, samt
representanter för polis enligt följande:





Tre representanter jämte tre ersättare från kommunstyrelsen.
En representant jämte ersättare från följande nämnder:
- Bildningsnämnden
- Socialnämnden
- Tekniska nämnden
- Miljö- och byggnadsnämnden
En representant från polisen skall erbjudas ingå.

Från förvaltningen deltar följande representanter:


Kommunens samordnare för det brottsförebyggande arbetet

Val av ordförande
§3
Kommunstyrelsen utser ordförande i Brottsförebyggande rådet.
§4
Brottsförebyggande rådet utser inom sig en vice ordförande.

Organisation och natur
§5
Brottsförebyggande rådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.
Samordnaren för det brottsförebyggande arbetet svarar för att samordna
arbetet med brottsförebyggande rådet, vilket bland annat innefattar stöd till
ordförande vid utskick av kallelse, underlag, protokollföring, expediering, etc..
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Sidan 2

§6
Brottsförebyggande rådet är ett remiss- och referensorgan. Rådet behöver inte
ha en enhetlig uppfattning och regleras inte av kommunallagens bestämmelser
avseende arbetsformer och beslutsförhet.

Sammanträden
§7
Brottsförebyggande rådet sammanträder fyra gånger per år, efter varje
kvartalsmöte inom VEST – Vara i effektiv samordning för trygghet.
Ytterligare sammanträden ska hållas om ordföranden eller mer än hälften av
rådets ledamöter begär det.
§8
Brottsförebyggande rådets ställningstaganden skall redovisas i anteckningar
efter varje sammanträde. Avvikande synpunkter som framkommit skall
antecknas. Anteckningarna ska delges rådets ledamöter samt anmälas till
kommunstyrelsen.
§9
Kallelsen med förteckning över ärenden som skall behandlas samt handlingar
skall skriftligt delges brottsförebyggande rådets ledamöter minst 7 dagar före
sammanträdet.
§ 10
Brottsförebyggande rådet skall fortlöpande informeras om aktuella frågor
som berör det brottsförebyggande arbetet.
_________
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§ 181

Dnr KS 2019/106

Svar på 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
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad och därmed färdigbehandlad.
Sammanfattning av ärendet
Egon Frid (V) och Fredrik Nelander (S) lämnade den 4 september 2019 in en motion till
kommunfullmäktige angående att Vara kommun ska utreda möjligheten för hur kommunen kan
bidra med att göra bostäder på landsbygden tillgängliga för uthyrning till hyresgäster som vill bo
på landet.
Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 2020 § 10 att återremittera motionen till
kommunstyrelsen med följande motivering:
Då att-satsen i motionen ”Vara kommun utreder möjligheten hur
kommunen kan bidra med att göra bostäder på landsbygden
tillgängliga för uthyrning till hyresgäster som vill bo på landet” ej
anses besvarad.
Vid ny beredning beslutade kommunfullmäktige på nytt den 26 oktober 2020 § att återremittera
motionen med följande motivering:
På samma sätt som i kommunstyrelsen, när Socialdemokraterna lämnade en
protokollsanteckning med innebörden att socialdemokraterna anser att svaret är
detsamma som gavs innan återremissen.
Vid en ny beredning har ärendet därför lyfts upp på diskussionsarbetsutskottet den 4 november
2020 för att få en politisk inriktning i hur motionen ska beredas. I diskussionerna framkom att de
utredningar som genomförts är tillräckliga för att motionen kan anses vara besvarad.
Beslutsunderlag
-

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-11-18 § 187
Beslut från kommunfullmäktige 2020-10-26 § 110
Beslut från kommunfullmäktige 2020-02-24 § 10
Inkommen motion från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, handlingsid 2020.1297

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutet ska skickas till
-

Motionärerna

Justerare
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§ 110

Dnr KS 2019/106

Svar på 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
Kommunfullmäktiges beslut
Återremittera ärendet till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Egon Frid (V) och Fredrik Nelander (S) lämnade den 4 september 2019 in en motion till
kommunfullmäktige angående att Vara kommun utreder möjligheten för hur kommunen kan
bidra med att göra bostäder på landsbygden tillgängliga för uthyrning till hyresgäster som vill bo
på landet.
Vara Bostäder AB ser ingen möjlighet att bolagen för egen del kan agera i enlighet med
motionärens förslag då bolagsordningen inte möjliggör för Vara Bostäder AB att agera
hyresförmedlare eller hyresgarant. Samtidigt anser styrelsen att det skulle sätta bolaget i en stor
risk utifrån att investera i någon annans fastighet utan hyresavtal som löper över lång tid. Vara
Industrifastigheter AB hänvisar till Vara Bostäder ABs yttrande men förtydligar samtidigt att
uppdraget i motionen inte inryms i Vara Industrifastigheters uppdrag utifrån bolagsordningen.
Enligt 2 kap 1§ Kommunallagen (2017:725) ska kommuner ha hand om angelägenheter av
allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras
medlemmar. Av regleringen framgår även att kommunen inte får lämna understöd åt enskilda
kommunmedlemmar utan stöd i författning. Att understödja enskilda betraktas inte som en
angelägenhet av allmänt intresse vilket bland annat slagits fast i RÅ 1930 ref. 1, RÅ85 2:79 och
RÅ 1991.64. Motionens förslag om att kommunen ska iordningställa en fastighet som någon
enskild äger bedöms därför inte vara lagligt genomförbar.
Mot bakgrund av detta föreslog kommunstyrelsen den 5 februari 2020, § 14 att
kommunfullmäktige skulle avslå motionen.
Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 2020, § 10 att återremittera motionen till
kommunstyrelsen med följande motivering:
Då att-satsen i motionen ”Vara kommun utreder möjligheten hur kommunen
kan bidra med att göra bostäder på landsbygden tillgängliga för uthyrning
till hyresgäster som vill bo på landet” ej anses besvarad.

Justerare
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I tidigare remissvar hade en sådan utredning som motionärerna efterfrågat redan påbörjats
genom att ärendet remitterades till Vara Bostäder AB som i detta fall skulle vara den part som
skulle få arbeta med uppdraget. Att förvaltningen ska utreda frågan ytterligare bedöms i
dagsläget inte möjligt, dels för att det inte finns någon uttalad kompetens inom kommunen som
skulle kunna ta sig ann ett sådant uppdrag samt dels för att det redan utretts och då påvisat att det
är tveksamt om det faller inom det kommunala uppdraget. Motionen föreslås därför att avslås.
Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)
Fredrik Nelander (S) och Egon Frid (V) yrkar i första hand återremiss och i andra hand bifall till
motionen.
Fredrik Nelanders (S) motivering till återremiss lyder: ”På samma sätt som i kommunstyrelsen,
när vi lämnade en protokollsanteckning som lyder att vi (Socialdemokrater) anser att detta är
samma svar som vi fick innan återremissen.”
Lars Gezelius (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller om det ska återremitteras och finner
att kommunfullmäktige ska avgöra ärendet idag.
Omröstning begärs
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
De som röstar för att ärendet ska avgöras idag, röstar JA.
De som röstar enligt Fredrik Nelanders (S) förslag att ärendet ska återremitteras, röstar NEJ.
Omröstningsresultat
Med 9 ja-röster för att ärendet ska avgöras idag och 17 nej-röster för återremiss beslutar
kommunfullmäktige om återremiss.
Ledamöter

Ja

Nej

Fredrik Nelander (S)

X

Peter Björk (SD)

X

Susanne Lundgren (HVKB)

X

Lars Gezelius (M)

X

Ulf Genitz (C)

X
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Egon Frid (V)

X

Tommy Åkerstedt (–)

X

Camille Maamari (HVKB)

X

Peter Jonsson (M)

X

Therese Wellbrandt (SD)

X

Erik Lindström (M)

X

Elin Härling (SD)

X

Peter Persson (S)

X

Mattias Andersson (HVKB)

X

Ros-Marie Persson (S)

X

Peter Romlén (SD)

X

Martin Strandholm (C)

X

Gert Andersson (S)

X

Christina Hagberg (V)

X

Carl Hellqvist (HVKB)

X

Torbjörn Falk (–)

X

Mohammad Rezkar (S)

X

Refaat Ibrahim (M)

X

Bengt Karlsson (S)

X

Johannes Lundén (M)

X

Elof Jonsson (C)

X

Totalt

9
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Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 123, Kommunstyrelsen, 2020-10-07, handlingsid 2020.2227
- Tjänsteskrivelse till 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, dokumentid 102873
- Inkommen motion från Vänsterpartiet (V) och Socialdemokraterna (S), handlingsid 2019.1297
Beslutet ska skickas till
- Kommunstyrelsen
- Kanslichef

Justerare

Utdragsbestyrkande

156

157

