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Kallelse 

Kommun Vara kommun 

Beslutsinstans Kommunfullmäktige 

Datum och tid Måndagen den 26 september 2022 klockan 18.00 

Plats Gibson-salen, Academy of Music and Business 

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

Övrigt Kommunfullmäktiges arbetsordning § 19:  En ledamot, som är förhindrad att delta 
i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta 
till kommunens kansliavdelning. Kansliet låter sedan kalla in den ersättare som 
står i tur att tjänstgöra. 

Vi fortsätter uppmana att den som upplever symptom, även lindriga, helst inte 
deltar i sammanträdet av hänsyn till andra. 

Kallelse och beslutsunderlag är kungjorda på den digitala anslagstavla på 
kommunens hemsida. Ersättare (och ledamöter) kan läsa handlingarna via internet 
genom länken https://politiker.vskaraborg.se. Använd ditt AD-konto (ex 
ABCD001) för inloggning och ditt vanliga lösenord. 

Sammanträdet direktsänds via radio på 87,8Mhz och www.radiovara.se. 

 Elof Jonsson (C) 
Ordförande 

Loella Tandoc Johansson 
Sekreterare 
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KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA  
 Kommunfullmäktige 

 

 

1 Val av justerare, ersättande justerare samt tid och plats för protokollets 
justering 

Förslag till justerare: Peter Björk (SD) och Per Gunnarsson (M) 
Reserv: Louise Grabo (C) 

Förslag till justeringstid: onsdag 5 oktober 2022 närhelst mellan kl. 8.00 och 
15.30 alternativt torsdag 6 oktober 2022 närhelst mellan kl. 8.00 och 14.00 

 

2 Bolagsordningar för Vara kommuns dotterbolag (VaraNet AB, Vara 
Bostäder AB, Vara Industrifastigheter AB, Vara Konserthus AB) (KS § 84) 

KS 2022/164 

3 Val av ombud till stämmor för kommunala bolag KS 2022/126 

4 Bidrag för ökad redundans i bredbandsnätet (KS § 86) KS 2022/219 

5 Samhällsmast för ökad mobiltäckning i Tumleberg (KS § 85) KS 2022/185 

6 Färdplan för länsgemensam strategi för god och nära vård (KS § 88) KS 2022/89 

7 Motion från Vänsterpartiet (V) angående att utöka kollektivtrafiken i Vara 
tätort i syfte att angöra handelsområdet på Torggatan 48–52 (KS § 81) 

KS 2022/42 

8 Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2022 

- Ärendebalans (kompletteras måndag 19 september 2022) 
- Länsstyrelsen beslut om att utse Karl-Gustav Karlsson (S) som ny 

ersättare för Socialdemokraterna (S) istället för Pernilla Carlsson 
(S). 

- Socialnämndens beslut 2022-08-31, § 88 Rapportering av ej 
verkställda beslut till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 
16 kap, 6 f–i §§ socialtjänstlagen (SoL) för kvartal 2, 2022 

- Socialnämndens beslut 2022-08-31, § 89 Rapportering av ej 
verkställda beslut till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 
28 f–i §§, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
2022–2023 (för kvartal 2, 2022) 

- Anmälan från Mediapoolen 2022-09-02 från styrelsemöte augusti 
2022: Periodrapport jan–jun 2022, Omvärldsanalys och Samverkan 
mediecentraler i södra Sverige 

KS 2022/3 

 

Föredragningslista 

Nr  Ärende Diarie-
nummer 
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EXTRA KUNGÖRELSE 2022-09-19 

Kommunfullmäktige 

 

 

2 Köp av bolag med anledning av avveckling av moderbolaget Vara Koncern 
AB (KS § 82) 

KS 2022/118 

9 Ändring av kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2022 KS 2021/10 

  

Kungörelsen av de extra två ärendena har anslagits på Vara kommuns 
digitala anslagstavla den 19 september 2022, kl. 11.35 

Loella Tandoc Johansson, nämndsekreterare 

 

 

Ytterligare två ärenden kungörs härmed till kommunfullmäktiges 
sammanträde måndagen den 26 september 2022 

Nr  Ärende Diarie-
nummer 
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- Anmälan från Mediapoolen 2022-09-02 från styrelsemöte augusti 

2022: Periodrapport jan–jun 2022, Omvärldsanalys och Samverkan 

mediecentraler i södra Sverige 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-09-07 

 
 

Justerare Utdragsbestyrkande  
    

 

§ 82 Diarienummer KS 2022/118 

Köp av bolag med anledning av avveckling av moderbolaget Vara 
Koncern AB 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

 
1. från Vara Koncern AB förvärva följande bolag till bokförda värden enligt följande: 

o Vara Bostäder AB för bokfört värde 13 300 tkr  
o Vara Industrifastigheter AB för bokfört värde 700 tkr 
o Vara Konserthus AB för bokfört värde 2 000 tkr  
o VaraNet AB för bokfört värde 5 600 tkr.  

2. Vara Koncern AB därefter likvideras. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-28, § 23, att avveckla Vara Koncern AB.  

Som ett led i avvecklingen av Vara koncern AB köper Vara kommun samtliga dotterbolag av 
Vara Koncern AB. Betalning sker mot revers. 

När kommunen ensam står som ägare för alla bolagen kan Vara Koncern AB avvecklas genom 
att bolaget begärs i likvidation av bolagets stämma.  

Eftersom Vara Koncern AB under hela bolagets verksamhetstid gått med förlust kommer det 
uppstå en negativ resultatpåverkan på Vara kommun om ca 1 330 tkr efter likvidationen. Detta 
påverkar Vara kommuns resultat negativt 2022.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Gabriela Bosnjakovic (M) lämnar följande ändringsyrkande: 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. att från Vara Koncern AB förvärva följande bolag till bokförda värden enligt följande: 
o Vara Bostäder AB för bokfört värde 13 300 tkr  
o Vara Industrifastigheter AB för bokfört värde 700 tkr 
o Vara Konserthus AB för bokfört värde 2 000 tkr  
o VaraNet AB för bokfört värde 5 600 tkr.  

2. att Vara Koncern AB därefter likvideras. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-09-07 

 
 

Justerare Utdragsbestyrkande  
    

 

Redaktionella ändringar föreslås inför protokollskrivning så att Vara Bostäder AB och Vara 
Industrifastigheter AB ändras till Vara Bostäder Aktiebolag och Vara Bostäder Aktiebolag i hela 
beslutet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förlag mot sitt ändringsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen besluter enligt ändringsyrkandet.  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse från kanslichef, dokumentid. 127873 
- Utredning och tidsplan Vara kommuns bolagsstruktur, dok id. 127858 
- Förslag till aktieöverlåtelseavtal VaraNet AB, dokumentid. 129631 
- Förslag till aktieöverlåtelseavtal Vara Bostäder Aktiebolag, dokumentid. 129899 
- Förslag till aktieöverlåtelseavtal Vara Konserthus AB, dokumentid. 130050 
- Förslag till aktieöverlåtelseavtal Vara Industrifastigheter Aktiebolag, dokumentid. 

130048 

Beslutet ska skickas till 
- Kommundirektör 
- Ekonomichef  
- Samtliga kommunala bolag 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

2022-04-08 

Diarienummer KS 2022/118 

 Kommunstyrelsen

Utredning och tidsplan Vara kommuns bolagsstruktur  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-28, § 23, att avveckla Vara Koncern AB.  

Nedan följer de steg som behöver tas i avvecklingen och förslag till beslut. 

 

Ärendebeskrivning 
Bakgrund  

Den planerade omstruktureringen innebär avveckling av moderbolaget Vara Koncern AB 
(VKAB). VKAB äger bolagen Vara Bostäder AB, Vara Industrifastigheter AB, Vara Konserthus 
AB och VaraNet AB. 

Som huvudregel gäller att en kapitalvinst som uppkommer när man avyttrar en näringsbetingad 
andel är skattefri (25 a kap. 3 och 5 §§ IL).  

 

Planering av omstrukturering  
 

Steg 1:Vara kommun förvärvar Vara Bostäder AB för bokfört värde (13 300 000 kr) av VKAB 

Likvidmässigt: VKAB får betalt genom att Vara Kommun får en skuld till VKAB. 

Redovisningsmässigt: Transaktionen påverkar inte resultaträkningen i VKAB eller Vara 
Kommun. 

Skattemässigt: Transaktionen har inga skattemässiga effekter för bolaget då försäljning av 
näringsbetingade aktier inte är skattepliktigt/skattemässigt avdragsgillt. 

Administrativt: Kommunstyrelsen beslutar om att köpa bolaget. Vara koncerns bolagsstämma 
beslutar om försäljning. Aktieöverlåtelseavtal undertecknas. Ekonomiavdelningen på Vara 
kommun utfärdar revers. Aktieböcker ska uppdateras. Ev. aktiebrev ska uppdateras av 
styrelseledamot. Kanslichef lämnar ändringsanmälan till Bolagsverket.  

 

 

Steg 2: Vara kommun förvärvar Vara Industrifastigheter AB för bokfört värde (700 000 kr) av 
VKAB 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

2022-04-08 

Diarienummer KS 2022/118 

Likvidmässigt: VKAB får betalt genom revers, dvs att Vara kommun får en skuld till VKAB.  

Redovisningsmässigt: Transaktionen påverkar inte resultaträkningen i VKAB. 

Skattemässigt: Transaktionen har inga skattemässiga effekter för bolaget då försäljning av 
näringsbetingade aktier inte är skattepliktigt/skattemässigt avdragsgillt. 

Administrativt: Kommunstyrelsen beslutar om att köpa bolaget. Vara koncerns bolagsstämma 
beslutar om försäljning. Aktieöverlåtelseavtal undertecknas. Ekonomiavdelningen på Vara 
kommun utfärdar revers. Aktieböcker ska uppdateras. Ev. aktiebrev ska uppdateras av 
styrelseledamot. Kanslichef lämnar ändringsanmälan till Bolagsverket.  

 

Steg 3: Vara kommun förvärvar Vara Konserthus AB för bokfört värde (2 000 000 kr) av VKAB 

Likvidmässigt: VKAB får betalt genom revers, dvs att Vara kommun får en skuld till VKAB.  

Redovisningsmässigt: Transaktionen påverkar inte resultaträkningen i VKAB.  

Skattemässigt: Transaktionen har inga skattemässiga effekter för bolaget då försäljning av 
näringsbetingade aktier inte är skattepliktigt/skattemässigt avdragsgillt. 

Administrativt: Kommunstyrelsen beslutar om att köpa bolaget. Vara koncerns bolagsstämma 
beslutar om försäljning. Aktieöverlåtelseavtal undertecknas. Ekonomiavdelningen på Vara 
kommun utfärdar revers. Aktieböcker ska uppdateras. Ev. aktiebrev ska uppdateras av 
styrelseledamot. Kanslichef lämnar ändringsanmälan till Bolagsverket.  

Steg 4: Vara kommun förvärvar VaraNet AB för bokfört värde (5 600 000 kr) av VKAB 

Likvidmässigt: VKAB får betalt genom revers, dvs att Vara kommun får en skuld till VKAB.  

Redovisningsmässigt: Transaktionen påverkar inte resultaträkningen i VKAB. 

Skattemässigt: Transaktionen har inga skattemässiga effekter för bolaget då försäljning av 
näringsbetingade aktier inte är skattepliktigt/skattemässigt avdragsgillt. 

Administrativt: Kommunstyrelsen beslutar om att köpa bolaget. Vara koncerns bolagsstämma 
beslutar om försäljning. Aktieöverlåtelseavtal undertecknas. Ekonomiavdelningen på Vara 
kommun utfärdar revers. Aktieböcker ska uppdateras. Ev. aktiebrev ska uppdateras av 
styrelseledamot. Kanslichef lämnar ändringsanmälan till Bolagsverket.  

 

Steg 5: Instruktion till ombud 

Kommunstyrelsen ger instruktion till ombudet i Vara Koncern om hur denne ska rösta vid extra 
stämma. 

Steg 6: Utseende av nya ombud 

Kommunfullmäktige utser såsom ägare nytt ombud för bolagens bolagsstämmor.  
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Steg 7: Förändring av bolagsordningar 

Bolagsordningarna i VBAB, VIAB, Vara Konserthus AB och VaraNet AB godkänns av 
Kommunfullmäktige för att ta bort VKAB som ägare ur bolagens dokument.  

 

Steg 8. Bolagsordningarna antas på stämma av respektive bolag.  

Kallelse till bolagsstämmor för alla bolag, genomförande av stämmor.  

 

Steg 9: Vara kommun avvecklar VKAB genom likvidation  

Överväganden 

Efter att VKAB sålt dotterbolagen till Vara Kommun kommer VKAB ha en fordran på Vara 
kommun. Konsekvensen av transaktionen för Vara kommun blir alltså att kommunens tillgångar 
ökar (genom aktier i bolagen) och skulderna ökar (genom skulden till VKAB).  

Likviditetsmässigt blir det inte någon skillnad men det här tynger balansräkningen, dock bara i 
begränsad mån och under tiden fram till att likvidationen trätt ikraft. 

1. Ett förslag sedan tidigare har varit att VKAB ska upplösas genom att Kommunen 
genomför en fusion av VKAB in i ett av dotterbolagen. Efter utredning bedöms en fusion 
som ett onödigt krångligt förfarande, eftersom det skulle medföra att det dotterbolaget 
fick en fordran på kommunen motsvarande värdet på dotterbolagen. Även om det finns 
en möjlighet att sätta ned värdet på aktiekapitalet innan försäljning och därmed minska 
den summa som kommunen behöver betala VKAB för bolagen, vilket alltså är den 
fordran/skuld som kommer uppstå, blir det hela lite konstigt sammantaget. Det skulle bli 
en märklig situation om tex Vara Bostäder AB fick en fordran på kommunen med 
anledning av organisationsförändringen.  
 

2. Ett alternativ hade varit att förklara VKAB vilande, eftersom ett vilande bolag i princip 
inte medför några kostnader. En likvidation av ett bolag är tidskrävande. Om kommunen 
beslutar att likvidera VKAB direkt finns det en risk att likvidationen inte är färdig förrän 
nästa år. Samtidigt behöver ett bolag i likvidation inte en styrelse, så det kommer inte 
behöva tillsättas en styrelse efter valet 2022 oavsett. När en likvidation genomförs 
behöver en likvidator tillsättas och vissa avgifter ska betalas till bolagsverket. En 
likvidation kostar därför ca 25 000 – 30 000 kr.  Det är ingen enorm kostnad men ett 
alternativ kan vara att VKAB kan likvideras längre fram, tex 2024, när det står helt klart 
att det inte finns något bruk för ett bolag.  
 

Slutsats 

Eftersom det finns en tydlig politisk vilja att VKAB inte längre ska finnas, framstår det i 
slutändan som något onödigt att föreslå att förklara bolaget vilande med den enda anledningen 
att slippa administration och kostnader under 2022. Det finns i dagsläget inget som tyder på att 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

2022-04-08 

Diarienummer KS 2022/118 

det kommer finnas ett intresse att starta ett koncernbolag igen inom överskådlig tid. Likvidation 
av VKAB genom ett likvidationsbeslut är alltså något som framstår som den bästa lösningen. 

 

• Vara koncern AB beslutar om likvidation genom en extra bolagsstämma.  
• Den skuld som Vara kommun kommer ha till VKAB efter köpen av bolagen kommer 

försvinna. Skulden motsvarar bokfört värde och ingen påverkan sker.  
• VKAB har idag en fordran på Var kommun (koncernkonto) på 884 291 kr. Den 

försvinner vid likvidationen vilket inte får någon direkt effekt på Vara kommuns 
balansräkning, förutom att balansomslutningen minskar.  

• Kommunens bokförda värde på VKAB är högre än det egna kapitalet som VKAB har, 
eftersom VKAB gått med förlust varje år sedan bolaget startades. Det fria egna kapitalet 
för VKAB är enligt senaste årsredovisningen -1 323 194 kr. Det kommer det uppstå ett 
underskott vid likvidation. Denna skillnad ger en negativ resultatpåverkan på 1 323 194 
kr för Vara kommun när bolaget likvideras.  

• Vara kommun har upptagit 23,8 mkr i årsredovisningen för aktier i bolag. Värdet på de 
fyra dotterbolagen är sammanlagt 21,6 mkr. Skulden på 884 291 kr och det negativa egna 
kapitalet på 1 323 194 förklarar tillsammans skillnaden mellan det nuvarande värdet på 
kommunens bolag och det framtida. 

• Kostnaden för likvidator beräknas till ca 25 000 – 30 000 kr, vilket påverkar Vara 
kommuns resultat negativt.  

Övrigt 

Möjligheterna till koncernbidrag mellan bolagen kommer inte i framtiden vara möjligt. 
Utdelning till kommunen kommer att ske direkt från de fyra dotterbolagen och kommer baseras 
på storleken av det fria egna kapitalet, bolagens behov av likviditet och reglerna i Lag 
(2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 
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Ingrid Everhag 
Kommunjurist 
Staben
 

3 augusti 2022 
/7 september 

2022

•Vara Koncern AB säljer och Vara kommun köper Vara Konserthus AB, VaraNet AB, Vara 
Bostäder AB, Vara Industrifastigheter AB 

3 augusti 2022 
/7 september 

2022

•Instruktion till ombud vid extra stämma utfärdas av kommunstyrelsen

3 augusti 
2022/7 

september 2022

•Förslagsvis har Vara Koncern AB en extra bolagsstämma samma dag eller i nära anslutning till 
att kommunstyrelsen beslutar om försäljningen. Beslut om likvidation kan fattas samma dag

29 augusti/
26 september

•Kommunfullmäktige godkänner föreslagna bolagsordningar och utser nya ombud i 
dotterbolagen

• Tidsmässigt i närtid till kommunfullmäktiges beslut antar stämmorna för bolagen sina nya 
bolagsordningar

• Likvidator utses
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Vara kommun varakommun@vara.se www.vara.se 

534 81 Vara 0512-310 00  
 

AVTAL 

2022-04-08 

Diarienummer KS 2022/118 

Kommunstyrelsen Vara Koncern AB 
Adress 
Postnummer Postort

Aktieöverlåtelseavtal 

1. Parter  
Vara Koncern AB, org nr, nedan kallad ”säljaren”  
Vara Kommun, org nr, nedan kallad ”köparen” 
 

2. Bakgrund 
Vara Kommuns kommunfullmäktige beslutade 2022-03-28, § 23 att avveckla Vara 
Koncern AB. Vara Koncern AB har (datum) beslutat att sälja Vara Konserthus AB till 
Vara kommun. 
 

3. Föremål och villkor för överlåtelsen 
Säljaren äger samtliga aktier i Dotterbolaget Vara Konserthus AB och överlåter dessa till 
köparen på tillträdesdatum (datum) 
 

4. Köpeskilling  
Köpeskilling för aktierna ska uppgå till 2 000 000 kronor och ska av köparen betalas 
genom att skuldebrev utfärdas.   

 

Detta avtal har undertecknats i två likalydande exemplar, av vilka parterna har tagit var sitt.  

 

Vara den datum                 Vara den datum 

Vara Koncern AB Vara Kommun 

Anna Cederqvist Anna Cederqvist  

_________________________ __________________________ 

Gabriela Bosnjakovic Gabriela Bosnjakovic 

_________________________ __________________________ 

 

 
 

10



 

Vara kommun varakommun@vara.se www.vara.se 

534 81 Vara 0512-310 00  
 

AVTAL 

2022-04-08 

Diarienummer KS 2022/118 

Kommunstyrelsen Vara Koncern AB 
Adress 
Postnummer Postort

Aktieöverlåtelseavtal 

1. Parter  
Vara Koncern AB, org nr, nedan kallad ”säljaren”  
Vara Kommun, org nr, nedan kallad ”köparen” 
 

2. Bakgrund 
Vara Kommuns kommunfullmäktige beslutade 2022- att avveckla Vara Koncern AB. 
Vara Koncern AB har (datum) beslutat att sälja Vara Bostäder AB till Vara kommun. 
 

3. Föremål och villkor för överlåtelsen 
Säljaren äger samtliga aktier i Dotterbolaget Vara Bostäder AB och överlåter dessa till 
köparen på tillträdesdatum xxxx. 
 

4. Köpeskilling  
Köpeskilling för aktierna ska uppgå till xx kronor och ska av köparen betalas genom att 
skuldebrev utfärdas. 

 

Detta avtal har undertecknats i två likalydande exemplar, av vilka parterna har tagit var sitt.  

 

Vara den datum                 Vara den datum 

Vara Koncern AB Vara Kommun 

Anna Cederqvist Anna Cederqvist  

_________________________ __________________________ 

Gabriela Bosnjakovic Gabriela Bosnjakovic 

_________________________ __________________________ 
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Vara kommun varakommun@vara.se www.vara.se 

534 81 Vara 0512-310 00  
 

AVTAL 

2022-04-08 

Diarienummer KS 2022/118 

Kommunstyrelsen Vara Koncern AB 
Adress 
Postnummer Postort

Aktieöverlåtelseavtal 

1. Parter  
Vara Koncern AB, org nr, nedan kallad ”säljaren”  
Vara Kommun, org nr, nedan kallad ”köparen” 
 

2. Bakgrund 
Vara Kommuns kommunfullmäktige beslutade 2022-03-28, § 23 att avveckla Vara 
Koncern AB. Vara Koncern AB har (datum) beslutat att sälja Vara Industrifastigheter AB 
till Vara kommun. 
 

3. Föremål och villkor för överlåtelsen 
Säljaren äger samtliga aktier i Dotterbolaget Vara Industrifastigheter AB och överlåter 
dessa till köparen på tillträdesdatum (datum) 
 

4. Köpeskilling  
Köpeskilling för aktierna ska uppgå till 700 000 kronor och ska av köparen betalas 
genom att skuldebrev utfärdas. 

 

Detta avtal har undertecknats i två likalydande exemplar, av vilka parterna har tagit var sitt.  

 

Vara den datum                 Vara den datum 

Vara Koncern AB Vara Kommun 

Anna Cederqvist Anna Cederqvist  

_________________________ __________________________ 

Gabriela Bosnjakovic Gabriela Bosnjakovic 

_________________________ __________________________ 
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Vara kommun varakommun@vara.se www.vara.se 

534 81 Vara 0512-310 00  
 

AVTAL 

2022-04-08 

Diarienummer KS 2022/118 

Kommunstyrelsen Vara Koncern AB 
Adress 
Postnummer Postort

Aktieöverlåtelseavtal 

1. Parter  
Vara Koncern AB, org nr, nedan kallad ”säljaren”  
Vara Kommun, org nr, nedan kallad ”köparen” 
 

2. Bakgrund 
Vara Kommuns kommunfullmäktige beslutade xxx att avveckla Vara Koncern AB. Vara 
Koncern AB har (datum) beslutat att sälja VaraNet AB till Vara kommun. 
 

3. Föremål och villkor för överlåtelsen 
Säljaren äger samtliga aktier i Dotterbolag och överlåter dessa till köparen på 
tillträdesdatum xxxx. 
 

4. Köpeskilling  
Köpeskilling för aktierna ska uppgå till xx kronor och ska av köparen  

 

Detta avtal har undertecknats i två likalydande exemplar, av vilka parterna har tagit var sitt.  

 

Vara den datum                 Vara den datum 

Vara Koncern AB Vara Kommun 

Anna Cederqvist Anna Cederqvist  

_________________________ __________________________ 

En till? En till? 

_________________________ __________________________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-09-07 

 
 

Justerare Utdragsbestyrkande  
    

 

§ 84 Diarienummer KS 2022/164 

Bolagsordningar för Vara Kommuns dotterbolag (VaraNet, Vara 
Bostäder, Vara Industrifastigheter, Vara konserthus) 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
- Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslagen till bolagsordningar för Vara 

konserthus AB, Vara Industrifastigheter AB, Vara Bostäder AB och VaraNet AB enligt 
bilagorna.   

- Vara Bostäder Aktiebolag och Vara Industrifastigheter Aktiebolag namn ändras i 
bolagsordningarna till Vara Bostäder AB och Vara Industrifastigheter AB. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat att avveckla Vara Koncern AB. Ett led i avvecklingen av 
bolaget är att Vara Kommun köper dotterbolagen Vara Konserthus AB, Vara Industrifastigheter 
Aktiebolag, Vara Bostäder Aktiebolag och VaraNet AB av Vara Koncern AB.   

Efter försäljningen stämmer inte längre bolagens bolagsordningar med verkligheten, eftersom 
Vara Koncern AB omnämns som ägare i alla dotterbolagens bolagsordningar. Därför ska 
bolagsstämma hållas i samtliga kommunala bolag för att anta en ny bolagsordning. Enligt 
bolagsordningarna ska kommunfullmäktige i Vara kommun godkänna ändringar av 
bolagsordningarna. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carl-Uno Olsson (S) lämnar följande tilläggsyrkande: 

- Vara Bostäder Aktiebolag och Vara Industrifastigheter Aktiebolags namn ändras i 
bolagsordningarna till Vara Bostäder AB och Vara Industrifastigheter AB.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan beslut enligt arbetsutskottets förslag med 
tilläggsyrkandet att Vara Bostäder och Vara Industrifastigheters namn ändras i 
bolagsordningarna till Vara Bostäder AB och Vara Industrifastigheter AB och finner att 
kommunstyrelsen gör det.  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse från tf. kanslichef, dokumentid. 131370 
- Förslag till Bolagsordning Vara bostäder Aktiebolag, dokumentid. 129632 
- Förslag på Bolagsordning Vara Industrifastigheter Aktiebolag, dokumentid. 129732 
- Förslag till Bolagsordning för VaraNet AB, dokumentid. 129850 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-09-07 

 
 

Justerare Utdragsbestyrkande  
    

 

- Förslag till Bolagsordning för Vara Konserthus AB, dokumentid. 131368 

Beslutet ska skickas till 
- VD för samtliga bolag  
- Styrelse för samtliga bolag 
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Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Gäller från och med:  

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige
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§ 1 Firma  
Bolagets firma är Vara Bostäder Aktiebolag.  

§ 2 Säte  
Styrelsen skall ha sitt säte i Vara kommun, Västra Götalands län  

§ 3 Verksamhetsföremål  
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Vara kommun förvärva, 

äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter med 

bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar samt även med 

lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter, används 

för kommunal verksamhet eller är kommersiella lokaler som har ett tydligt 

samband med den övriga verksamheten.  

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. 

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.  

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet  
Bolaget ska, i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens 

lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Vara kommun och 

erbjuda hyresgästerna möjlighet till boinflytande och inflytande i bolaget. 

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.  

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Vara kommun.  

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning  
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Vara kommun möjlighet att ta 

ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse 

eller annars av större vikt fattas.  
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§ 6 Aktiekapital  
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 7 000 000 kronor och högst 25 000 000 

kronor. Aktie ska lyda på 1000 kronor.  

§ 7 Antal aktier  
I bolaget ska finnas lägst 7 000 aktier och högst 25 000 aktier.  

§ 8 Inspektionsrätt  
Moderbolaget ”Vara Koncern AB”, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 

kommunstyrelsen i Vara kommun och kommunens revisorer har rätt att ta 

del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget 

och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån inga hinder finns 

på grund av författningsreglerad sekretess.  

§ 9 Styrelse  
Styrelsen ska bestå av minst fem och högst nio ledamöter.  

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Vara kommun för tiden från den 

ordinarie årsstämma som följer närmast efter det att val till 

kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter 

nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också 

ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.  

§ 10 Närvarorätt  
Kommunstyrelsens arbetsutskott och kommundirektören samt styrelsen 

och verkställande direktören i moderbolaget Vara Koncern AB har 

närvarorätt och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.  
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§ 11 Revisorer  
För granskning av bolagets årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens och 

verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en 

auktoriserad eller godkänd revisor med en ersättare.  

Revisorns och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie 

årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.  

§ 12 Lekmannarevisorer  
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska 

kommunfullmäktige i Vara kommun utse två lekmannarevisorer med två 

ersättare.  

§ 13 Revisorernas berättelse  
Revisorernas berättelse ska läggas fram senast två veckor före ordinarie 

bolagsstämma.  

§ 14 Kallelse till bolagsstämma  
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller genom e-

post tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Ordinarie 

årsstämma ska hållas före april månads utgång.  

§ 15 Närvarorätt vid bolagsstämma  
Kommunstyrelsens ledamöter har närvarorätt vid bolagsstämman.  

§ 16 Ärenden på ordinarie årsstämma  
På ordinarie årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:  

1. Stämmans öppnande.  

2. Val av ordförande vid stämman.  

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.  

4. Val av en eller två justare.  
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5. Godkännande av dagordningen  

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.  

7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och 

lekmannarevisorernas granskningsrapport.  

8. Beslut om  

a. fastställande av resultat- och balansräkningen  

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt 

den fastställda balansräkningen, samt  

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande 

direktören.  

9. Fastställande av arvoden till styrelse, revisor och lekmannarevisorer 

med ersättare.  

10. Val av revisor och ersättare  

11. Annat ärende som kan behandlas på bolagsstämman enligt 

aktiebolagslagen eller bolagsordningen.  

§ 17 Bolagsstämmans kompetens  
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:  

• Årligt fastställande av affärsplan med strategiska mål för 

de närmaste fyra räkenskapsåren  

• Ställande av säkerhet  

• Bildande av bolag  

• Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant 

• Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett 

belopp av 15 000 000 kronor per affärstillfälle  

• Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan 

överstigande ett värde av 15 000 000 kronor exklusive 

moms per affärstillfälle  

• Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars 

av större vikt.  
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§ 18 Räkenskapsår och årsredovisning  
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. Årsredovisningen ska läggas 

fram för revisorerna senast en månad före ordinarie årsstämma.  

§ 19 Ändring av bolagsordning  
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av 

kommunfullmäktige i Vara kommun.  

§ 20 Firmateckning  
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna 

bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i 

förening. 
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Bolagsordning Vara 
Industrifastigheter AB

Gäller från och med: anges i DD MM ÅÅ, t.ex. 2 juli 2021, använd svart text 
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Beslutsinstans: t.ex. Kommunfullmäktige 26 oktober 2020 § 105, använd svart text
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§ 1 Firma 
Bolagets firma är Vara Industrifastigheter Aktiebolag. 

§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Vara kommun, Västra Götalands län 

§ 3 Verksamhetsföremål 
Bolaget ska uppföra, förvärva, förvalta, försälja och hyra ut lokaler till 

industrier, övrig näringsverksamhet och offentlig verksamhet, samt på ett 

allmänt näringsfrämjande sätt underlätta lokal- och markanskaffning i 

kommunen. 

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. 

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren, i ägarens ställe. 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen och förbudet 

mot spekulativ verksamhet, arbeta för att skapa goda förutsättningar för en 

positiv utveckling för kommunens näringsliv och därigenom stärka 

kommunens attraktionskraft. 

Uthyrning av lokaler till näringslivet ska bedrivas på affärsmässig grund och 

syfta till att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, främja näringslivets 

utveckling inom kommunen. 

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Vara kommun. 

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Vara kommun möjlighet att ta 

ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse 

eller annars av större vikt fattas. 
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§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. 

Aktie ska lyda på 1 000 kronor. 

§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 500 aktier och högst 2 000 aktier. 

§ 8 Inspektionsrätt 
Moderbolaget ”Vara Koncern AB”, Kommunstyrelsens arbetsutskott,  

Kommunstyrelsen i Vara kommun och kommunens revisorer har rätt att ta 

del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget 

ochdess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån inga hinder finns 

på grund av författningsreglerad sekretess. 

§ 9 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av minst fem och högst nio ledamöter. 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Vara kommun för tiden från den 

ordinarie årsstämma som följer närmast efter det att val till 

kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie årsstämma som 

följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser 

också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 

§ 10 Närvarorätt 
Kommunstyrelsens arbetsutskott och kommundirektören samt styrelsen 

och verkställande direktören i moderbolaget Vara Koncern AB har 

närvarorätt och yttranderätt vid styrelsens sammanträden. 
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§ 11 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens och 

verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en 

auktoriserad eller godkänd revisor med en ersättare. 

Revisorns och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie 

årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

§ 12 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska 

kommunfullmäktige i Vara kommun utse två lekmannarevisorer med två 

ersättare. 

§ 13 Revisorernas berättelse 
Revisorernas berättelse ska läggas fram senast två veckor före ordinarie 

årsstämma. 

§ 14 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med post eller genom e-post 

tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Ordinarie 

årsstämma ska hållas före april månads utgång 

§ 15 Närvarorätt vid bolagsstämma 
Kommunstyrelsens ledamöter har närvarorätt vid bolagsstämman. 

§ 16 Ärenden på ordinarie årsstämma 
På ordinarie årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling: 

1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande vid stämman 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

4. Val av en eller två justare 
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5. Godkännande av dagordningen 

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 

7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och 

lekmannarevisorernas granskningsrapport. 

8. Beslut om 

a. fastställande av resultat- och balansräkning, 

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt 

den fastställda balansräkningen, samt 

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande 

direktören 

9. Fastställande av arvoden till styrelse, revisor och lekmannarevisorer 

med ersättare 

10. Val av revisor och ersättare 

11. Annat ärende som kan behandlas på bolagsstämman enligt 

aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

§ 17 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 

• Årligt fastställande av affärsplan med strategiska mål för de 

närmaste fyra räkenskapsåren 

• Ställande av säkerhet 

• Bildande av bolag 

• Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant 

• Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp av 15 

000 000 kronor per affärstillfälle. 

• Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan 

överstigande ett värde av 15 000 000 kronor exklusive moms per 

affärstillfälle. 

• Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större 

vikt. 
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§ 18 Räkenskapsår och årsredovisning 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. Årsredovisningen ska läggas 

fram för revisorerna senast en månad före ordinarie årsstämma. 

§ 19 Ändring av bolagsordning 
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av 

kommunfullmäktige i Vara kommun. 

 

§ 20 Firmateckning 
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna 

bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening 
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Bolagsordning för VaraNet AB

Gäller från och med: anges i DD MM ÅÅ, t.ex. 2 juli 2021, använd svart text 

Beslutsinstans: t.ex. Kommunfullmäktige 26 oktober 2020 § 105, använd svart text
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§ 1 Firma 
Bolagets firma är Vara Net Aktiebolag. 

§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Vara kommun, Västra Götalands län 

§ 3 Verksamhetsföremål 
Bolaget ska bygga, äga och förvalta infrastruktur för elektronisk 

kommunikation inom Vara kommun. 

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. 

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/ i ägarens ställe. 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, 

likställighets- och självkostnadsprincipen främja tillgången till bredband för 

boende och företag inom Vara kommun. Bolaget ska vidare ha fokus på att 

utveckla moderna metoder för verksamhetsföremålet samt genom 

användning och tillämpning av modern teknik skapa förutsättningar för 

kostnadseffektiva kommunikationslösningar för kommunens näringslov, 

offentliga sektor och kommunmedborgare på ett långsiktigt värdeskapande 

sätt. 

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Vara kommun. 

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Vara kommun möjlighet att ta 

ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse 

eller annars av större vikt fattas. 

§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 

kronor. Aktie ska lyda på 1 000 kronor. 
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§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 2 000 aktier och högst 8 000 aktier. 

§ 8 Inspektionsrätt 
Moderbolaget ”Vara Koncern AB”, Kommunstyrelsens arbetsutskott i Vara 

kommun och kommunens revisorer har rätt att ta del av bolagets handlingar 

och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 

Detta gäller dock endast i den mån inga hinder finns på grund av 

författningsreglerad sekretess. 

§ 9 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter. 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Vara kommun för tiden från den 

ordinarie årsstämma som följer närmast efter det att val till 

kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie årsstämma som 

följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

§ 10 Närvarorätt 
Kommunstyrelsens arbetsutskott och kommundirektören samt styrelsen 

och verkställande direktören i moderbolaget Vara Koncern AB har 

närvarorätt och yttranderätt vid styrelsens sammanträden. 

§ 11 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens och 

verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en 

auktoriserad eller godkänd revisor med en ersättare. 

Revisorns och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie 

årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
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§ 12 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska 

kommunfullmäktige i Vara kommun utse två lekmannarevisorer med två 

ersättare. 

§ 13 Revisorernas berättelse 
Revisorernas berättelse ska läggas fram senast två veckor före ordinarie 

årsstämma. 

§ 14 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med post eller genom e-post 

tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Ordinarie 

årsstämma ska hållas före april månads utgång 

§ 15 Närvarorätt vid bolagsstämma 
Kommunstyrelsens ledamöter har närvarorätt vid bolagsstämman. 

§ 16 Ärenden på ordinarie årsstämma 
På ordinarie årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling: 

1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande vid stämman 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

4. Val av en eller två justare 

5. Godkännande av dagordningen 

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 

7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och 

lekmannarevisorernas granskningsrapport. 

8. Beslut om 

a) fastställande av resultat- och balansräkning, 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen, samt 
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c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande 

direktören 

9. Fastställande av arvoden till styrelse, revisor och lekmannarevisorer 

med ersättare 

10. Val av revisor och ersättare 

11. Annat ärende som kan behandlas på bolagsstämman enligt 

aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

§ 17 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 

• Årligt fastställande av affärsplan med strategiska mål för de 

närmaste fyra räkenskapsåren 

• Ställande av säkerhet 

• Bildande av bolag 

• Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant 

• Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp av  

1 000 000 kronor per affärstillfälle. 

• Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan 

överstigande ett värde av 2 000 000 kronor exklusive moms per 

affärstillfälle. 

• Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större 

vikt. 

§ 18 Räkenskapsår och årsredovisning 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. Årsredovisningen ska läggas 

fram för revisorerna senast en månad före ordinarie årsstämma. 

§ 19 Ändring av bolagsordning 
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av 

kommunfullmäktige i Vara kommun. 
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§ 20 Firmateckning 
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna 

bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening 
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§ 1 Firma  
Bolagets firma är Vara Konserthus Aktiebolag.   

§ 2 Säte  
Styrelsen skall ha sitt säte i Vara kommun, Västra Götalands län  

§ 3 Verksamhetsföremål  
Bolaget ska bedriva och utveckla scenkonsten i Vara Konserthus med därtill 

förenlig verksamhet, samt driva och säkerställa storbandsutvecklingen. 

Bolaget ska även bedriva uthyrningsverksamhet av sina lokaler med därtill 

förenlig verksamhet. 

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. 

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet  
Bolagets syfte är att, med iakttagande av förbudet mot spekulativ 

verksamhet, lokaliserings-, självkostnads- och likställighetsprincipen, bedriva 

en verksamhet med stor bredd och särskilt fokus på barn och unga. Bolaget 

ska eftersträva samarbete med lokala, nationella och internationella aktörer 

samt vara öppen för produktion av experimentell art och bedriva projekt i 

samspel med det fria kulturlivet. Verksamheten ska ha ambitionen att bidra 

till en positiv utveckling i närområdet med befolkningstillväxt, 

företagsutvecklingar och nyetableringar som mål.  

Uthyrningen av lokaler ska bedrivas på affärsmässig grund och med 

iakttagande av lokaliseringsprincipen.  

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Vara kommun.  
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§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning  
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Vara kommun möjlighet att ta 

ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse 

eller annars av större vikt fattas.  

§ 6 Aktiekapital  
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 4 000 000 

kronor. Aktie ska lyda på 1 000 kronor.  

§ 7 Antal aktier  
I bolaget ska finnas lägst 2 000 aktier och högst 4 000 aktier 

§ 8 Inspektionsrätt  
Moderbolaget ”Vara Koncern AB”, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 

kommunstyrelsen i Vara kommun och kommunens revisorer har rätt att ta 

del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget 

och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån inga hinder finns 

på grund av författningsreglerad sekretess.  

§ 9 Styrelse  
Styrelsen ska bestå av minst fem och högst nio ledamöter.  

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Vara kommun för tiden från den 

ordinarie årsstämma som följer närmast efter det att val till 

kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter 

nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också 

ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.  
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§ 10 Närvarorätt  
Kommunstyrelsens arbetsutskott och kommundirektören samt styrelsen 

och verkställande direktören i moderbolaget Vara Koncern AB har 

närvarorätt och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.  

§ 11 Revisorer  
För granskning av bolagets årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens och 

verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en 

auktoriserad eller godkänd revisor med en ersättare.  

Revisorns och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie 

årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.  

§ 12 Lekmannarevisorer  
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska 

kommunfullmäktige i Vara kommun utse två lekmannarevisorer med två 

ersättare.  

§ 13 Revisorernas berättelse  
Revisorernas berättelse ska läggas fram senast två veckor före ordinarie 

bolagsstämma.  

§ 14 Kallelse till bolagsstämma  
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller genom e-

post tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Ordinarie 

årsstämma ska hållas före april månads utgång.  

§ 15 Närvarorätt vid bolagsstämma  
Kommunstyrelsens ledamöter har närvarorätt vid bolagsstämman.  
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§ 16 Ärenden på ordinarie årsstämma  
På ordinarie årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:  

1. Stämmans öppnande.  

2. Val av ordförande vid stämman. 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.  

4. Val av en eller två justare.  

5. Godkännande av dagordningen  

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.  

7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och 

lekmannarevisorernas granskningsrapport.  

8. Beslut om  

a. fastställande av resultat- och balansräkningen  

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt 

den fastställda balansräkningen, samt  

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande 

direktören.  

9. Fastställande av arvoden till styrelse, revisor och lekmannarevisorer 

med ersättare.  

10. Val av revisor och ersättare  

11. Annat ärende som kan behandlas på bolagsstämman enligt 

aktiebolagslagen eller bolagsordningen.  

§ 17 Bolagsstämmans kompetens  
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:  

- Årligt fastställande av affärsplan med strategiska mål för de 

närmaste fyra räkenskapsåren  

- Ställande av säkerhet  

- Bildande av bolag  

- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant  

- Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp av 

1 000 000 kronor per affärstillfälle.  
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- Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan 

överstigande ett värde av 5 000 000 kronor exklusive moms per 

affärstillfälle. 

- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större 

vikt § 18. 

§ 18 Räkenskapsår och årsredovisning  
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. Årsredovisningen ska läggas 

fram för revisorerna senast en månad före ordinarie årsstämma.  

§ 19 Ändring av bolagsordning  
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av 

kommunfullmäktige i Vara kommun.  

§ 20 Firmateckning  
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna 

bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i 

förening. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

2022-04-22 

Diarienummer KS 2022/126 

 Kommunstyrelsen

Val av ombud till stämmor för Vara Konserthus AB, VaraNet AB, Vara 
Bostäder AB och Vara Industrifastigheter AB 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Utse Gabriela Bosnjakovic till ombud 

2. Utse Fredrik Nelander som ombudsersättare 

Beslutet gäller till och med ordinarie bolagsstämma år 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Som ägare till Vara Konserthus AB, VaraNet AB, Vara Bostäder AB och Vara 
Industrifastigheter AB ska kommunfullmäktige utse ombud jämte ersättare att representera och 
röstar för ägaren vid bolagsstämman. 

Valberedningens behandling 

Ombud och ombudsersättare föreslås till det antal som ska väljas. 
 

Beslutet ska skickas till 
Samtliga helägda kommunala bolag 

Ingrid Everhag 
Kommunjurist 
Staben
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-09-07 

 
 

Justerare Utdragsbestyrkande  
    

 

§ 86 Diarienummer KS 2022/219 

Bidrag för ökad redundans i bredbandsnätet 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  

1. Medfinansiera utbyggnad av redundansstråk i etapp Vara Kommunhus - Vara 
Vårdcentral, etapp redundansslinga Vara – Tråvad och etapp Redundansslinga Jung – 
Öttum med maximalt 966 640 kr. 

2. Kommunens medfinansiering av utbyggnaden sker med medel från kommunens 
rörelsekapital. 

3. Beslutet gäller under förutsättning att Västra Götalandsregionen avsätter resterande 
kostnader på 966 640 kr.  

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med projektet att bygga redundansstråk är att uppgradera infrastrukturen för bredband 
inom kommunen och på så vis minska sårbarheten i bredbandsnätet. Projektet innebär att en 
aktör upphandlas för utbyggnad, ägande och drift av enstaka sträckor i fibernät/bredbandsnät 
inom kommunen.  

Genom frivillig förhandsinsyn har Vara kommun meddelat sin avsikt att tilldela avtalet till 
VaraNet AB. Eftersom det handlar om endast förstärkning av det befintliga bredbandsnätet hade 
ett annat förfarande, där samtliga aktörer på marknaden bjudits in, lett till oproportionerliga 
tekniska och juridiska svårigheter. Teleundantaget anses även vara tillämpligt på denna 
utbyggnad. Kommunen har fått in anbud från VaraNet AB innebärande att den totala kostnaden 
för genomförande av redundansslingor i tre etapper om sammanlagt 1 933 280 kr.  

Regionutvecklingsnämnden (RUN) har antagit en bredbandsstrategi, och erbjuder ett 
bredbandsstöd där kommuner kan söka upp till 50 % av finansieringen inom stödets givna ramar. 
Regionutvecklingsnämnden har redan avsatt högst 966 640 kr i stöd för det här projektet, men en 
förutsättning för det är att Vara Kommun beslutar att finansiera resterande 50 %.    

Beräkningen och anbudet från VaraNet AB innebär följande utbyggnad; 
• Etapp Redundans Vara Kommunhus - Vara Vårdcentral  
• Etapp Redundansslinga Vara – Tråvad 
• Etapp Redundansslinga Jung – Öttum 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse från tf. kanslichef, dokumentid. 131170 
- Anbud redundans Vara Kommun 2022, dokumentid. 131429 
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- Protokollsutdrag från regionutvecklingsnämndens sammanträde, dokumentid. 131315 

Beslutet ska skickas till 
- VD VaraNet 
- Kommundirektör 
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Anbud för förstärkning av fibernätet Vara Kommun 2022 
 

 

VaraNet lämnar följande anbud för projektet att förstärka fibernätet i Vara kommun i vissa 
delar, främst i syfte att ge ökad redundans. 
Anbudet är en uppskattning av projektets kostnad baserad på det kartunderlag som 
skickades ut i samband med anbudsförfrågan. 
 
Anbudet är inte komplett utan kräver ytterligare förhandling för att på ett så korrekt sätt 
återspegla kostnader för projektets krav och önskemål som uppkommer under projektets 
genomförande 

Sammanfattande beräkning av ingående etapper 

 

 Etapp Redundans Vara Kommunhus - Vara Vårdcentral  
o Schaktning intag i byggnad samt blåsning av fiber. 

185 680kr exkl. moms. 
 Etapp Redundansslinga Vara – Tråvad 

o Schaktning samt blåsning av fiber. 
1 122 400kr exkl. moms. 

 Etapp Redundansslinga Jung – Öttum 
o Schaktning samt blåsning av fiber. 

625 200kr exkl. moms 

Total beräknad projektkostnad,  

 
 
Drift och underhåll skall gälla enligt avtal för befintligt fibernät. 
 
 
Mvh Martin Strandholm, VD VaraNet 
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Protokoll från regionutvecklingsnämnden, 2021-09-29 

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 

 

8 (63) 

§ 130 

Bredbandsstöd för redundanta fiberstråk i Vara kommun 

Diarienummer RUN 2021-00243 

Beslut 

1. Regionutvecklingsnämnden avsätter högst 966 640 kronor till Vara 

kommun för utbyggnad av redundanta fiberstråk i kommunen.  

Sammanfattning av ärendet 

Regionutvecklingsnämnden (RUN) har antagit en bredbandsstrategi, och erbjuder 

ett bredbandsstöd där kommuner kan söka upp till 50 % av finansieringen inom 

stödets givna ramar.  

Vara kommun har nu inkommit med en ansökan om att förstärka fibernätet mellan 

kommunens fiberföreningar. Den bidragsberättigade investeringen uppskattas till 

1 933 280 kronor. Regionutvecklingsnämndens bidrag blir därmed 966 640 

kronor.  

Syftet med projektet är att uppgradera infrastrukturen för bredband inom 

kommunen. Stödet avser utbyggnad av redundansstråk för att minska sårbarheten 

i nätet, i enlighet med villkoren i ”Bredbandsstöd Västra Götaland”. Kommunen 

har inkommit med efterfrågat underlag. Det stöd som efter beslutad upphandling 

beviljas utgör 50 procent av stödunderlaget. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteutlåtande daterat 2021-09-02 

Skickas till 

• Martin Strandholm, Vara kommun, för genomförande: 

Martin.Strandholm@vara.se 

• Calle Blomberg, ekonom VGR, för kännedom: 

calle.blomberg@vgregion.se  

• Lena Wingård, ekonom VGR, för kännedom: lena.wingard@vgregion.se  

• Wictoria Hedendahl, ekonom VGR, för kännedom: 

wictoria.hedendahl@vgregion.se  
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§ 85 Diarienummer KS 2022/185 

Samhällsmast för ökad mobiltäckning i Tumleberg 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  

1. ge tekniska förvaltningen i uppdrag att upphandla en entreprenör som bygger, äger och 
driftar en samhällsmast i Tumleberg enligt inriktningen i förstudierapporten. 

2. medfinansiera uppförandet av en samhällsmast i Tumleberg till en summa om maximalt 
1 000 000 kr.  

3. kommunens medfinansiering av utbyggnaden sker med medel från kommunens 
rörelsekapital. 

4. beslutet gäller under förutsättning att Västra Götalandsregionen avsätter 50 % av 
kostnaderna för uppförandet av en samhällsmast i Tumleberg.  

Sammanfattning av ärendet 
Boende i Tumleberg har under längre tid påtalat att mobiltäckningen i området är bristfällig och 
på vissa platser obefintlig. Dom har varit i kontakt med nätoperatörer som inte ser någon 
kommersiell vinning i att etablera sig på platsen. 

Avsaknaden av mobil kommunikation är ett stort hinder för framtida utveckling av befintliga 
verksamheter i området. Risken är även överhängande att möjliga etableringar väljer andra 
platser med fungerande kommunikationer. Ytterst är kommunikation en fråga om personsäkerhet 
för de som vistas i området och arbetsmiljö för dem som arbetar eller driver verksamhet. Inte 
minst för hemtjänstpersonal som inte kan dokumentera insatser och kontakta räddningstjänsten åt 
de gamla. Ytterligare exempel som avsaknad av kommunikation skapar är problem som uppstår 
med styrning och övervakning av el och vatten vilket benämns av MSB (Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap) som samhällskritisk infrastruktur.  

Den 8 december 2021 tog kommunstyrelsens arbetsutskott § 231 beslut om att ge 
kommundirektören i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden utreda förutsättningar för 
en mobilmast i Tumleberg. 

Tekniska nämnden föreslog att kommunen ansöker om bredbandsstöd för satsningen hos 
Regionutvecklingsnämnden och att kommunen upphandlar en entreprenör som bygger, äger och 
driftar en samhällsmast i Tumleberg enligt inriktningen i förstudierapporten. 

VGR:s bredbandsstöd kan endast sökas av kommunerna. Det finns till för att finansiera 
byggnation av stamledningar från befintliga punkter där det finns bredband med tillgång till 
tjänsteutbud till nya anslutningspunkter där fiberföreningar kan ansluta sina lokala nät. Stödet 
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kan också användas till att uppföra samhällsmaster i områden med dålig bredbandstäckning och 
till att bygga redundanta fibersträckningar för ökad säkerhet och robusthet i fibernäten. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse från t.f. kanslichef, dokumentid. 131187 
- handlingsid. 2022.1457   
- Beslut TN 2022-06-13 § 90 
- Förfrågningsunderlag upphandling, handlingsid. 2022.1456 

Beslutet ska skickas till 
- Tekniska nämnden  
- Ekonomichef 

52



 

Samhällsmast Tumleberg Vara kommun 
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Sammanfattning 
Samhällsmast som koncept för att få mobiltäckning på landsbygden togs 

fram av Post och telestyrelsen (PTS) 2015 i skriften ”PTS-ER 2015:24 

Förutsättningar för Samhällsmaster”.  

Boende i Tumleberg, inklusive geografiskt område nordväst om samhället, 

saknar idag erforderlig mobiltäckning. Avsaknaden visas tydligt på 

mobiloperatörernas täckningskartor och stärks av vittnesmål från boende i 

området. 

Vara kommunen har vänt sig till Netwest AB för att utföra en förstudie som 

syftar till att undersöka förutsättningarna för en etablering av samhällsmast i 

området samt att undersöka om kriterierna för byggande av samhällsmast 

enligt PTS-ER 2015:24 uppfylls.    

Studiens syfte är att göra en marknadsanalys samt att ge kommunen ett 

beslutsunderlag inför en eventuell investering. Denna förstudie är ingen 

projektering eller beredning utan fokuserar på att sammanställa 

förutsättningarna och kostnader för en samhällsmast i det definierade 

geografiska området. 

Uppgifter till förstudien är hämtade från: 

• PTS-ER 2015:24 - Förutsättningar för Samhällsmaster 

• Offentligt material från Munkedals upphandling av Samhällsmast 

vid Sanne kyrka 

• Västra Götalandsregionens bredbandsstöd 

• Mobiloperatörernas täckningskartor. Telia, Telenor och 3 
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Kontakt och dialog är upprättade med: 

• Bredbandskoordinator Västra Götalandsregionen 

• Mastplanerare på Telia, Net4Mobility och 3GIS 

• Hindersremiss inskickad till Försvarsmakten 

• Projektörer på företag som bygger master och siter  

  

56



5

Inledning 
I denna förstudie undersöks förutsättningarna för att bygga en samhällsmast 

med syfte att förbättra mobiltäckningen i Tumleberg. Det geografiskt tänkta 

området finns specificerat i bilagd karta (bilaga 1). I det geografiska området 

med Tumleberg som nav och en radie på 5 km bor det 287 personer 

fördelat på 119 fastigheter.  

Med samhällsmast avses mast som ett torn eller stagad mast, site (teknik-

bod) och infrastruktur fram till mastplatsen. Med infrastruktur avses el, fiber 

och väg fram till mastplatsen. Samhällsmast innebär en offentligt finansierad 

mobilmast i ett område där det saknas kommersiella förutsättningar för 

operatörer att bygga ut sitt nät. I närområdet, finns en samhällsmast på 

Brommö utanför Mariestad. Masten på Brommö upphandlades av 

Mariestads kommun och byggdes under 2019–2020. I relativ närhet är en 

mast med site och infrastruktur projekterad och upphandlad i Munkedals 

kommun, masten kommer att byggas under sommaren 2022. 

PTS beskriver i sin skrift, PTS-ER 2015:24 Förutsättningar för Samhällsmaster, 

ett koncept där det allmänna kan finansiera samhällsmaster och på så sätt 

förbättra mobiltäckningen. Genom en kartläggning över platser som i 

dagsläget saknar täckning för mobilt bredband med den hastighet som krävs 

för att nå målet i den regionala bredbandsstrategin, är det möjligt för 

kommunen att på eget initiativ bygga själva masten inklusive anslutning till 

elkraft och fiber. Alternativt kan kommunen göra en konkurrensutsättning 

av ett tillhandahållande så att någon annan bygger, äger och driver masten. 

Samhällsmaster byggs i områden där det inte är kommersiellt gångbart för 

operatörer att bygga ut mobilnätet. Ser kommunen ett behov utifrån de 
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boende, turistnäringen och säkerheten i det aktuella området kan 

kommunen investera i en samhällsmast. Kommunjuristen, i Vara kommun, 

har undersökt om uppförandet av en samhällsmast i Tumleberg ligger inom 

den kommunala kompetensen. Slutsatsen från undersökningen är att det 

ligger inom den kommunala kompetensen, om Tumleberg är ett område 

med dålig mobiltäckning där de kommersiella mobiloperatörerna anser det 

olönsamt att bygga ut.  

Avsaknaden av mobil kommunikation är ett stort hinder för framtida 

utveckling av befintliga verksamheter i området. Risken är även 

överhängande att möjliga etableringar väljer andra platser med fungerande 

kommunikationer. Ytterst är kommunikation en fråga om personsäkerhet 

för de som vistas i området och arbetsmiljö för dem som arbetar eller driver 

verksamhet. Inte minst för hemtjänstpersonal som inte kan dokumentera 

insatser och kontakta räddningstjänsten åt de gamla. Ytterligare exempel 

som avsaknad av kommunikation skapar är problem som uppstår med 

styrning och övervakning av el och vatten vilket benämns av MSB som 

samhällskritisk infrastruktur. 

Inför denna studie har kontakt tagits med alla kommersiella mastoperatörer 

som är etablerade på den svenska mobilmarknaden. Ingen av operatörerna 

ser att det finns marknadsunderlag nu eller under överskådlig framtid för att 

ta investeringen som det innebär att etablera mobilmast i området. Den 

enda kvarvarande möjligheten att få till mobiltäckning är att söka stöd från 

kommun och region för att få till en samhällsmast. En samhällsmast som 

finansieras av kommun och region och drivs av tredje part skulle vara ett 

stort initiativ och injektion för säkerheten, turismen och näringslivet i 

området. 
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PTS är tydliga i sin skrift med att vid arbetet med samhällsmast är det viktigt 

att ta hänsyn till och ha en bra dialog med marknaden och dess aktörer. En 

samhällsmast ska bara etableras där ingen har intresse av att bygga ut på 

kommersiella grunder under minst 3 år. Masten ska också vara öppen på 

icke diskriminerande grunder för alla marknadsaktörer. Ingen får nekas 

tillträde till att sätta antenner och etablera sig i siten. 
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Kommunens roll 
I områden där marknadskrafterna inte bygger mobiltäckning på 

kommersiella grunder ges kommunen möjlighet att bygga samhällsmaster 

och på så sätt sänka investeringströskeln åt mobiloperatörerna. En 

samhällsmast ska delas av ett flertal mobiloperatörer och de som är 

intresserade behöver endast investera i antenner och betala hyra för plats 

och infrastruktur.  

Samhällsmaster som finansieras gemensamt av Vara kommun och Västra 

Götalandsregionen (regionen) skulle ge mobiloperatörerna goda möjligheter 

att förbättra mobiltäckningen i området. Att finansiera en samhällsmast 

ligger inom vad en kommun och region kan göra, regionen skriver i sin 

bredbandsstrategi ”Som grundläggande förutsättning gäller att regionen och 

Kommunen får ta hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som 

har anknytning till dess område eller medlemmar. Utbyggnaden av 

mobiltäckning är av väsentligt intresse för regionen och Kommunen, deras 

invånare, besökare och näringsliv”.  

Regionen har avsatt medel för utbyggnad av mobiltäckning genom 

samhällsmaster. Kommuner inom regionen kan ansöka om erhållande av 

regionala bidrag för utbyggnad och etablering av sådana master inom 

regionen. EU-kommissionens riktlinjer för statligt stöd för utbyggnad av 

bredband (2013/C25/01) samt EU-kommissionens generella 

gruppundantag för statligt stöd (Förordning (EU) nr 651/2014) är de 

regelverk som ligger till grund för såväl regionens som de kommunala 

offentliga insatserna. Bidraget, som är ett offentligt stöd, ska täcka 

byggnation av telekommunikations-torn, fundament, teknik-bod, 
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framdragande av el, fiber samt iordningställande av serviceväg. 

Finansieringen bör fördelas så att Kommunen svarar för 50 % av kostnaden 

och regionen för 50 %. 

För att kunna söka medel från regionen behöver kommunen ta beslut om 

att om att finansiera delar av anläggningen och att genomföra projektet. 

Vidare behöver masten ha plats för minst tre antenner för att det ska vara 

möjligt att få medel från regionen.  
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Genomförande 
Kommunen och regionen samfinansierar samhällmasten. Efter upphandling 

tilldelar kommunen en entreprenör uppdraget att utföra själva byggnation 

samt att äga, drifta och underhålla samhällsmasten. I avtalet för framtida 

ägande, drift och underhåll ingår även uppdraget att avtala med 

mobiloperatörer om mobiltrafik för området. Parten som ska stå för 

ägande, drift och underhåll fakturerar mobiloperatörerna hyra för tillträde i 

masten och betalar inkommande fakturor.  

Inför byggnation 

Innan kommunen lägger ut upphandling bör man tillsammans med 

markägare, bygglovshandläggare samt Länsstyrelsen hitta plats där masten 

kan byggas. I förstudien finns karta med förslag på plats. Placeringen 

påverkar byggkostnader och framdragning av infrastruktur. Kommunen bör 

även skicka in ansökan om mobilt bredbandsstöd till regionen innan 

byggnationen.  

Byggnation 

Kommunen upphandlar enligt LOU en entreprenör som söker erforderliga 

tillstånd och bygger masten. Kostnader relaterade till mastens uppförande 

hanteras av kommunen genom att antagen anbudsgivare fakturerar 

kommunen för dessa kostnader. Samtliga kostnader ska ingå i det 

anbudspris som offereras i upphandlingen. Mast, teknikbod och övrig 

installation ska vara dimensionerade för att minst tre (3) operatörer ska 

kunna finnas representerade i masten samtidigt. Allt material och all 

etablering/montering etcetera ska vara anpassat för ändamålet och uppfylla 

relevanta branschstandarder, lagar och förordningar. Monteringsarbete ska 
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ske helt enligt tillverkarens anvisningar. Upphandling och byggnation är 

villkorad mot att regionen ger bidrag och att minst en mobiloperatör skriver 

avtal om att hyra plats för sin mobilutrustning i masten. 

Ägande, drift och underhåll 

Under driftperioden förbinder sig upphandlad driftentreprenör att ha 

totalansvar för masterna och stå för samtliga kostnader. Ansvaret avser både 

den tekniska förvaltningen (ägande, drift, underhåll, service etcetera) samt 

att ha kontroll över förvaltningsfrågor avseende till exempel ekonomiska 

frågor. Intäkterna för entreprenören under drifttiden är hyran som 

mobiloperatörerna betalar för sin plats i mast, teknikbod samt löpande 

kostnader för el och fiber. Driftentreprenören äger avtalen med 

mobiloperatörerna.  

Upphandlingen är villkorad mot att regionen ger bidrag för byggnation och 

att minst en mobiloperatör skriver avtal om att hyra plats för sin 

mobilutrustning i masten. Uppdraget är tänkt att genomföras utifrån de 

förutsättningar som gäller för uppförande av samhällsmaster enligt vad som 

framgår av inledningen.  

Specifikation av bygguppdrag inom offererat pris 

• Leverans och byggnation av en telekommunikationsmast inklusive 

mark- eller bergsfundament.  

• Leverans och byggnation av en teknik-bod inklusive fundament. 

• Nödvändig jordning av fundament och teknik-bod. 

63



12

• Iordningställande av en tre meter bred, grusad anslutningsväg som 

är av tillräcklig standard för de transporter som krävs under 

byggnationen.  

• Framdragning för el och fiber från anvisade anslutningspunkter.  

• All nödvändig administration, ansökningar, markupplåtelse, bygglov, 

samråd, kontroller, avgifter mm, som är förknippade med 

upprättande och byggnation av masten.  

• Eventuell ersättning till markägaren för nedtagna träd.  

• Eventuella andra kostnader som entreprenören identifierar men 

som inte framgår ovan. 

Specifikation av det löpande driftuppdraget 

• Anbudsgivaren ansvarar för att uppfylla målsättningen att förbättra 

mobiltäckningen i området genom att minst en operatörs utrustning 

för mobiltelefoni installeras och är i drift i masten under hela den 

avtalade 15-årsperioden.  

• Anbudsgivaren ska ha en överenskommelse om installation med 

minst en operatör innan masten etableras.  

• Enligt vad som framgår i PTS skrivelse ska minst tre operatörer ges 

utrymme i masten och entreprenören ska jobba aktivt under 

drifttiden för att bjuda in ytterligare intressenter.  

• Löpande kostnader som relateras till ägandet och driften under den 

följande 15-årsperioden bekostas av anbudsgivaren. Dessa 

kostnader ska inte faktureras kommunen utan nödvändiga intäkter 

utöver kommunens initiala insats, ska beräknas så att de kan tas in 

som hyra från mobiloperatörerna. 
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Mobiltelefonmarknaden 
Mobiltelefonmarknaden är uppdelad i tre delar, tjänsteleverantörer, 

mobiloperatörer och mastoperatörer. Den del av mobiltelefonmarknaden 

som alla känner till är de företag som profilerar sig som tjänsteleverantörer. 

Det finns i skrivande stund 18 olika företag som säljer tjänsterna tal och 

data i mobilnäten till företag och privatpersoner. Den andra delen av 

marknaden är mobiloperatörerna som äger antenner, siter samt elektronik 

och vars roll är att hålla i gång och samman mobilnätet, de aktiva företagen 

inom denna del av är Telia, Telenor, Tele2 och 3. Mastoperatörerna som 

bygger master och ansvarar för kommunikation fram till masterna är Telia, 

Net4Mobility och 3GIS. 

Tjänsteleverantörerna som inte har egen kommunikation har avtal med eller 

i några fall ägs av de stora mobiloperatörerna. I inledningen av denna 

förstudie togs kontakt med representanter från mobilmastoperatörerna 

Telia, N4M och 3GIS. Det pågår en fortsatt kontakt och en dialog med 

deras representanter. Det finns dokumenterat svar från dem på den 

viktigaste förutsättningen för att gå vidare med projektering av en 

samhällsmast. Ingen av de tillfrågade mastbyggarna ser några kommersiella 

incitament för ytterligare utbyggnad i de specificerade delarna av Tumleberg 

inom 3 till 5 år. Intresse för att etablera sig i en samhällsmast finns men de 

behöver tid för utvärdering och budgetering när beslut är taget och 

upphandling går ut.  

När kommunen tar beslut måste det vara villkorat till att någon 

mobiloperatör är intresserad och skriver avtal om att etablera sig i masten.  

  

65



14

Budget 
I förstudien har antagits att masten ska kunna placeras centralt i önskat 

täckningsområde (se område markerade i Bilaga 1). Platsen ligger inom vad 

F7 definierar som flyghindersförbudsområde, det innebär att 

Försvarsmakten kan stoppa bygglov på master högre än 20 meter på 

landsbygd och 45 meter i tätorter. Fram till oktober 2022 ger inte 

Försvarsmakten några förhandsbesked. Vi har därför kostnadsberäknat dels 

20 meter hög mast och en 48 m mast.  

En mast som är 20 meter hög har inte tillräckligt med plats för tre antenner. 

Det är något som kan påverka möjligheten att få finansiering från regionen.   

Att sätta en mobilmast med teknikbod (site) och bygga infrastruktur kostar 

ungefär: 

• 20 m högt torn, site och infrastruktur 1,5 mkr 

• 48 m högt torn, site och infrastruktur 1,8 mkr 

• 72 m stagad mast, site och infrastruktur 2 mkr 

Alla priser är exklusive moms. Kostnaden för markarbete, infrastruktur el, 

fiber och väg samt bygglov beror på den exakta placeringen. Markarbetet 

skiljer sig stort beroende på om masten ska byggas där det är berg eller 

åkermark. Avståndet till befintlig infrastruktur gör att kostnaderna kan 

variera. Den slutliga kostnaden får upphandling och detaljprojekteringen ge 

svar på. 

Med en samhällsmast på plats kan mobiloperatörerna och andra som har 

behov av en hög placering av antenner för digital kommunikation hyra in 
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sig i masten. Hyresintäkterna ska betala löpande räkningar för underhåll, el, 

fiber och markarrende plus övriga kostnader för entreprenören som har 

driftavtalet.  
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Från förstudie till samhällsmast i drift  
Denna förstudie visar på behovet och nyttan av att kommunen investerar i 

en samhällsmast för att skapa förutsättningar för mobiloperatörerna att 

bygga bort de vita fläckar som finns i mobiltäckningen i området runt 

Tumleberg. Samt vilka beslut som behöver tas för att regionen ska kunna 

delfinansiera projektet.  

Med beslut om finansiering av kommunens del i projektet kan kommunen 

gå vidare och söka bidrag från regionens utvecklingsnämnd RUN. Beslutet 

att finansiera projektet bör tas i Kommunstyrelsen eller 

Kommunfullmäktige. Det kommunala beslutet ska bifogas ansökan som 

skickas in till regionen. Är beslutet positivt så bidrar regionen med 50%, dvs 

de bidrar med 50% av budgeterad summa.  

När finansieringen är klar från kommunen och VGR (Västra Götalands 

Regionen) är det dags för upphandling. Upphandlingen skall omfatta mast, 

site, infrastruktur (el, fiber och väg) samt ägande, drift och underhåll.  

Underlag för upphandling finns som bilaga 3, i underlaget finns även 

beskrivet hur offerterna ska utvärderas. Entreprenören som vinner 

upphandlingen ansvarar för att avtala med mobiloperatörerna, avtal bör 

vara klart innan entreprenören får startbesked. 

I priset som offereras ska allt ingå, entreprenören ansvarar för allt och 

bekostar allt såsom: 

• Tidsplan  

• Markavtal  
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• Bygglov  

• Avtal med mobiloperatörer 

• Kalkyl över möjliga intäkter och kostnader 

• El-avtal 

• Fiber-avtal 

• Byggkostnader 

När masten är på plats har kommunen rätt att ta in en oberoende 

besiktningsman. Kommunen ska slutredovisa projektet till VGR. 

Kommunen ska löpande stämma av med entreprenören enligt riktlinjerna 

som finns i entreprenörsavtalet.  
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Bilaga 1. Geografiskt område  
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Bilaga 2. Täcknings- och flyghinderskartor 
Täckningskarta Telia: 
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Täckningskarta Telenor: 
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Täckningskarta 3: 
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Flyghindersförbudsområde: 
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Förfrågningsunderlag:      Revision 4.2   2020-06-24 

 

 

UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR BYGGANDE OCH TILLHANDAHÅLLANDE 
AV SAMHÄLLSMAST FÖR MOBIL TELEKOMMUNIKATION 

 

 

 

 

Till kommunen  

Detta förfrågningsunderlag innehåller villkoren för upphandling av en samhällsmast för mobil 
telekommunikation i ett identifierat bristområde i Västra Götalands län. För att kunna erhålla 
stöd från Västra Götalandsregionen för genomförande av upphandlingen måste kommunen an-
vända de obligatoriska villkor som framgår av detta förfrågningsunderlag. Av respektive hand-
ling i förfrågningsunderlaget framgår av den kursiva texten vilka avsnitt/villkor i handlingen 
som är obligatoriska och vilka som kommunen för egen del kan utforma. Kommunen har rätt 
att använda annat format och struktur på förfrågningsunderlaget men ska åta sig att använda 
de obligatoriska villkoren. 
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Kommunen avser att låta förbättra mobiltäckning för bredband inom kommunen. Att samtliga 
medborgare kan erhålla god mobiltäckning är av allmänt intresse och till nytta för Kommunens 
utveckling. Under vissa förutsättningar kan allmän finansiering av mobil bredbandsutbyggnad 
bli aktuell i form av regionalt och kommunalt stöd.  

Genom denna upphandling inbjuder Kommunen anbudsgivare att få del av regional och kom-
munal finansiering genom att inkomma med anbud på utbyggnad och etablering av mobil in-
frastruktur för bredbandskommunikation enligt villkoren i detta förfrågningsunderlag. 

Nuläget med avseende på befintlig infrastruktur i Kommunen samt närmare beskrivning av 
upphandlingsföremålet framgår av kapitel 2.3 och 2.4. 

1 ALLMÄNT 

1.1 BESTÄLLARE, UPPHANDLANDE MYNDIGHET 
[Kommun, org.nr] 

[Adress] 

[Telefon] 

[E-postadress] 

1.2 KONTAKTPERSON 

[Namn] 

[Adress] 

[Telefon] 

[E-postadress] 

1.3 INTRESSEANMÄLAN OCH FRÅGOR 

Intresse för denna offertförfrågan anmäls via e-post: [ange e-postadress] eller via en elektronisk upp-
handlingstjänst enligt kapitel 1.7. Eventuella frågor angående denna offertförfrågan ställs och besvaras 
enbart via e-post eller via den elektroniska upphandlingstjänsten. Samtliga inkomna frågeställningar och 
svar skickas till alla som anmält sitt intresse för upphandlingen.  

Frågor inkomna senare än [xxxx-xx-xx] kommer inte att besvaras 

1.4 ANBUDSLÄMNANDE 
Anbudet ska vara Kommunen tillhanda senast nedan angivna anbudsdag. Det ska levereras 
skriftligt i ett original jämte en kopia i ett slutet kuvert, märkt ”Anbud tillhandahållande av 
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samhällsmast”, alternativt via elektronisk anbudslämning med motsvarande sekretesskrav. An-
budet ska vara undertecknat av behörig företrädare för anbudsgivaren. 

Anbudet ska innehålla alla begärda uppgifter. 

För att underlätta Kommunens hantering av anbudet bör detta ställas upp enligt följande: 

i)  Anbudsgivarens namn och adressuppgifter, uppgift om kontaktperson  
(OBS! även e-postadress) 

ii) Kortare beskrivning av anbudsgivaren 

iii) Bekräftelse av anbudets giltighetstid. 

iv) Svar, med eventuellt tillhörande bilagor, på de allmänna kraven avseende anbudsgiva-
ren enligt kapitel 4.2, samt undertecknad sanningsförsäkran, Bilaga 3. 

v) Svar på kraven och villkoren i kravspecifikationen, kapitel 4.1. Rekommenderas att 
svarsblankett, Bilaga 4, används. 

vi) Svar på kraven avseende avtalsvillkoren enligt Bilaga 2. Rekommenderas att svars-
blankett, Bilaga 4, används. 

vii) Prisuppgifter. Rekommenderas att Bilaga 4 används.  

viii) Eventuell övrig information 

1.5 SISTA ANBUDSDAG 
[xxxx-xx-xx] (En leverantör måste få minst 30 dagar på sig att svara) 

1.6 ANBUDETS GILTIGHET 
Anbudet ska vara giltigt 2 månader från sista anbudsdag. 

1.7 KALENDARIUM 
Annonsering   [xxxx-xx-xx] 
Annons har skickats till Opic, http://www.opic.com/. (Detta är endast ett exempel. Skriv in den 
upphandlingstjänst som ni föredrar att använda.  

Sista dag för att ställa frågor [xxxx-xx-xx] 
Eventuella frågor ska ställas på sätt som anges i kapitel 1.3. Svar kommer att samordnas och 
meddelas de leverantörer som begärt ut förfrågningsunderlaget samt offentliggöras via för upp-
handlingen aktuell databas. 

Sista dag för att lämna anbud [xxxx-xx-xx]. För sent inkommet anbud tas ej upp till prövning. 
Poststämpel gäller inte. 

1.8 SPRÅK 
Anbudet ska i sin helhet vara avfattat på svenska språket. 
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1.9 ERSÄTTNING FÖR ANBUDSGIVNING 
Ersättning för anbudsgivning lämnas inte. 

1.10 HANTERING AV INKOMNA ANBUD 
Inkomna anbud kommer att hanteras enligt följande: 

i Prövning av om anbudet inkommit i rätt tid 

ii Prövning av om anbudet uppfyller de administrativa kraven i de administrativa före-
skrifterna enligt kapitel 1. 

iii Prövning av om anbudsgivaren uppfyller allmänna krav enligt kapitel Error! Reference 
source not found.. 

iv Prövning av om offerten uppfyller kraven enligt kravspecifikationen kapitel 4.1 samt att 
avtalsvillkoren enligt Bilaga 2 uppfylls och accepteras. 

v Prövning av anbudet enligt uppställda utvärderingskriterier, se kapitel 4.4. 

För att komma vidare till prövning enligt punkt v krävs att villkoren i punkterna i-iv är upp-
fyllda. Finns det brister i anbudet vid prövningen enligt någon av punkterna i-iv går anbudet 
inte vidare till prövning enligt nästa punkt såvida det inte finns laglig möjlighet till rättelse 
eller komplettering. 

1.11 SEKRETESS 
Under tiden till dess tilldelningsbeslut fattats gäller s.k. absolut sekretess, d.v.s. inga uppgifter 
om anbud får lämnas ut även om ett utlämnande inte skulle medföra skada. Efter tilldelnings-
beslutet gäller som huvudregel offentlighet, d.v.s. ett utlämnande av uppgifter i anbud kan en-
dast nekas om det finns särskild anledning att anta att utlämnandet medför skada för den vars 
anbud begärs utlämnat. Om anbudsgivare önskar sekretess för delar i sitt anbud bör anbudsgi-
varen tydligt i sitt anbud dels ange vilka uppgifter som avses och skälen till varför sekretess 
begärs. 

2 BAKGRUND, OMFATTNING OCH VILLKOR 

2.1 BAKGRUND OCH RÄTTSLIG RAM 
Västra Götalandsregionen (Västra Götalandsregionen) och Kommunen är skyldiga att följa de 
grundläggande reglerna och principerna i kommunallagen. Som grundläggande förutsättning 
gäller att Västra Götalandsregionen och Kommunen får ta hand om sådana angelägenheter av 
allmänt intresse som har anknytning till dess område eller medlemmar.  

Utbyggnaden av nät för bredbandskommunikation är av väsentligt intresse för Västra Göta-
landsregionen och Kommunen, dessas invånare och näringsliv. Utifrån gällande kommunal-
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rättsliga regler bedöms stöd för utbyggnad av bredband ligga inom ramen för Västra Götalands-
regionens och Kommunens juridiska kompetens. 

Västra Götalandsregionen har genom beslut av Regionala utvecklingsnämnden den 15 septem-
ber 2009 och 4 maj 2010 avsatt medel för utbyggnad av bredband för åren 2010-2012. Enligt 
ett förnyat beslut den 7 juni 2018, kan pengarna användas fram till och med år 2025. Kommuner 
inom Västra Götalandsregionen kan ansöka om erhållande av regionala bidrag för utbyggnad 
och etablering av infrastruktur för bredbandskommunikation inom Västra Götalandsregionen.  

EU-kommissionens riktlinjer för statligt stöd för utbyggnad av bredband (2013/C25/01) samt 
EU-kommissionens generella gruppundantag för statligt stöd (Förordning (EU) nr 651/2014) är 
de regelverk som ligger till grund för såväl VGR:s som de kommunala offentliga insatserna. 

Kommunen har den [datum] beslutat genomföra mobil bredbandsutbyggnad (inkluderande be-
slut om finansiering) i enlighet med villkoren och principerna enligt godkännandet från EU-
kommissionen, Västra Götalandsregionens riktlinjer för bredbandsstöd och strategi för IT-in-
frastruktur, villkoren och principerna i EU-kommissionens riktlinjer för bredbandsutbyggnad 
samt EU-kommissionens generella gruppundantag för statsstöd.1 

2.2 FINANSIERING 
Kommunen har den [datum] beviljats regionalt bidrag från Västra Götalandsregionen för ge-
nomförande av aktuell utbyggnad.  

Alternativ formulering:  

Finansiering av aktuell utbyggnad från kommunen har beslutats av KF den x/x 20xx. För att 
utbyggnad ska kunna ske måste också finansiering från VGR säkras. Detta sker efter att kon-
kurrensutsättning har skett och ett avtal finns mellan kommunen och nätbyggare. Ett sådant 
avtal villkoras alltså av att finansiering från VGR beviljas. 

Västra Götalandsregionens andel av finansieringen är 50 % av den beräknade projektkostnaden. 
Kommunen svarar för resterande 50 %. 

Utbetalning av beviljat stöd kommer att ske på det sätt och enligt de villkor som framgår av 
avtalsvillkoren punkt [….], se Bilaga 2. 

2.3 BEFINTLIGT NÄT OCH NULÄGE AVSEENDE BREDBAND  
I detta avsnitt beskriver kommunen det aktuella läget för bredband i kommunen; omfattning, 
utbud av tjänster etc. Skriv en så uttömmande beskrivning som möjligt så att anbudsgivarna 
erhåller bästa möjliga underlag för anbudsgivningen. 

 
1 EUs riktlinjer för tillämpning av reglerna för statstöd på snabb utbyggnad av bredbandsnät (2013/C 
25/01) respektive Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa 
kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördra-
get (EGT L 187/1, 26.6.2014).   
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2.4 UPPHANDLINGENS OCH ANBUDETS OMFATTNING 
I detta avsnitt ger kommunen en tydlig allmän beskrivning av vad upphandlingen omfattar, 
d.v.s. det är inte fråga om enskilda krav, dessa redovisas i kravspecifikationen. Här beskrivs 
geografiska avsnitt, typ av arbeten och dess omfattning etc. Beskrivningen ska innehålla redo-
visning av vilka områden där åtgärder ska vidtas och varför dessa områden är berättigade till 
stöd etc. Det ska härvid noteras att stöd endast kan lämnas till etablering av, eller uppgradering 
till, mobilsajter med täckning i vissa specifikt angivna områden i kommunen som saknar nästa 
generations mobilt bredband (NGA).  

2.5 VILLKOR SOM KOMMUNEN MÅSTE VISA OCH GENOMFÖRA I DENNA UPPHANDLING. 
1. Samhällsmasten ska kunna användas samtidigt av flera operatörer. 

2. Projektet får inte gynna någon särskild teknik- eller nätplattform. 

3. Befintlig infrastruktur ska användas i den utsträckning som det är möjligt, om detta inte leder 
till att befintliga dominerande aktörer gynnas. 

4. Tredjepartsoperatörer ska beviljas grossisttillträde till mobilsajten på ett icke-diskriminerande 
sätt i enlighet med bifogade avtal.  

5. Priset för sådant grosstillträde som avses i punkten 4 ovan ska, om tillhandahållandet sker 
inom sju år från det att projektet färdigställdes, grundas på de grossistpriser som allmänt gäl-
ler för jämförbara tjänster i mer konkurrensutsatta områden av Sverige. 

För de anbudsgivare som erhåller mer än 10 miljoner SEK i stöd gäller också nedanstående två 
punkter. 

6. Anbudsgivaren ska åta sig att under fem år från det att bredbandet togs i bruk upprätta en se-
parat redovisning för den verksamhet som avses med anbudet och medverka vid den kontroll 
som avses i bifogade avtal. 

7. Anbudsgivaren ska åta sig att återbetala en del av lämnad ersättning om vinsten för den verk-
samhet som avses med anbudet vid den kontroll som avses i bifogade avtal om projektets av-
kastning visar sig vara högre än den genomsnittliga vinsten för bredbandssektorn under 
samma tidsperiod. 

Grossisttillträde innebär att vem som helst ska kunna hyra in sig i det nät som byggs. Ingen operatör 
får nekas tillträde. 

3 UPPHANDLINGENS OCH ANBUDETS OMFATTNING 
Uppdraget avser uppförande, ägande och drift av en samhällsmast för telekommunikation i om-
rådet … under en tid av …(tex 15) år. Målsättningen är att förbättra mobiltäckningen i området. 
Uppdraget är tänkt att genomföras utifrån de förutsättningar som gäller för uppförande av sam-
hällsmaster enligt vad som framgår av inledningen. 

För att genomföra uppdraget avser kommunen att anlita en entreprenör som installerar, driftar 
och äger masten. Kommunens faktureras den kostnad som är förknippad med att upprätta/in-
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stallera masten. Under driftperioden förbinder sig sedan entreprenören att ha totalsansvararet 
för masten, och stå för samtliga kostnader. Ansvaret avser både den tekniska förvaltningen (in-
stallation, drift, underhåll, service, mm) samt att ha kontroll över förvaltningsfrågor avseende 
till exempel ekonomiska frågor. Efter … år kan entreprenören välja att fortsätta driften eller att 
avinstallera/nedmontera masten. 

Masten ska upprättas vid angivna koordinater, se kartbild under 3.3. 

För åtagande och arbetenas utförande gäller ABT 06 

3.1 SPECIFIKATION AV DET INITIALA UPPDRAGET AVSEENDE UPPRÄTTANDE OCH ETABLE-

RING 
Kostnader relaterade till mastens uppförande hanteras av kommunen genom att antagen an-
budsgivare fakturerar kommunen för dessa kostnader. Samtliga kostnader ska ingå i det an-
budspris som offereras i denna upphandling. 

Mast, teknikbod och övrig installation ska vara dimensionerade för att minst tre (3) operatörer 
ska kunna finnas representerade i masten samtidigt.  

Allt material och all etablering/montering e t c ska vara anpassat för ändamålet och uppfylla 
relevanta branschstandarder, lagar och förordningar. Monteringsarbete ska ske helt enligt till-
verkarens anvisningar. 

Masten ska driftsättas med aktiv trafik senast den …. 

Villkor enligt bifogad avtalsmall ska accepteras och uppfyllas i det initiala och det löpande 
uppdraget.  

Specifikation av initialt uppdrag inom offererat pris:  

• Leverans och byggnation av ett telekommunikationstorn inklusive bergsfundament. 
Höjden ska vara minst … meter. 

• Leverans och byggnation av en teknikbod inklusive bergsfundament 
• Nödvändig jordning av fundament och teknikbod 
• Iordningställande av en tre meter bred, grusad anslutningsväg från befintlig väg fram 

till masten.  
• Framdragning för el och fiber från anvisade anslutningspunkter. All fiberförläggning 

ska ske enligt ”Robust Fiber” (se www.robustfiber.se). 
• All nödvändig administration, ansökningar, markupplåtelse, bygglov, samråd, kontrol-

ler, avgifter mm, som är förknippade med upprättande och drift av masten 
• Eventuell ersättning till Jordägaren för nedtagna träd. 
• Eventuella andra kostnader som entreprenören identifierar men som inte framgår ovan 

Kommunen anlitar och bekostar en av anbudsgivaren oberoende besiktningsman för slutbesikt-
ning och kontroll av att arbetet är professionellt utfört.  

 

82

http://www.robustfiber.se/


9 

3.2 SPECIFIKATION AV DET LÖPANDE DRIFTUPPDRAGET 
Anbudsgivaren ansvarar för att uppfylla målsättningen att förbättra mobiltäckningen i området 
genom att minst en operatörs utrustning för mobiltelefoni installeras och är i drift i masten 
under den avtalade tidsperioden. Anbudsgivaren ska ha en överenskommelse om installation 
med minst en operatör innan masten etableras. Enligt vad som framgår i 3.1 ska minst tre ope-
ratörer ges utrymme i masten och entreprenören ska jobba aktivt under drifttiden för att bjuda 
in ytterligare intressenter.  

Löpande kostnader som relateras till ägandet och driften under den avtalade tidsperioden be-
kostas av anbudsgivaren. Dessa kostnader ska inte faktureras kommunen utan nödvändiga in-
täkter utöver kommunens initiala insats, ska beräknas att de kan tas in från andra intressenter i 
uppdraget.  

Specifikation av löpande uppdrag som finansieras av anbudsgivaren:  

• Drift av aktiv utrustning för mobiltelefoni/mobilt bredband 
• Löpande el och fiber 
• Service, reparation och underhåll 
• Arrende 
• Förvaltning 
• Eventuella andra kostnader som anbudsgivaren identifierar men som inte framgår ovan  

3.3 KOORDINATER FÖR ETABLERING OCH ANSLUTNINGSPUNKTER 
I kartbilden nedan framgår aktuella koordinater för mastens etablering.  

Här får kommunen skiva lämplig text som beskriver var anslutningspunkter för el och fiber 
finns, hur de kan nås och vem som betalar för vad. 
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4 ANBUDSPRÖVNING 
Detta avsnitt sammanfattar de krav som ska vara uppfyllda för att anbudsgivaren och anbud ska 
kvalificeras samt vilka kriterier som ligger till grund för utvärdering av kvalificerade anbud.  

Föreligger det brist avseende redovisning av något av de obligatoriska kraven kan komplette-
ring eller rättelse endast ske om detta kan göras utan risk för åsidosättande av likabehandlings-
principen. 

Efterfrågade intyg och redogörelser för att bekräfta uppfyllelsen av nedanstående krav lämnas 
i det elektroniska svarsformuläret i den använda upphandlingstjänsten. 

4.1 UTESLUTNING AV ANBUDSGIVARE 
Anbudsgivaren ska vara fri från hinder enligt LOU kap 13 § 1 och 2, i annat fall kommer an-
budsgivaren att uteslutas från att delta i upphandlingen. 

4.2  UPPGIFTER FRÅN SKATTE- OCH KRONOFOGDEMYNDIGHET 
Kommunen har ett samarbete med Skatteverket och kommer att begära in uppgifter om F-skatt-
registrering, momsregistrering, skatteform, skulder för skatter och sociala avgifter mm direkt 
från Skatteverket. Avser anbudsgivaren att nyttja underentreprenörer kommer kommunen göra 
motsvarande kontroll enligt ovan för dessa underentreprenörer. 

Utländsk anbudsgivare intygar uppgifter enligt ovan genom att, till anbudet, bifoga intyg från 
behörig myndighet i hemlandet. 

4.3 PRÖVNING AV ANBUDSGIVARES LÄMPLIGHET 
De anbudsgivare som inte uteslutits enligt ovan kontrolleras vad gäller att anbudsgivaren upp-
fyller krav enligt nedan: 

4.3.1 REGISTRERING 
Anbudsgivaren ska vara registrerad i aktiebolags- eller handelsregister eller motsvarande regis-
ter, som förs i det land där anbudsgivarens verksamhet är etablerad. Utländsk anbudsgivare 
bifogar motsvarande registeruppgift från hemlandet. 

Anbudsgivaren ska vara godkänd för svensk F-skattsedel. 

4.3.2 ANBUDSGIVARENS EKONOMISKA STÄLLNING 
Anbudsgivaren ska ha en stabil ekonomisk bas. Aktuell riskklass ska inte understiga riskklass 
3 i UC:s (Upplysningscentralen) riskbedömning eller motsvarande nivå hos annat kreditvärde-
ringsinstitut. 

4.3.3 FÖRUTSÄTTNINGAR ATT UTFÖRA UPPDRAGET 
Anbudsgivaren ska ha teknisk och yrkesmässig kapacitet för att fullgöra uppdraget. Aktuell 
personal ska arbeta enligt relevanta lagar, förordningar och föreskrifter mm.  
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En enkel företagspresentation lämnas i anbudet.  

Samtliga personer som uppdraget omfattar ska kunna kommunicera på svenska.  

Anbudsgivare ska bekräfta att uppdraget i sin helhet kommer att utföras enligt 
uppdragsbeskrivningen i avsnitt 3 och med beaktande av villkoren i avtalsmallen. 
Anbudsgivaren ska i sitt anbud redovisa en plan för det tänkta projektet avseende etablering 
samt det efterföljande driftuppdraget som visar på trovärdighet och att det finns förutsättningar 
att fullfölja uppdraget.  

Anbudsgivarens projektledare anges i anbudet med namn, epost, telefon. 

Anbudsgivare ska bekräfta att bifogad avtalsmall accepteras och att villkoren kommer att upp-
fyllas. 

Anbudsgivare ska vara beredd på att muntligen komma och presentera det offererade uppdraget.  

4.3.4 FÖRSÄKRING 
Anbudsgivaren ska ha erforderligt försäkringsskydd för uppdragets utförande. 

4.3.5 ÅTGÄRDER FÖR KVALITETSARBETE 
Anbudsgivaren ska ha personal som ansvarar för kvalitetskontroll som används för att säker-
ställa kvaliteten på utförda arbeten. Personal som utför kvalitetskontroll ska ha erforderlig kun-
skap avseende det. 

Anbudsgivaren ska i anbudet redovisa rutiner för kvalitetsarbete alternativt bifoga bevis på Cer-
tifikat enligt SS-EN ISO 9000-serien eller liknande. 

4.3.6 ÅTGÄRDER FÖR MILJÖARBETE 
Anbudsgivaren ska ha personal som ansvarar för miljöarbetet som används för att säkerställa 
miljöarbetet på utförda arbeten. Personal som utför miljöarbete ska ha erforderlig kunskap av-
seende det. 

Anbudsgivaren ska i anbudet redovisa rutiner för miljöarbetet alternativt bifoga bevis på Certi-
fikat enligt SS-EN ISO 14 001:2004 eller liknande. 

4.3.7 SUMMA OFFENTLIG FINANSIERING – EGEN INSATS 
Anbudsgivare ska i sitt anbud redovisa den finansiering som anbudsgivaren själv står för och 
den offentliga finansiering som anbudsgivaren begär i det fall anbudsgivaren väljs till 
leverantör. 

Summan offentlig finansiering kommer att bli föremål för utvärdering. Den anbudsgivare som 
begär lägst offentlig finansiering kommer att erhålla högst poäng på detta område. 

Offentlig finansiering ges exklusive moms. 
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4.4 UTVÄRDERING AV ANBUD  
Förutsatt att en anbudsgivare och dennes anbud bedömts uppfylla samtliga ska-krav enligt 4.1- 
4.3 kommer Kommunen att utvärdera anbudet mot bakgrund av nedan angivna kriterier och 
viktning.  

Den anbudsgivare som erhåller högst totalpoäng kommer att anses vara det ekonomiskt mest 
fördelaktiga anbudet och kommer att antas för uppdraget. Om flera anbudsgivare skulle erhålla 
samma totalpoäng antas den anbudsgivare som offererar lägst anbudspris 

Nr Kriterier Viktning 

1 Lägsta anbudspris 60 % 

2 Färdigställandetid 40 % 

 
4.4.1 LÄGSTA ANBUDSPRIS 
Med anbudspris menas offentlig finansiering enligt punkt 4.3.7. Anbud med lägst anbudspris 
kommer att erhålla 5 poäng. Övriga anbudsgivare kommer ett tilldelas en lägre poäng relaterad 
till hur mycket högre det egna priset är i förhållande till lägsta anbudspris.  

4.4.2 FÄRDIGSTÄLLANDETID 
Anbud som erbjuder önskad färdigställandetid enligt 3.1 kommer att erhålla 5 poäng. 1-8 vec-
kor efter önskad färdigställandetid ger 3 poäng. 8-16 veckor ger 1 poäng. Mer än 16 veckor ger 
0 poäng 

4.5 TILLDELNINGSBESLUT 
Tilldelningsbeslut tas vid ett protokollfört möte. Meddelande om tilldelningsbeslut kommer att 
skickas ut via upphandlingstjänsten till den e-postadress som registrerades vid hämtning av 
förfrågningsunderlaget. Tilldelningsbeslutet kan sedan läsas på upphandlingstjänsten. Den per-
son och e-postadress som registreras i upphandlingstjänsten ska därför vara en behörig och, i 
ärendet, väl insatt person. 

Efter tilldelningsbeskedet kommer Kommunen att avvakta med att ingå avtal för en period av 
tio dagar räknat från dagen för avsändandet av tilldelningsbeskedet. Har anbudsgivare synpunk-
ter på tilldelningsbeslutet kan anbudsgivaren under denna period vända sig till Kommunen som 
kommer att bedöma synpunkterna och vid behov korrigera fattat beslut. Någon formell över-
prövningsrätt för leverantör finns ej eftersom detta inte är en upphandling enligt LOU. 

4.6 FÖRUTSÄTTNING FÖR GÄLLANDE AVTAL 
Genom tilldelningsbeslutet uppkommer ett bindande villkorat avtal mellan Kommunen och 
vald anbudsgivare. Genom att bli tilldelad kontrakt i tilldelningsbeslutet är vald anbudsgivare 
skyldig att utföra aktuella tjänster i enlighet med villkoren i detta förfrågningsunderlag om det 
inte framkommer några skäl för kommunen att ompröva tilldelningsbeslutet. Tilldelningsbeslu-
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tet bekräftas genom ingående av skriftligt avtal mellan parterna efter utgången av den i punkt 
4.5 angivna fristen. 

4.7 ANTAL ANTAGNA LEVERANTÖRER 
Kommunen kommer att anta en (1) anbudsgivare. 

Anbudsgivaren har rätt att använda underentreprenör/åberopa annans resurser. 

5 AVTALSTID 
Anbudsgivaren ska vara bunden till sitt driftuppdrag i … år efter etableringen.  

 

6 BILAGOR 
1. Grundprinciper inom offentlig upphandling 

2. Avtalsvillkor 

3. Sanningsförsäkran 

4. Svarsformulär 
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BILAGA 1 
Grundprinciper inom offentlig upphandling 

LoU gäller ej för denna upphandling men de grundprinciper som styr all offentlig upphandling 
gäller och bygger på fem grundprinciper. Bestämmelserna i Landsbygdsprogrammet ska alltid 
tolkas mot bakgrund av dessa: 

Icke-diskrimineringsprincipen 

Principen om icke-diskriminering innebär ett förbud mot att diskriminera leverantörer på grund 
av deras nationalitet (exempelvis medborgarskap, etablerings- eller verksamhetsland). Den 
upphandlande myndigheten/enheten får inte ställa krav som endast svenska företag känner till 
eller kan klara och det gäller även i de fall då den upphandlande myndigheten/enheten inte 
förväntar sig att några utländska leverantörer ska lämna anbud. Anbudssökande och anbudsgi-
vare från andra orter ska behandlas på samma sätt som företag från den egna kommunen. 

Likabehandlingsprincipen 

Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska ges samma förutsättningar. Alla 
leverantörer måste till exempel få tillgång till samma information samtidigt, så att ingen leve-
rantör får ett övertag. Upphandlaren får exempelvis inte acceptera ett för sent inkommet anbud, 
eftersom samma regler och tidsfrister ska gälla alla. 

Proportionalitetsprincipen 

Proportionalitetsprincipen innebär att krav och villkor i genomförandet av en upphandling ska 
stå i rimlig proportion till det som upphandlas. De åtgärder som den upphandlande myndighe-
ten/enheten genomför får inte gå utöver vad som är nödvändigt för den aktuella upphandlingen. 

Principen om öppenhet/transparens 

Principen om öppenhet (eller transparensprincipen) innebär att upphandlingar ska präglas av 
öppenhet och förutsebarhet. Uppgifter som gäller upphandlingen får inte hemlighållas, upp-
handlingen ska annonseras offentligt och de leverantörer som deltagit i anbudsförfarandet ska 
informeras om resultatet. Upphandlingarna ska vara offentliga och förfrågningsunderlaget ska 
vara förutsebart, det vill säga klart och tydligt formulerat och innehålla samtliga krav som ställs. 

Principen om ömsesidigt erkännande 

Principen om ömsesidigt erkännande innebär att intyg och certifikat som har utfärdats av en 
medlemsstats behöriga myndigheter ska gälla också i övriga EU/EES-länder.
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BILAGA 3 
SANNINGSFÖRSÄKRAN 

Härmed försäkras på heder och samvete att 

 

______________________  

Anbudsgivarens namn 

- inte är i konkurs eller likvidation, inte är under tvångsförvaltning eller är föremål för 
ackord och ej heller tills vidare har inställt betalningarna eller är underkastad närings-
förbud, 

- inte är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord 
eller annat liknande förfarande, 

- inte är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom, 
- inte har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen, 
- inte är föremål för betalningskrav på grundval av ett tidigare beslut av EU Kommissio-

nen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre markanden, 
- har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter och skatter i Sverige 

eller det egna landet, eller 
- inte i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar,  
- i anbudet (om tillämpligt) angiven underleverantör uppfyller i upphandlingen ställda 

krav. 

Försäkran avser även företrädare för anbudsgivaren. 

 

_____________________  

Ort och datum 

 

_____________________  

Underskrift av behörig firmatecknare 

 

_____________________  

Namnförtydligande 
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BILAGA 4 
Svarsblankett 

Denna svarsblankett kan användas för avgivande av svar på kravspecifikationen (Kapitel 4) 
samt avtalsvillkoren (Bilaga 2). 

Svarsblanketten bifogas anbudet.  

Accept av kraven/villkoren sker genom att anbudsgivaren, såvida inte annat anges, fyller i med 
X i högerkolumnen. Punkterna hänvisar till motsvarande punkt i respektive angiven bilaga. 

Där ett krav i kravspecifikationen anger att anbudsgivare ska lämna en redovisning eller be-
skrivning anges nedan ”Bifoga beskrivning”. Anbudsgivaren kan välja att skriva direkt i rutan 
eller, vilket rekommenderas, bifoga separat beskrivning vilken läggs som bilaga till denna 
svarsblankett. 

 

Krav/villkor Kraven/villkoren uppfylls/ ac-
cepteras 

Kravspecifikation – Kapitel 4  

4.1.1 Krav på nätet 

Ange projektledare 

Ange hur dokumentationen bevaras 

 

4.1.2.1 Summa offentlig finansiering 

Ange summa som begärs i offentlig finansiering 

 

4.1.2.2 Teknikneutralitet 

Bifoga beskrivning 

 

4.1.2.3 Kvalitet i offererade fiberavlämningspunkter 

Bifoga beskrivning 

 

4.1.2.4 Nyttjande av befintligt nät/ kanalisation  

Redovisa eventuellt nyttjande av befintligt nät 

 

4.1.2.6 Projektplan och investeringstid 

Bekräfta investeringstid 
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Redovisa projektplan, bifoga beskrivning 

4.2 Allmänna krav  

1) Redovisa Registreringsbevis  

3) Redovisa senaste årsredovisning  

4) Ange om villkoren i upphandlingen accepteras  

5) Ange om anbudet är giltigt i 60 dagar från sista anbuds-
dag 

 

6) Ange referenser  

7) Redovisa erforderlig försäkring  

8) Bifoga företagspresentation  

9) Redovisa godkännande av bifogade avtal  

Avtalsvillkor – Bilaga 2  

       Samtliga avtalsvillkor   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anbudsgivare: ________________________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-09-07 

 
 

Justerare Utdragsbestyrkande  
    

 

§ 88 Diarienummer KS 2022/89 

Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård.  

Sammanfattning av ärendet 
Skaraborgs kommunalförbund inkom den 22 mars 2022 med förslag på Färdplan Länsgemensam 
strategi för god och nära vård och en rekommendation för kommunen att anta densamma. 
Färdplanen riktar sig till vård och omsorg, socialtjänst och skolverksamheterna med flera. 
Kommunstyrelsen remitterade därför ärendet till socialnämnden och bildningsnämnden eftersom 
området som ärendet behandlar omfattas av nämndernas ansvarsområden enligt Vara kommuns 
reglementen.  

Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos befolkningen och 
utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes behov. Färdplanen är en 
övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, 
vård och omsorg. Den innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. 
Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt och förutsättningar för utvecklingen, där takten i 
omställningen mot en god och nära vård behöver öka fram till 2030. Den länsgemensamma 
strategin ska bidra till ett kraftfullt genomförande. Framgångsfaktorer för den nära vården är 
personcentrering som förhållningssätt, samverkan och tillit mellan kommunerna i Västra 
Götaland och Västra Götalandsregionen samt en gemensam målbild som visar färdriktningen. 

Bildningsnämnden och socialnämnden föreslår i sina remissvar att kommunfullmäktige antar 
Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård.  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare. Dokumentid. 129846 
- Beslut BIN 2022-05-25 § 76 
- Beslut SN 2022-05-25 § 66 
- Förslag Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård, handlingsid. 2022.540 
- Protokollsutdrag från Skaraborgs kommunalförbund, handlinsid. 2022.538 

Beslutet ska skickas till 
- Skaraborgs kommunalförbund 
- Bildningsnämnden 
- Socialnämnden 
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FÖRSLAG 

S T R A T E G I  

Färdplan – länsgemensam strategi för  
god och nära vård 
Gällande länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen 

Riktar sig till; vård och omsorg, socialtjänst, kommunalt och regionalt finansierad 
hälso- och sjukvård, skolverksamheterna, tandvård samt hälsofrämjande och 

förebyggande områden. 
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1 Inledning: Tillsammans för en hållbar 
omställning till en god och nära vård 

Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. Nyckeln 
till Västra Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är vår 
gemensamma förmåga att vara innovativa och ställa om till ett hållbart 
samhälle. God och nära vård är riktningen i omställningsarbetet. 

Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos 
befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes 
behov. Den ska beakta barnkonventionens mål samt de länsgemensamma mål 
som sätts i den Regionala utvecklingsstrategin (RUS). Omställningen ska 
också bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka tilliten mellan 
huvudmännen.  

Färdplanen - länsgemensamma strategin för god och nära vård är en 
övergripande strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom 
hälsa, vård och omsorg. Färdplanen innehåller de områden som vi gemensamt 
prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt 
och förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god 
och nära vård behöver öka fram till 2030. Västra Götalandsregionen och de 49 
kommunerna i Västra Götaland har olika ansvar, resurser och kunskaper, 
strategin ska bidra till ett kraftfullt genomförande. 

Ingen kan lösa dessa utmaningar på egen hand, men tillsammans kan vi bidra 
till en omställning mot en god och nära vård. 

Framgångsfaktorer för den nära vården är personcentrering som 
förhållningssätt, samverkan och tillit mellan kommun och Västra 
Götalandsregionen, VGR samt en gemensam målbild som visar riktningen. 

Länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen har i färdplanen valt att 
använda begreppet den enskilde; med det menar vi individ, patient, brukaren, 
eleven eller invånare.   
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2 Begreppet god och nära vård 
Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den nära 
vården är inte en ny organisationsnivå, det är heller inte en benämning på 
dagens primärvård. Nära vård är snarare ett nytt synsätt och ett arbetssätt 
som ser annorlunda ut mot det vi idag har i Västra Götaland. 

Den närmsta vården är det som den enskilde kan ge sig själv: egenvården och 
det stöd kommuner och regionen kan ge för att möjliggöra det. I den nära 
vården är den enskilde och dess anhöriga medskapare till vården som har 
primärvården (region och kommunalt finansierad hälso- och sjukvård) som 
bas, vilket innebär ett skifte från dagens sjukhusbaserade specialistvård. Delar 
av den kommunala socialtjänsten, sjukhusvård, specialiserad öppenvård, 
ungdomsmottagning, elevhälsa, civilsamhället men även statliga myndigheter 
blir del av den nära vården. 

Hälso- och sjukvården består av många organisationer och den nära vården 
innehåller hela eller delar av dessa verksamheter, den inkluderar också 
övergångarna och hur väl vi förmår att överbrygga dessa och skapa en god och 
nära vård för den enskilde. För att klara det skapar vi nya arbetssätt så som 
mobila team, använder e-hälsans möjligheter, arbetar mer preventivt och 
proaktivt samt möter problemen uppströms.  

3 Varför behövs en omställning för en 
god och nära vård? 

3.1 Utmaningar inom demografin   
Den stora ökningen av de som är 80 år och äldre, kombinerat med en relativt 
sett lägre ökning av de som är i arbetsför ålder leder till att verksamheterna 
inom välfärdens områden inte kommer att kunna anställa personal i den 
utsträckning som det demografiska behovet medför. Det innebär ett behov av 
effektivare arbetssätt, mer hälsofrämjande och förebyggande arbete och att 
verksamheten behöver bli mer teknik- och digitaliseringsorienterade samt att 
samverkan måste öka. 

3.2 Bristande samordning 
Myndigheten för vård och omsorgsanalys är en myndighet under 
socialdepartementet som har uppskattat att cirka en miljon människor i 
Sverige behöver insatser från flera aktörer, samtidigt som de har nedsatt 
förmåga att själva samordna sitt stöd, sin vård och omsorgsinsatser. Men 
vården och omsorgen har inte organiserats för att möta den enskilde med 
sådana komplexa behov. Den medicinska och tekniska utvecklingen har 
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bidragit till att sjukvården blivit mer specialiserad vilket innebär att den 
enskilde kan behöva komma i kontakt med allt fler instanser för att få hjälp 
med sina problem. 

Mycket tyder på att samordningen i Sverige brister. I jämförelse med andra 
länder anser till exempel en mindre andel av de svenska patienterna att de får 
hjälp av sin ordinarie läkare eller annan vårdpersonal att planera vården som 
andra verksamheter ger. Endast drygt hälften svarar att de får denna hjälp, 
jämfört med 80 procent i länderna med bäst resultat. Inom socialtjänsten 
saknas dessvärre större studier av hur brukarna uppfattar samordningen men 
intervjuer med verksamhetsföreträdare vittnar om samordningsbrister även 
inom detta område (Vård- och omsorgsanalys). 

Bristande samordning bidrar ofta till en försämrad upplevelse för patienter 
och brukare samt till sämre stöd, vård och omsorg. När samordningen brister 
vältras dessutom ansvaret för att koordinera insatserna över på patienten, 
brukaren eller dennes närstående. Till exempel har samordningen kring äldre 
med flera kroniska sjukdomar och barn med funktionsnedsättning lyfts fram 
som områden med stora brister där anhöriga får bära ett stort ansvar.  

3.3 Ekonomi 
Omställningen mot god och nära vård, den pågående digitaliseringen samt att 
vi måste minska väntetider inom hälso- och sjukvården ställer stora krav på 
resursfördelningen. Arbetet måste vara långsiktigt. En resursöverföring från 
specialistvård till primärvård handlar inte enbart om ekonomi. Det handlar 
även om en succesiv överföring eller att tillgängliggöra resurser till den nära 
vården. 

Att följa det ekonomiska perspektivet över tid under den pågående 
omställningen är av största vikt, samtidigt bör det ekonomiska perspektivet 
kompletteras med övriga resurser i en löpande och transparant process. 

Välfärdens resurser ska räcka till mycket, vår demografiska situation visar på 
fler äldre och färre i arbetsför ålder de kommande åren. 

4 Syfte  
Syftet med Färdplanen - länsgemensamma strategin är att stödja 
omställningen till en god och nära vård, att främja hälsan hos befolkningen 
och utveckla vård och omsorg tillsammans utifrån den enskildes behov. 
Omställningen ska också bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka 
tilliten mellan huvudmännen.  
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Färdplan - länsgemensam strategin för god och nära vård är en övergripande 
strategi och ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och 
omsorg. Den innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att 
kraftsamla kring.  

Följande politiska prioritering ska vara vägledande i framtagandet av 
färdplanen och Hälso- och sjukvårdsavtalet: 

1. Vad blir bäst för brukaren/patienten? 
2. Vad är bästa sättet att använda våra skattemedel ur ett samhälls-

/invånarperspektiv? 
3. Behöver vi överenskommelser eller avtal för att stödja detta? 

5 Parter  
Parterna är länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen och riktar sig 
till; vård och omsorg, socialtjänst, kommunal primärvård, förskola- och 
skolverksamhet, regional primärvård, specialistvård, tandvård samt 
hälsofrämjande och förebyggande områden. 

6 Giltighetstid  
Målsättningen är att färdplanen ska vara långsiktig och ange färdriktningen 
mot 2030. Avstämning med fördjupad uppföljning ska ske 2024 och 2028. 

 

7 Målbild Västra Götaland  
Målbilden ska ge en vägledning för hur vår samverkan 
kring hälsa, vård och omsorg i Västra Götaland ska vara 
utformad för att ge våra invånare förutsättningar för ett 
bra liv oavsett ålder eller diagnos. 

En god och nära vård  

• utgår från individuella förutsättningar och behov. 
• bygger på relationer, är hälsofrämjande, 

förebyggande och proaktiv. 
• bidrar till jämlik hälsa, trygghet och självständighet 

och grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit.  
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8 Prioriterade målgrupper  
Vården behöver komma närmare patienten. Prioriterade målgrupper i den 
nära vården är personer som behöver insatser och samordning från både 
region och kommun oavsett ålder, diagnos eller funktionsnedsättning. 
Samverkan ska särskilt beakta barnkonventionens mål. 

Det innebär att alla berörda parter ska prioritera tid och resurser för 
samordning och samverkan. Det centrala är den personcentrerade vården som 
utgår från den enskildes förutsättningar och behov. 

9 Sex steg för att förändra och utveckla 
arbetssätt i samverkan 

För att uppnå målbilden för god och nära vård behöver stöd, vård och 
omsorgsstrukturen förändras. Förstärkning av en mer god och nära vård 
behöver ske i tätt samspel mellan den enskilde och huvudmännen som har 
ansvar för samma invånare.  

Sex förändrade arbetssätt: 

1. Öka hälsofrämjande och förebyggande insatser  
2. Utveckla personcentrerade arbetssätt 
3. Stärk samverkanskultur för att öka tillit mellan huvudmännen 
4. Stärk kontinuitet och samordningen mellan huvudmännen 
5. Utveckling av arbetssätt med stöd av digitalisering 
6. Utveckling av mobila team som stöd för vård i hemmet 

En omställning till god och nära vård innebär ett förändrat förhållningssätt, 
där det sker en förflyttning i såväl förhållningssätt som i sättet att arbeta.  

 

9.1 Öka hälsofrämjande och förebyggande 
insatser  

Förbättrad hälsa skapar stora vinster, både för den enskilde och för samhället. 
För att bidra till en mer jämlik hälsa och därmed minska skillnaderna behöver 
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det hälsofrämjande och förebyggande arbetet få en högre prioritering i det 
vardagliga arbetet. 

Tidiga insatser med familjebaserade arbetssätt och möjligheter till utbildning 
är viktiga beståndsdelar i ett robust och öppet Västra Götaland.  

Att ge stöd till individens egenvård och till anhöriga/närstående är angelägna 
områden. 

Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är också angeläget för att hälso- 
och sjukvårdssystemet ska vara hållbart när fler lever längre med kroniska 
sjukdomar och vi får en äldre befolkning. Minskade hälsoklyftor och bättre 
möjligheter till utbildning för barn, unga och vuxna är viktiga beståndsdelar i 
ett robust och öppet Västra Götaland. Tidiga insatser för att ge barn och unga 
goda förutsättningar att klara grundskolan och gymnasiet betyder mycket för 
deras välmående och möjlighet till framtida försörjning och god hälsa där 
elevhälsan har en viktig roll.  

Arbetet behöver få en högre prioritering i det vardagliga arbetet i hälso- och 
sjukvården och inom den kommunala vård och omsorgen. 

Vi behöver gemensamt utveckla områden inom folkhälsan  

• social hållbarhet 
• stöd för individens egenvård 
• stöd till anhöriga/närstående 
• socialsamhället och frivilliga/volontärverksamhet. 

Den digitala utvecklingen kan bidra till såväl förebyggande som 
hälsofrämjande insatser. Alla människor ska ha möjlighet till ökad kontroll 
över sin egen hälsa, att kunna fatta informerade beslut och i större 
utsträckning klara sig själva. Olika digitala stödprogram, egenmonitorering 
och lättillgänglig information är exempel på nya arbetssätt.  

Huvudmännen bör var och en samt gemensamt öka tillgängligheten till 
förebyggande insatser. Särskilt fokus på gemensamma målgrupper. 

9.2 Utveckla Personcentrerade arbetssätt 
Inom hälso- och sjukvården pågår en utveckling till personcentrerade 
arbetssätt. Det personcentrerade arbetssättet syftar till att patienten är en 
medskapare i sin vård utifrån sina behov, erfarenheter och resurser. En 
patient får inte objektifieras till en sjuk kropp, ett tillstånd eller en diagnos. 
Arbetssättet innebär att utgångspunkten är den enskildes egna resurser och 
målsättningar med insatserna. Verksamheterna ska underlätta och motivera 
patienten och/eller närstående att vara delaktiga kring beslut som rör den 
egna personen. En person kan vara delaktig i vårdprocessen och beslut i olika 

101



     Färdplan Länsgemensam strategi god och nära vård 

 
   Sida | 8  

 

hög grad och som professionell är det viktigt att i kommunikationen vara 
lyhörd för varje persons preferenser. 

Med detta som utgångspunkt görs en samordnad individuell plan (SIP) där 
patient och/eller närstående samt parter är delaktiga i hela processen. 
Delaktighet är grundläggande i personcentrerat arbetssätt och innebär bland 
annat att det finns utrymme för patienten och/eller närstående att uttrycka 
frågor och eventuell oro. 

9.3 Stärk samverkanskultur för att öka tillit 
mellan huvudmännen 

En av de viktigaste åtgärderna för att öka kraften i genomförandet är en 
organisationskultur baserad på tillit. Alla grupper i samverkan ska tydliggöra 
och skapa förutsättningar för en stark samverkan. I detta arbete krävs att 
struktur som hänger samman och att avtal och andra styrande dokument 
speglar en vilja av samsyn, samverkan och tillit. 

Några exempel från Socialstyrelsen som har lyfts fram särskilt som stöd för 
omställning mot en god och nära vård är följande:  

• Attityd- och kulturförändring för en god och nära vård som främjar 
samverkan  

• Kunskap om styrning och ledning av hälso- och sjukvård respektive 
socialtjänst för chefer i kommuner och regioner för att underlätta 
samverkan  

• Personcentrerat bemötande i såväl fysiska som digitala möte 

9.4 Stärk kontinuitet och samordningen mellan 
huvudmännen 

Vi behöver säkerställa kontinuiteten inom stöd, vård och omsorgsprocesser. I 
god och nära vård spelar kontinuitet en viktig roll, främst för den enskilde 
men också för verksamhetens effektivitet. När kontinuiteten brister är det 
sannolikt att den enskilde söker stöd, vård och omsorg i högre utsträckning. 
Genom kontinuitet i vård- och stödkontakten möjliggörs en relation som 
skapar tillit och trygghet hos den enskilde. Det ökar förutsättningarna för god 
och säker vård och omsorg. Det är särskilt angeläget för multisjuka i alla 
åldrar. 

Inom ramen för arbetet med Färdplan länsgemensamma strategin för god och 
nära vård ska den samordnade individuella planen, fast läkarkontakt, fast 
vårdkontakt samt fast omsorgskontakt utvecklas och stärkas. 
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9.4.1 Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt 
Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt i primärvården är de enda 
samordnarfunktioner som är lagreglerade. Den fasta läkarkontakten 
samordnar vården mellan olika vårdenheter. En fast vårdkontakt bör kunna 
bistå den enskilde i att samordna vårdens insatser, informera om 
vårdsituationen, förmedla kontakter och vara den enskildes kontaktperson för 
andra delar av hälso- och sjukvården samt för socialtjänst och andra 
myndigheter. 

9.4.2 Fast omsorgskontakt 
Med en fast omsorgskontakt i socialtjänsten kan stödet och hjälpen bättre 
anpassas till den enskildes behov och önskemål. Om rollen ges vissa 
förutsättningar kan den bidra till bättre kontinuitet och ökad trygghet för 
såväl omsorgstagare, som anhöriga och personalen. Samordningsvinster kan 
uppnås då den fasta omsorgskontakten utgör ett viktigt stöd till anhöriga och 
närstående samt i det tvärprofessionella arbetslaget.  

9.4.3 Samordnad individuell plan, SIP  
Samordnad individuell plan, SIP är den enskildes dokument och samtidigt ett 
verktyg för samverkan. SIP ska erbjudas alla oavsett ålder, diagnos, 
funktionsnedsättning eller behov och är patientens plan. SIP ger en samlad 
beskrivning av den enskildes pågående och planerade insatser, från kommun 
och region samt andra aktörer. Alla ska ha möjlighet att leva ett tryggt, 
meningsfullt och självständigt liv. Inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, 
förskola/skola ställs det stora krav på samordning. Arbetssätt som skapar 
tydlighet och överblick leder till förbättrad patientsäkerhet. 

9.4.4 Patientkontrakt 
Patientkontrakt består av flera delar som tillsammans ska bidra till 
samförstånd och delat ansvar mellan patienten och vården. Det har tillkommit 
för att uppnå delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan inom 
regionens olika verksamheter. Patientkontraktet görs i första hand vid 
planering inom regionen och en SIP genomförs när det krävs samverkan 
mellan region och kommun. 

9.5 Utveckling av arbetssätt med stöd av 
digitalisering 

Teknisk utveckling, digitalisering och automation är starka drivkrafter i 
utvecklingen av vård och omsorg. Nya arbetssätt och verktyg inom e-
hälsoområdet utgör ett viktigt stöd och vård och omsorgen behöver utvecklas 
och organiseras gemensamt för att säkerställa kontinuitet, trygghet och 
resurseffektivitet. 
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9.6 Utveckling av mobila team som stöd för vård 
i hemmet  

Mobil nära vård gör det möjligt för patienter med komplexa vård- och 
omsorgsbehov att få vård i sitt eget hem, såväl ordinärt boende som särskilda 
boendeformer. Hälso- och sjukvård i hemmet bygger på samverkan mellan 
kommunens socialtjänst, primärvård (kommun och region) samt den 
specialiserade vården. Primärvården har patientansvar dygnet runt. Ett väl 
fungerande samarbete mellan primärvårdens två huvudmän och den 
specialiserade vården utifrån ett personcentrerat arbetssätt skapar trygghet 
och kontinuitet för både patient och medarbetare vilket leder till minskat 
behov av akuta vårdbesök. 

Den medicinska utvecklingen samt utvecklingen inom medicinteknik och 
digitalisering möjliggör andra arbetssätt exempelvis digitala vårdmöten och 
egenmonitorering. 

Målsättning för all hälso- och sjukvård är att ge förutsättningar för att 
patienten ska få ett självständigt liv med delaktighet och inflytande utifrån 
sina förutsättningar och preferenser.  

10 Stärk grundläggande förutsättningar 
i samverkan  

För att utveckla en god och nära vård i samverkan finns det grundläggande 
förutsättningar som behöver stärkas för att kunna genomföra de förändringar 
som krävs. 
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10.1 Digitala hjälpmedel/välfärdsteknik  
Digitaliseringen genomsyrar dagens samhälle. Rätt använd skapar 
digitaliseringen trygghet vilket stödjer den enskilde till egen vård och minskar 
därigenom behovet av vård. Det kan också bidra till ökad tillgänglighet och 
patientsäkerhet.  Samtidigt ökar behovet av att ta hänsyn till bedömningar av 
risk, etik och sårbarhet, bland annat kopplat till personlig integritet. Med hjälp 
av sammanhållna och användarvänliga IT-stöd kan information presenteras 
och överföras på ett säkrare och effektivare sätt och säkerställa koordinerade 
insatser till den enskilde. Därmed kan personal inom stöd, vård och omsorg, 
oberoende av geografiska, organisatoriska eller tekniska gränser, planera och 
utföra insatser av hög kvalitet. 

För personalen ska e-hälsolösningar vara ett konkret stöd. De ska göra det 
enklare att fatta beslut, minska administrationen och ge mer tid till det 
personliga mötet med patienter och brukare. 

Stöd och behandling via digitala tjänster samt digitala vårdmöten är redan 
etablerade arbetssätt. Dock behöver tjänsterna vidareutvecklas och bli en del 
av allas vardag. En samordnad utveckling är nödvändig i länet.  

10.2 Gemensam vårdinformation 
En patientsäker vård bygger på att information om den enskilde som behövs för 
vårdens genomförande finns tillgänglig. För att skapa en gemensam plattform krävs 
både samverkan och gemensamma arbetssätt. Digitalisering och informationsmiljö 
hänger tätt ihop och behöver prioriteras i samverkan.  

10.3 Kunskapsstyrning och 
kompetensutveckling i samverkan 

För att säkerställa kvaliteten i god och nära vård är det angeläget med löpande 
kompetensutveckling inom alla delar av välfärdens område. Det gäller alla 
personalkategorier. Utbildningssatsningar behöver gemensamt struktureras 
så att de enklare kan integreras och bidra till nya arbetssätt. 

Kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga 
kunskap inom vård och omsorg och omfattar områdena; kunskapsstöd, 
uppföljning och analys. På sikt kan en gemensam informationsmiljö göra ny 
kunskap tillgänglig genom beslutsstöd och digitala utbildningar. 
Informationsmiljön behöver på sikt även omfatta socialtjänstens område för 
att säkerställa helhetsperspektiv för den enskilde. 

Vikten av forskning, utveckling och implementering av ny kunskap behöver 
lyftas fram. Den gemensamma tvärprofessionella forskningen inom välfärdens 
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område kan ge oss nödvändig kunskap om hur helheten för den enskilde kan 
utvecklas.  

Förutom att ta fram kunskapsstöd och implementera dem, behövs metoder för 
att omsätta ny kunskap till praktiskt arbete och att analysera resultat. Det ska 
sedan omsätts och integreras i löpande förbättringsarbete och lärande på ett 
systematiskt sätt. 

En gemensam, långsiktig och stabil struktur för kunskapsutveckling i länet ska 
ingå i arbetet framöver.  

Nya former för kunskapsutveckling som stödjer en god och säker, tillgänglig 
och effektiv vård och omsorg för invånarna i Västra Götaland bör tas fram och 
kopplas till nationella och regionala riktlinjer. Nya former för 
kunskapsutveckling som stödjer en god och säker vård och omsorg för 
invånarna i Västra Götaland bör tas fram och kopplas till nationella och 
regionala riktlinjer. 

Framtagandet av Länsgemensamma medicinska riktlinjer har startat. Detta 
ger oss en möjlighet att utforma vårdens processer på ett patientsäkert och 
gemensamt sätt. 

10.4 Kompetensförsörjning  
Vi behöver lösa vårdens och omsorgens kompetensförsörjning på ett 
långsiktigt, hållbart sätt och säkerställa att verksamheten har tillgång till 
medarbetare med rätt kompetens.  Vi behöver gemensamt bedöma tillgång 
och efterfrågan på personal och erbjuda kompetensutveckling och 
utbildningsstöd till våra medarbetare. Att attrahera och behålla kompetens är 
en gemensam investering. En samlad dialog med utbildningsanordnare och 
planering av verksamhetsförlagd utbildning stärker vård- och 
omsorgsområdet som helhet.  Det gör vi för att invånarna i Västra Götaland 
ska få tillgång till god vård på lika villkor.  

10.5 Verksamhetsutveckling och 
implementering  

Verksamhetsnära forskning och utveckling, med aktiv medverkan av den 
enskilde, kan tillsammans skapa förutsättningar för en kunskapsbaserad och 
nära vård. Den enskildes medverkan i utvecklingen av god och nära vård är en 
förutsättning för att utveckla innovativa lösningar och nya arbetssätt.  

För att nya verktyg och arbetssätt ska få genomslag krävs implementering. Det 
räcker sällan med att upprätta riktlinjer för att få genomslag inom 
verksamheterna. En ny riktlinje och/eller rutin måste förankras lokalt för att 
implementeringen ska lyckas.  
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Vi behöver utveckla utförandet av stöd, vård och omsorg inom god och nära 
vård utifrån ett personcentrerat förhållningssätt.  

11 Gemensamt ansvar - Ledning och 
styrning 

Huvudmän och vårdgivare behöver utveckla ett samarbete som upplevs 
gränslöst för den enskilde för att säkerställa ett gott stöd och en god vård och 
omsorg. Det är viktigt att den enskilde är med och har inflytande över sin vård 
och behandling.  

Inblandade – regionens olika verksamheter och kommunen, genom social- 
och skolförvaltning med flera – har ett särskilt ansvar att leda arbetet 
tillsammans. Brist på tillit mellan huvudmännen försvårar uppdraget till att 
utveckla en god och nära vård. Den samlade ledningen och styrningen behöver 
karaktäriseras av helhetssyn, samarbete och tillit, i såväl struktur som kultur 
och faktiska beslut. 

Ledarskapet och dialogens betydelse är viktig för att skapa förutsättningar för 
mod, vilja och uthållighet hos chefer och medarbetare i de förändringar som 
krävs.  

Inom Västra Götaland finns sen flera år tillbaka en utvecklad samverkan inom 
Vårdsamverkan mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen. 
Samrådsorganet (SRO) samt Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, är den 
regionala ledningsstrukturen för samverkan mellan länets 49 kommuner och 
Västra Götalandsregionen. Det finns sex delregionala 
vårdsamverkansområden. Samverkan behöver ske på flera organisatoriska 
nivåer: länsgemensam, delregional och lokal nivå.  

12 Från Färdplan - länsgemensam 
strategi för god och nära vård till 
genomförande 

Färdplanen - länsgemensamma strategin för god och nära vård är ett 
dokument som anger inriktningen av utvecklingen inom god och nära vård för 
alla berörda aktörer och målgrupper. Till strategin kopplas handlingsplaner 
utifrån målgrupp med gemensamt framtagna aktiviteter, mål och indikatorer.  

På delregional nivå är uppdraget att vara ett stöd i implementering och 
uppföljning samt upprätta struktur för samverkansarenor mellan 
kommunerna och VGR på delregional och lokal nivå 
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Det är på lokal nivå; det där som det verkligen händer: utveckling av nya 
arbetssätt, implementering sker och utveckling av god och nära vård 
genomförs och utvärderas gemensamt. 

Kommuner och regionen behöver fortsätta utveckla ett samarbete som 
upplevs gränslöst för den enskilde för att säkerställa en god hälsa, vård och 
omsorg. Samarbetet behöver stärkas och utvecklas på lokal nivå och bli en del 
av det vardagliga arbetet.  

13 Länsgemensam uppföljning och 
analys  

Utifrån Färdplan - länsgemensamma strategin för god och nära vård, hälso- 
och sjukvårdsavtalet och tydliggörande av primärvårdsuppdraget i hälso- och 
sjukvårdslagen ska en gemensam analys och uppföljning löpande tas fram. 
Målsättningen att kunna följa utvecklingen mot en god och nära vård. 

Verksamheternas tillgång till gemensamma data för uppföljning, prioritering 
och förbättringsarbete är en viktig utvecklingsfråga. Inom ramen för SKR 
pågår ett arbete med att ta fram förslag till indikatorer inom nära vård. 

Ytterligare sätt att följa arbetet är att analysera de avvikelser som sker i 
samverkanssituationer.  Analyser av avvikelser ska göras lokalt, delregionalt 
samt länsgemensamt och ligga till grund för ett ständigt förbättringsarbete.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-09-07 

 
 

Justerare Utdragsbestyrkande  
    

 

§ 81 Diarienummer KS 2022/42 

Motion från Vänsterpartiet (V) angående att utöka kollektivtrafiken i 
Vara tätort i syfte att angöra handelsområdet på Torggatan 48-52 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att gemensamt med Västtrafik utreda 

frågan om hållplats för den linjelagda kollektivtrafiken vid, eller i anslutning till, 
handelsområdet på Torggatan 48–52. 

2. Motionen anses därmed vara besvarad och färdigbehandlad. 

Kommunstyrelsens beslut 
Förvaltningen ska återrapportera hur diskussionerna med Västtrafik har gått till 
kommunstyrelsen innan årsskiftet 2022/2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Egon Frid (V) har den 13 januari 2022 lämnat in en motion till Kommunfullmäktige med förslag 
om att kommunen utökar kollektivtrafiken i Vara tätort så att invånare i Vara kan nå 
handelsområdet på Torggatan 48-52 med kollektivtrafik, i dagsläget buss. Kommunfullmäktige 
remitterade motionen till kommunstyrelsen för beredning av ärendet. Inför ärendets hantering i 
kommunstyrelsens arbetsutskott har det beretts av samhällsplanerare på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Förvaltningen kan konstatera att avståndet från närmaste kollektivtrafikhållplats med linjelagd 
busstrafik till handelsområdet Torggatan 48-52, hållplatsen Solgården, ligger långt ifrån 
målpunkterna på Torggatan. Närtrafikens turer trafikerar däremot området men eftersom denna 
trafik idag inte är tillgänglig för alla invånare i Vara kommun bör utredas om även den linjelagda 
trafiken skulle kunna stanna vid en hållplats vid, eller i anslutning till, handelsområdet.    

Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt  kommunstyrelsen att gemensamt med 
Västtrafik utreda frågan om att anlägga en hållplats för den linjelagda kollektivtrafiken vid, eller 
i anslutning till, handelsområdet på Torggatan 48–52. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Gabriela Bosnjakovic (M) yrkar på följande tillägg till beslut. 

- Förvaltningen ska återrapportera hur diskussionerna med Västtrafik har gått till 
kommunstyrelsen innan årsskiftet 2022/2023. 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-09-07 

 
 

Justerare Utdragsbestyrkande  
    

 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets förslag till beslut 
med tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsen gör det.  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse från samhällsplanerare, dokumentid. 129325 
- Motion från Vänsterpartiet, handlingsid. KS 2022.34 
- Beslut från KF 2022-02-28, § 11 

Beslutet ska skickas till 
- Motionären 
- Samhällsbyggnadschef 
- Teknisk chef 
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 Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse gällande motion från vänsterpartiet angående att 
utöka kollektivtrafiken i Vara tätort i syfte att angöra handelsområdet 
på Torggatan 48 - 52 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige 

- uppdrar åt  kommunstyrelsen att gemensamt med Västtrafik utreda frågan om hållplats för den 
linjelagda kollektivtrafiken vid, eller i anslutning till, handelsområdet på Torggatan 48–52. 

Sammanfattning av ärendet 
Egon Frid (V) har den 13 januari 2022 lämnat in en motion till Kommunfullmäktige med förslag 
om att kommunen utökar kollektivtrafiken i Vara tätort så att invånare i Vara kan nå 
handelsområdet på Torggatan 48-52 med kollektivtrafik, i dagsläget buss. Kommunfullmäktige 
remitterade motionen till kommunstyrelsen för beredning av ärendet. Inför ärendets hantering i 
kommunstyrelsens arbetsutskott har det beretts av samhällsplanerare på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Förvaltningen kan konstatera att avståndet från närmaste kollektivtrafikhållplats med linjelagd 
busstrafik till handelsområdet Torggatan 48-52, hållplatsen Solgården, ligger långt ifrån 
målpunkterna på Torggatan. Närtrafikens turer trafikerar däremot området men eftersom denna 
trafik idag inte är tillgänglig för alla invånare i Vara kommun bör utredas om även den linjelagda 
trafiken skulle kunna stanna vid en hållplats vid, eller i anslutning till, handelsområdet.    

Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt  kommunstyrelsen att gemensamt med 
Västtrafik utreda frågan om att anlägga en hållplats för den linjelagda kollektivtrafiken vid, eller 
i anslutning till, handelsområdet på Torggatan 48–52. 

Ärendebeskrivning 
Vänsterpartiet (V) genom Egon Frid (V) inkom den 13 januari 2022 med en motion angående att 
utöka kollektivtrafiken i Vara tätort i syfte att angöra handelsområdet på Torggatan 48–52. 
Motionären menar att många invånare idag saknar möjlighet att ta del av det utbud som finns i 
handelsområdet på Torggatan 48–52 då det saknas tillgänglig kollektivtrafik till området. 

Tillgängligheten med cykel eller till fots till målpunkterna på handelsområdet Torggatan 48–52 
är idag god från större delarna av Vara tätort. Med privatbil är också tillgängligheten till området 
god från hela Vara tätort samt även från resten av kommunen.  
Handelsområdet på Torggatan 48–52 har idag ingen hållplats i den linjelagda trafiken (de blå 
bussarna stannar inte här) däremot angörs området av närtrafikens trafik, med en så kallad 
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närtrafikhållplats vid Ica. För att kunna använda sig av närtrafiken i det här fallet krävs 1, att man 
bor utanför de större tätorterna (som idag är Vara, Kvänum, Vedum, Stora Levene och Jung), 2, 
att man har möjlighet att resa inom vissa tidsfönster och 3, att man själv bokar resan via telefon 
minst en timme i förväg. Detta betyder att de invånare i Vara kommun som har möjlighet att resa 
med närtrafiken enligt ovan kriterier har mer tillgänglighet till handelsområdet med 
kollektivtrafik än invånare som tex bor inne i någon av ovan nämnda tätorter.  
Västtrafik håller just nu på med ett förändringsarbete när det gäller närtrafiken som bland annat 
innehåller en likriktning i närtrafikutbudet för alla regionens 49 kommuner, vilket i praktiken 
innebär neddragning i utbudet för Vara kommun eftersom kommunen idag har största möjliga 
utbud av närtrafik, men även att man ska kunna hitta och beställa sin närtrafikresa i Västtrafiks 
app. Detta innebär då en del försämringar för Vara kommuns invånare med färre antal möjliga 
turer på framförallt kvällar och helger, men även en del förbättringar för i form av tillgänglighet 
och tydlighet. Vara kommun ser att likriktningen kommuner emellan påverkar kommunen 
negativt och jobbar aktivt med frågan i samarbete med övriga 15 kommuner i Skaraborg, genom 
kommunalförbundet, där kommunerna gemensamt lyft behovet av en mer flexibel kollektivtrafik 
mer anpassad efter landsbygdskommuners transport- och mobilitetsbehov.  
 
Anledningen till Västtrafiks förändringsarbete med närtrafiken är kostnadsrelaterat och beror i 
sin helhet på det underskott som Västtrafik drabbats av genom coronapandemin där sviktande 
resenärsunderlag till följd av samhällsrestriktioner inneburit betydligt lägre intäkter.    

Den linjelagda busstur som passerar på Torggatan är idag linje 150 (Larv-Vara och Vara-Larv) 
och linje dessutom finns det ett flertal linjer som passerar cirkulationsplatsen Torggatan-
Allégatan. Busslinje 150 har sin trafikrutt längs Torggatan och passerar ovan nämnda 
målpunkter, men med få turer per dag. För att undersöka om någon av de busslinjer som passerar 
genom cirkulationsplatsen skulle ha förutsättningar att vända ned till handelsområdet behöver en 
dialog mellan Vara kommun och Västtrafik startas upp med detta syfte. 

Varje höst har Vara kommun ett årligt möte med Västtrafik om kollektivtrafikens utveckling i 
kommunen. Frågan om möjlig kollektivtrafikhållplats för den linjelagda trafiken vid 
handelsområdet på Torggatan 48–52 bör tas upp på detta möte.  

Beslutsunderlag 
-  Tjänsteskrivelse från samhällsplanerare, dokumentid. 129325 
-  Motion från Vänsterpartiet, handlingsid. KS 2022.34 
- Beslut från KF 2022-02-28, § 11 

Beslutet ska skickas till 
- Motionären 
- Samhällsbyggnadschef 
- Teknisk chef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

2022-05-23 

Diarienummer KS 2022/42 

Lovisa Tavaststjerna 
Samhällsplanerare 
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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TJÄNSTESKRIVELSE 

2022-09-19 

Diarienummer KS 2021/10 

 Kommunstyrelsen

Ändring av kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  

1. Ställa in planerat sammanträde måndagen den 17 oktober 2022. Ärendena behandlas 
istället på ordinarie möte måndagen den 31 oktober och kommunfullmäktige kommer då 
att konstituera sig. 

2. Resterande sammanträdesdagar måndagarna 31 oktober, 28 november och 12 december 
2022 bibehålls oförändrade. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade om sina sammanträdesdagar för 2022 den 25 oktober 2021 § 109. 
Dagarna är anpassade efter kommunens budget- och uppföljningsprocess. Datumen är till stor 
del överensstämmande med hur möten för kommunstyrelse och kommunfullmäktige är 
planerande för övriga kommuner i V4 efter önskemål från kommunalråd, oppositionsråd och 
kommunchefer i berörda kommuner. 

2022 är valår. Enligt 5 kap. 9 § kommunallag (2017:725) ska ledamöter och ersättare i 
fullmäktige väljas för fyra år räknat från och med den 15 oktober valåret. Sammanträdet öppnas 
av ålderspresidenten.  

Med anledning av den höga arbetsbelastning och antalet arbetade timmar som kommunfull-
mäktiges nämndsekreterare haft under augusti och september i sin roll som kommunens 
valsamordnare, föreslår förvaltningen att sammanträdet den 17 oktober 2022 ställs in. Vidare 
föreslår förvaltningen att presidium till fullmäktige, valberedning och eventuellt även revisorer 
väljs på ordinarie kommunfullmäktigemöte måndagen den 31 oktober 2022 
(kommunfullmäktiges konstituerande). Likaså att resterande datum för kommunfullmäktiges 
sammanträden 31 oktober, 28 november och 12 december bibehålls oförändrade. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare, dokumentid 132248 

Beslutet ska skickas till 
- Kansliavdelningen 
- Kommunikationsavdelningen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

2022-09-19 

Diarienummer KS 2021/10 

Loella Tandoc Johansson 
Nämndsekreterare 
Kansliavdelningen 

116



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2021-10-25 

 
 

Justerare Utdragsbestyrkande  
    

 

§ 109 Diarienummer KS 2021/10 

Sammanträdesdagar 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2022 med starttid 
18.00. 

Sammanfattning av ärendet 
En sammanträdeskalender måste fastställas inför varje nytt år och enligt kommunfullmäktiges 
arbetsordning § 8 bestämmer fullmäktige själv dagar och tid för dessa. 

Föreslagna datum för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfull-
mäktige samt årligen återkommande beredningsmöten är till stor del överensstämmande med hur 
instansernas möten är planerande för övriga kommuner i V4 (Essunga, Grästorp, Lidköping och 
Vara). Detta efter önskemål från kommunalråd, oppositionsråd och kommunchefer i berörda 
kommuner. 

I Vara kommun föreslås ytterligare några sammanträdesdagar i reserv, som inte de övriga V4- 
kommunerna har inkluderat: 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 juni (reserv) 
 Kommunstyrelsen 3 augusti (reserv) 
 Kommunfullmäktige 29 augusti (reserv). 

I sammanträdesplanen finns det ett antal reservdatum då det brukar vara lättare att stryka reserv-
datumen om det skulle visa sig att de är överflödiga jämfört med att sammankalla till ett extra-
insatt sammanträde. 

2022 är valår. Enligt 5 kap. 9 § kommunallag (2017:725) ska ledamöter och ersättare i full-
mäktige väljas för fyra år räknat från och med den 15 oktober valåret. Förvaltningen har 
föreslagit att presidium till fullmäktige, valberedning och eventuellt även revisorer på ordinarie 
kommunfullmäktigemöte istället väljs på mötet sista måndagen i oktober. Sammanträdet öppnas 
av ålderspresidenten. 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
(KSAU) 

Kommunstyrelse 
(KS) 

Kommunfull-
mäktige (KF) 

Anmärkning 

2021  
8 december 

2021 
15 december 
(reserv) 

2022 
31 januari 
(reserv) 

 

117



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2021-10-25 

 
 

Justerare Utdragsbestyrkande  
    

 

26 januari 9 februari 28 februari Inriktningsbeslut budget 
(KS) 

9 februari (disk) 
   

23 februari 9 mars 28 mars Årsredovisning (KS, KF) 
Uppföljning internkontroll 
(KS) 

2 mars   Bokslutsberedning  

9 mars (disk) 
   

23 mars 
 

6 april  
 

25 april Budget KS förvaltningar 
(KS) 

6 april (disk) 
   

27 april 11 maj 30 maj  

2 maj   Budgetberedning 

11 maj (disk) 
  

 

18 maj  1 juni 20 juni Budget Vara kommun 2023–
2026 (KSAU, KS och KF) 
Delårsrapport april 2022 
KS förvaltningar (KS) 
Delårsrapport april 2022 
Vara kommun (KS, KF) 

1 juni (disk) 
   

15 juni (reserv) 3 augusti (reserv) 29 augusti 
(reserv) 

 

24 augusti 7 september 26 september  

7 september (disk) 
   

21 september 12 oktober 31 oktober Uppföljning internkontroll 
Delårsrapport augusti 2022, 
KS förvaltningar (KS) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2021-10-25 

 
 

Justerare Utdragsbestyrkande  
    

 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens beslut 2021-10-06, § 147 
 Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare, handlingsid 2021.2817 

Beslutet ska skickas till 

 Nämnds- och fullmäktigeledamöter 
 Samtliga chefer på förvaltningen för utveckling och service 
 Kommunikationsavdelningen 
 Kansliavdelningen 

Delårsrapport augusti 2022 
Vara kommun (KS, KF) 

3 oktober   Uppföljningsberedning 

12 oktober (disk) 
   

  17 oktober Val av presidium och 
valberedning (KF) 

26 oktober 9 november 28 november Avstämning budget Vara 
kommun 2023–2026 (KS, 
KF) 

9 november (disk) 
   

16 november  23 november 12 december Internkontroll 2022 (KS) 
Budget 2023 (KS 
detaljbudget) 

23 november (disk) 
   

6 december   Dialogdag 
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Ärendebalans - till kommunfullmäktige

Ärendebalans per den 19 september 2022

Inkom den Dnr Initierat av Ärende Handläggning 

2021-01-15 2021/35 Kommunfullmäktiges 
presidium 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning Bereds av kansliavdelningen. 

2021-03-26 2021/144 Skaraborgs 
kommunalförbund 

Strategi etableringar (del av Strukturbild Skaraborg) Bereds av plan- och tillväxtenheten. 

2021-04-15 2021/166 Kommunstyrelsen Plan för social hållbarhet KSAU 2021-04-21 
KS 2021-05-05 
Bereds av förvaltningen för utveckling och 
service (FUS) 

2021-12-29 2022/22 Partier representerade i 
kommunfullmäktige 

Frågor och interpellationer Behandlas löpande i KF 

2021-12-29 2022/33 Socialnämnden Rapportering till inspektionen för vård oh omsorg angående 
icke verkställda beslut enligt SoL och LSS 2022 

Socialnämndens beslut om rapportering till IVO 
– anmäls löpande till KF 

2022-01-13 2022/42 Vänsterpartiet Motion angående att utöka kollektivtrafiken i Vara tätort i syfte 
att angöra handelsområdet på Torggatan 48-52 

KF 2022-02-28 (Remitterad till KS) 
KSAU 2022-06-15 
KS 2022-09-07 
KF 2022-09-26 

2022-01-13 2022/43 Vänsterpartiet Motion angående gratis service och förkovran i 
datoranvändning 

KF 2022-02-28 (Remitterad till KS) 
Remitterad till bildningsnämnden och bereds av 
kommunikationsavdelningen 
KSAU 2022-10-26 (enligt plan) 

2022-04-01 2022/104 Förvaltningen för 
utveckling och service 
(FUS) 

Riktlinjer för Vara kommuns minoritetspolitiska arbete KSAU 2022-06-15 
Remitterad till bildnings-, social-, teknisk samt 
miljö- och byggnadsnämnden. Sista svarsdag 
2022-09-30. 

2022-04-05 2022/118 Vara Koncern AB Avveckling av moderbolaget Vara Koncern AB KSAU 2022-06-15 
KS 2022-09-07 
KF 2022-09-26 

2022-05-16 2022/141 Vänsterpartiet (V) Motion från Vänsterpartiet (V) om att Vara åter har en 
konsumentvägledning med fysisk, specialiserad och personlig 
konsumentvägledning 

KF 2022-05-30 
Remitterad till kommunstyrelsen 
KSAU 2022-10-26 (enligt plan) 
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Ärendebalans - till kommunfullmäktige

Ärendebalans per den 19 september 2022

Inkom den Dnr Initierat av Ärende Handläggning 

2022-05-27 2022/150 Kommunalförbundet 
Avfall & Återvinning 
Skaraborg 

Avfallstaxa för Vara kommun att gälla från och med 1 januari 
2023 

KSAU 2022-10-26 (enligt plan) 

2022-06-01 2022/161 Kommunalförbundet 
Avfall & Återvinning 
Skaraborg 

Gemensamma avfallsföreskrifter för kommunalförbundet 
Avfall & Återvinning Skaraborg 

KSAU 2022-10-26 (enligt plan) 

2022-06-07 2022/164 Förvaltningen för 
utveckling och service 
(FUS) 

Bolagsordningar för Vara kommuns dotterbolag (VaraNet AB, 
Vara Bostäder AB, Vara Industrifastigheter AB, Vara 
Konserthus AB) 

KSAU 2022-08-24 
KS 2022-09-07 
KF 2022-09-26 

2022-06-20 2022/185 Tekniska nämnden Samhällsmast för ökad mobiltäckning i Tumleberg KSAU 2022-08-24 
KS 2022-09-07 
KF 2022-09-26 

2022-06-20 2022/187 Skaraborgs 
Kommunalförbund 

Förlängning av handlingsplanen för psykisk hälsa i Västra 
Götaland 2018–2024 

Remitterad till social- och bildningsnämnderna. 
Svar senast 2022-09-05. 
KSAU 2022-09-21 

2022-06-20 2022/188 Skaraborgs 
Kommunalförbund 

Förlängning av inriktningsbeslut ungdomsmottagningar 2023–
2024 

Remitterad till socialnämnden. Svar senast 
2022-09-05. 
KSAU 2022-09-21 

2022-08-05 2022/219 VaraNet AB Bidrag för ökad redundans i bredbandsnätet KSAU 2022-08-24 
KS 2022-09-07 
KF 2022-09-26 

2022-08-06 2022/220 Förvaltningen för 
utveckling och service 
(FUS) 

Policy för informationssäkerhet KSAU 2022-09-21 

2022-09-06 2022/243 Förvaltningen för 
utveckling och service 
(FUS) 

Delårsrapport Augusti 2022, Vara kommun KSAU 2022-09-21 

2022-09-07 2022/244 Bildningsnämnden Investeringsstöd 2022 KSAU 2022-10-26 (enligt plan) 
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Ärendebalans - till kommunfullmäktige

Ärendebalans per den 19 september 2022

Inkom den Dnr Initierat av Ärende Handläggning 

2022-09-15 2022/254 Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg 

Revidering av förbundsordning och reglemente för 
Räddningstjänsten Skaraborg 

KSAU 2022-10-26 (enligt plan) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

 

Justerare Utdragsbestyrkande  
    

§ 88 Diarienummer SN 2021/29 

Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) enligt 16 kap, 6 f-i §§ socialtjänstlagen (SoL) 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen för kvartal 2, 2022 och översända den till 
kommunfullmäktige och kommunens revisorer. 

Sammanfattning av ärendet 
16 kapitlet 6 f-i §§ SoL innehåller bestämmelser om att icke verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 
§ SoL, ska rapporteras kvartalsvis från socialnämnden till IVO, kommunens revisorer och 
kommunfullmäktige. Beslut som avses är de som icke verkställts inom tre månader från 
beslutsdatum samt beslut där verkställigheten av någon anledning avbrutits och inte påbörjats 
igen inom tre månader från avbrottet. Rapportering ska också göras när beslutet ej kunnat 
verkställas på grund av att den enskilde tackat nej till erbjuden insats men behovet kvarstår.  

 

Sammanfattning kvartal 2, 2022 
 
 
För kvartal 2, 2022 finns 8 icke verkställda beslut att rapportera varav ett beslut med avbrott i 
verkställighet. Icke verkställda beslut avser kontaktperson (3), öppenvård (1) och kontaktfamilj 

Icke 
verkställda 

beslut 

Insats Summa 
icke 

verkställda 
beslut 

Beslut med 
avbrott i 

verkställighet 

Insats Summa  

Avbrott 
i  

Verkst. 

Verkställda 
eller avslutade 
beslut under 
kvartalet 

Insats 

 

7 

 

 

 

Kontaktperson 
3 

Öppenvård 1 

Kontaktfamilj 3 

 

 

 

 

 

7 

 

1 

 

Kontaktperson 
1 

 

1 

 

1 

 

 

Kontaktfamilj 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

 

Justerare Utdragsbestyrkande  
    

(3). Avbrott i verkställighet avser beslut om kontaktperson. Ett beslut om kontaktfamilj har 
rapporterats som beslut som avslutats utan verkställan. 
 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige och kommunens revisorer

126



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

 

Justerare Utdragsbestyrkande  
    

§ 89 Diarienummer SN 2021/11 

Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) enligt 28 f-i §§, lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) 2022 -2023 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen för kvartal 2, 2022 och översända den till 
kommunfullmäktige och kommunens revisorer. 

 

Sammanfattning av ärendet 

LSS 28 f-i §§ innehåller bestämmelser om att icke verkställda beslut enligt 9 § ska inrapporteras 
kvartalsvis från socialnämnden till IVO, kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Beslut 
som avses är de som icke verkställts inom tre månader från och med beslutsdatum samt beslut 
där verkställigheten av någon anledning avbrutits och inte påbörjats igen inom tre månader från 
avbrottet. Rapportering ska också göras när beslutet ej kunnat verkställas på grund av att den 
enskilde tackat nej till erbjuden insats men behovet kvarstår. 
 

Rapport kvartal 2, 2022 

 

 

 

 

Icke 
verkställda  

beslut  

Insats Summa 
icke 
verkställda 
beslut 

Beslut med 
avbrott i  
verkställighet 

Insats Summa 

avbrott 
i 

verkst 

Verkställda  

eller 
avslutade 
beslut 
under 
kvartalet  

Insats 

 

6 

 

Kontaktpersoner 5 

BMSS 1 

 

6 

  

         3   

 

Ledsagare 2 

Kontakperson 1  

 

3 

 

3 

 

Kontaktperson 2 

Ledsagare 1 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

 

Justerare Utdragsbestyrkande  
    

Sammanfattning, kvartal 2, 2022 
För kvartal 2, 2022 finns 9 ej verkställda beslut att rapportera, varav 3 beslut avser avbrott i 
verkställighet. Icke verkställda beslut avser kontaktperson (5) och 1 beslut bostad med särskilt 
service (BMSS).  Beslut med avbrott i verkställighet avser ledsagare(2) kontaktperson (1). 
För kvartal 2 har ett beslut rapporterats som avslutat utan verkställan och två beslut har 
rapporterats som verkställt. 

 

 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige och kommunens revisorer

128



From:                                 Vara Kommun
Sent:                                  Fri, 2 Sep 2022 15:23:41 +0200
To:                                      Vara bildning; Vara sociala
Cc:                                      Loella Tandoc Johansson
Subject:                             VB: Information från Mediapoolen
Categories:                       Kommunfullmäktige (KF)

 
 

Från: Mediapoolen Info <Info@mediapoolen.se> 
Skickat: den 2 september 2022 12:52
Till: Mediapoolen Info <Info@mediapoolen.se>
Ämne: Information från Mediapoolen 
 

  

VARNING: Detta e-postmeddelande är skickat från en extern avsändare. Klicka ej på bifogade länkar eller 
dokument om du inte  litar på avsändaren och kan bekräfta att meddelandet är säkert! 

  

 
TILL: 
Utbildningsförvaltning och nämnd. 
Omsorgsförvaltning och nämnd. 
Kommunfullmäktige. 
  
För att öka kännedomen om det samägda bolaget Mediapoolen Västra Götaland publicerar Mediapoolen 
sina styrelseprotokoll på en del av hemsidan.  
Här kan kommuner och ägare läsa sammanfattning av nyheter samt ladda ner styrelseprotokoll. Bland 
annat finns information som rör tjänster riktade mot hela kommunen, till exempel om vår 
teknikförsäljning samt viktiga beslut om de tjänster som riktar sig till utbildning och omsorg.  
  
Ni hittar informationen här: 
https://mediapoolen.se/dok_styrelsen/ 
  
Från styrelsemötet i augusti: 

• Periodrapport januari till juni 2022 
• Omvärldsanalys 
• Samverkan mediecentraler i södra Sverige 

 
 
Med vänlig hälsning, 
 
Mediapoolen Västra Götaland AB- din mediecentral 
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