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VARA KOMMUN NÄRVAROPROTOKOLL 
 

  2016-03-29    sid 1(3) 
 

Justerare: Egon Frid och Agneta Edvardsson Ersättare justerare: Helene Bäck 
  

Justerandens signatur  

 

 

  Ledamöter 
Avvikande 
§/tid 

Ersättare 
Avvikande 
§/tid 

När-
varo 

S Bengt Karlsson     

C Ingemar Gruvaeus     

M 
Mona Hellberg-Wik-
ström 

    

S 
 
Fredrik Nelander 
 

    

M Gabriela Bosnjakovic     

S Alexandra Gustafsson     

M Jan-Erik Wallin     

SD Peter Björk     

S Carl-Uno Olsson     

M Cecilia Widegren     

S Jan Sahlström     

M Per Gunnarsson     

C Ulf Genitz     

S Jan-Erik Idsjö     

SD Sven Vikström     

M Lars Gezelius     

S Petra Sahlström     
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  2016-03-29    sid 2(3) 
 

Justerare: Egon Frid och Agneta Edvardsson Ersättare justerare: Helene Bäck 
  

Justerandens signatur  

 

 

  Ledamöter 
Avvikande 
§/tid 

Ersättare 
Avvikande 
§/tid 

När-
varo 

V 
Ulla  
Bengtegård 

 Claes Eriksson   

M Anna Jäderström     

L Tommy Åkerstedt     

C Elof Jonsson     

S Ros-Marie Persson     

M Erik Lindström     

SD Fredrik Andersson  Therese Wellbrant   

S Rezkar Mohamad      

M Peter Jonsson     

KD Therése Hellqvist     

S Jörgen Kjellqvist     

M Håkan Svensson     

C Irene Karlsson     

S Åsa Olsson  Stig Svensson   

M Marie Pehrsson     

MP Mikael Zetterström     

S Fredrik Pettersson     
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  2016-03-29    sid 3(3) 
 

Justerare: Egon Frid och Agneta Edvardsson Ersättare justerare: Helene Bäck 
  

Justerandens signatur  

 

 

  Ledamöter 
Avvikande 
§/tid 

Ersättare 
Avvikande 
§/tid 

När-
varo 

SD Sonny Hansson     

M Johannes Lundén     

S Peter Persson     

V Egon Frid     

C Håkan Karlsson     

M Agneta Edvardsson     

S Helene Bäck     

S Carl Nelander     

L Anette Engström     

SD Hannyah Jörtoft     

S Anders Palm Lundin     

Antal närvarande ledamöter 45 
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  2016-03-29     sid 1(2) 
 

Justerare: Egon Frid och Agneta Edvardsson                               Ersättare justerare: Helene Bäck 
 

 

 

  Namn Närvaro 

M Leif Sandberg  

M Alexander Larsson  

M Lennart Haglund  

M Fredrik Sjökvist  

M Jon Sandkvist  

M Ingemar Jonsson  

M Anna Fridén  

C Kjell Gustafsson  

C Ulla Johansson  

C Magnus Fridén  

L Per-Olof Persson-Lilja  

L Liselotte Hagander  

KD Johan Olsson  

KD Catarina Andersson  

S Mikael Hernborg  

S Henric Adler  

S Stig Svensson  
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  2016-03-29     sid 2(2) 
 

Justerare: Egon Frid och Agneta Edvardsson                               Ersättare justerare: Helene Bäck 
 

 

 

  Namn Närvaro 

S Liselotte Nelander  

S Michael Johansson  

S Karl-Gustav Karlsson  

S Heidi Hansen  

S Eli Abadji  

V Claes Eriksson  

V Christina Hagberg  

MP Solweig Andersson  

MP Ingela Kronqvist  

SD Moa Tamrell  

SD Cecilia Gustafsson  

SD Therese Wellbrant  

Antal närvarande icke tjänstgörande ersättare  
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 Utdragsbestyrkande 

KF § 15 

Ändringar i ärendelistan 
 

Följande ändringar görs i ärendelistan: 

- Följande extra ärenden behandlas på dagens sammanträde: 
o Avsägelse från uppdrag som huvudman i Sparbanksstiftelsen 

Skaraborg – Åsa Olsson (S) – samt fyllnadsval 
o Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen – 

Petra Sahlström (S) – samt fyllnadsval 

__________ 
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 Utdragsbestyrkande 

KF § 16 

Anmälningsärenden 
 

Följande ärenden anmäls och läggs därefter till handlingarna: 

- Ärendebalans per den 29 mars 2016 (bilaga finns längst bak i detta 
protokoll) 

__________ 
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 Utdragsbestyrkande 

KF § 17 
KS § 26 
KSAU § 44 Dnr 12/2016  

2015 års årsredovisning (bokslut) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer 2015 års resultat: 26 mkr i överskott enligt 
fullfonderingsmodellen och 14 mkr enligt blandade modellen.  

2. Vara kommun redovisar pensionskostnaderna enligt fullfonderingsmo-
dellen, där förändringen av hela pensionsåtagandet redovisas över resultat-
räkningen och avsätts i balansräkningen.  

3. Kommunfullmäktige godkänner att styrelsens och nämndernas överskott re-
spektive underskott i driftsredovisningen efter korrigering överförs till 2016 
och balanseras i ny räkning enligt följande förslag: 

Nämnd 

 

(Belopp i tkr) 

Ingående 
ack.  

överskott 
2015 

Budget 
avvi-
kelse 
2015 

Använt ack 
överskott i ram 

Utgående 
ack. 

överskott 
2015 

Vara kommuns revisorer 459 5 0 464 
Räddningsnämnden Västra 
Skaraborg 

-41  75 0 34 

Kommunstyrelsen 28 491 2 155 0 30 646 
Miljö- och byggnadsnämn-
den 

1 833 435 -500 1 768 

Bildningsnämnden 17 560 -422 -5 000 12 138 
Socialnämnden -4 624 6 596  0 1 972  
SUMMA 43 678 8 844 -5 500 47 022 
     

4. Kommunfullmäktige fastställer korrigerad ombudgetering i investeringsbud-
geten 2015 enligt följande förslag:  

Nämnd 
(Belopp i tkr) 
 

Budget 
2015 inkl. 

ombud 

Redovis-
ning 2015 

Kvarva-
rande me-

del 

Överföring 
till 2016 

Kommunstyrelsen 123 236 34 069 89 167 33 488 
Miljö- och byggnadsnämnden 374 55 319 247 
Bildningsnämnden 17 179 9 372 7 807 0 
Socialnämnden 3 416 1 169 2247 0 
SUMMA 144 205 44 665 99 539 33 735 
     



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
  
Kommunfullmäktige 2016-03-29 5 
   

 

 Utdragsbestyrkande 

Reservation 

Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna reserverar sig till förmån för 
eget yrkande i punkt 3.  

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

En årsredovisning för Vara kommun 2015 har arbetats fram av ekonomiavdel-
ningen. Årsredovisningen presenteras i form av resultaträkning, finansieringsa-
nalys, balansräkning med noter, nämndernas resultat samt sammanställd redo-
visning, förvaltningsberättelse, ekonomisk analys m.m. 

Beslutsunderlag 

Följande handlingar ligger till grund för kommunfullmäktiges beslut, och finns 
att finna i diarieakten:  

- Protokoll från kommunstyrelsen 2016-03-09 § 26 
- Årsredovisning 2015, Vara kommun (H-kort 2016.428) 

Beredning 

Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen, där ekonomichef har haft ansva-
ret för arbetet.  

Kommunstyrelsens behandling 

Ekonomichef Camilla Verngren redovisar årsredovisning för Vara kommun 
2015.   

Medskick till förvaltningen från Tommy Åkerstedt (L) är att man ska anpassa 
målen efter SCBs föreslagna mål och mäta oftare än vartannat år.  

Yrkanden 

Gabriela Bosnjakovic (M) yrkar följande i punkt 3 i arbetsutskottets förslag till 
beslut: 

Av kommunstyrelsens utgående ackumulerade överskott överförs 4 
miljoner till 2016, det vill säga 26 646 tkr överförs inte. 

Beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut i punkterna 
1, 2 och 4.  

Ordförande Fredrik Nelander (S) ställer förslagen avseende punkt 3 mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets för-
slag.   

Kommunfullmäktiges beredning 

Ekonomichef Camilla Verngren redovisar årsredovisning för Vara kommun 
2015.   
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 Utdragsbestyrkande 

En del redaktionella ändringar kommer att göras på sida 49 i årsredovisningen.  

 

Medskick till förvaltningen från Tommy Åkerstedt (L) är att man ska anpassa 
målen efter SCBs föreslagna mål och mäta oftare än vartannat år.  

Yrkanden 

Elof Jonsson (C), med instämmande av Irene Karlsson (C) och Fredrik Nelan-
der (S), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Gabriela Bosnjakovic (M), med instämmande av Lars Gezelius (M) och 
Tommy Åkerstedt (L), yrkar följande i punkt 3 i arbetsutskottets förslag till be-
slut: 

Av kommunstyrelsens utgående ackumulerade överskott överförs 4 
miljoner till 2016, det vill säga 26 646 tkr överförs inte. 

Allmänhetens frågestund 

Sammanträdet ajourneras för att allmänheten ska kunna ställa frågor om boks-
lutet. 

Beslutsgång 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut i 
punkterna 1, 2 och 4.  

Ordförande Bengt Karlsson (S) ställer förslagen avseende punkt 3 mot 
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag.   

__________ 
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KF § 18   Dnr 12/2016   

Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfri-
het för 2015 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunstyrelsen samt de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas an-
svarsfrihet för 2015 års förvaltning.  

 
2. Bildningsnämnden samt de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas an-

svarsfrihet för 2015 års förvaltning.  
 
3. Socialnämnden samt de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas an-

svarsfrihet för 2015 års förvaltning.  
 
4. Miljö- och byggnadsnämnden samt de enskilda förtroendevalda i nämnden 

beviljas ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.  
 
5. Valnämnden samt de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvars-

frihet för 2015 års förvaltning.  

Protokollsanteckning 

Det antecknas att de ledamöter av kommunfullmäktige, vilka varit ledamöter 
eller ersättare i något av de organ som omfattas av beslutet om ansvarsfrihet, 
inte deltar i beslutet. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Revisorerna i Vara kommun har tillsammans med PwC granskat den verksam-
het som bedrivits i kommunstyrelsen, nämnderna samt genom utsedda lekman-
narevisorer verksamheten i kommunens aktiebolag.  

Revisorernas uttalande: 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommun-
styrelsen och nämnderna samt enskilda ledamöter i dessa organ.  

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2015 godkänns. 
Den är i allt väsentligt upprättad i enlighet med kommunala re-
dovisningsgraden.  

Kommunfullmäktiges presidium ställer sig bakom revisorernas uttalande och 
föreslår kommunfullmäktige att bevilja nämnderna ansvarsfrihet.  

__________ 
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 Utdragsbestyrkande 

KF § 19 
KS § 33 
KSAU § 52   Dnr 175/2015 

Motion om en översyn och eventuell försälj-

ning av kommunala fastigheter 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lämnar nedanstående svar på motionen: 

En översyn och förtydligande av ägardirektiv för Vara Bostäder 
AB och Vara Industrifastigheter AB kommer att göras och då 
kommer hänsyn tas till förslag i motionen.  

Eventuell försäljning av hela eller delar av Alléhallen/Allébadet 
ses som positivt av kommunen. Framtida arbetet med detta 
kommer att hanteras i särskild ordning.  

Motionen är därmed färdigbehandlad.  

__________ 

Sammanfattning av motionen 

Gabriela Bosnjakovic (M) och Erik Lindström (M) har inkommit med en mot-
ion om översyn och eventuell försäljning av kommunala fastigheter.  

Motionens syfte är att bland annat vidga möjligheterna för att åstadkomma nå-
got bättre av de fastigheter som moderaterna ser är i behov av renovering och 
där kommunen behöver lägga fokus på andra kommande projekt.  

Moderaterna föreslår därför: 

1. Att ge Vara Bostäder AB och Vara Industrifastigheter AB ett ägardirek-
tiv om att utreda vilka industrifastigheter eller bostadsfastigheter som 
kan läggas ut till försäljning för att på så sätt frigöra medel till nya inve-
steringar 

2. Innan påbörjan projektering av Alléhallen/Allébadet undersöka intres-
set om någon annan aktör kan tänka sig förvärva och förädla det, för 
framtida uthyrning till kommunen och andra intressenter.  

Yttranden 

Motionen har överlämnats till följande instanser för yttrande: 

- Vara Bostäder AB och Vara Industrifastigheter AB för yttrande avse-
ende punkt 1 i motionen 

- Kultursamordnare för yttrande avseende punkt 2 i motionen 

Vara Bostäder AB och Vara Industrifastigheter AB har inget att erinra mot att 
få ett ägardirektiv att utreda vilka industrifastigheter och bostadsfastigheter 
som kan läggas ut till försäljning. Bolagen skriver bland annat att ett uppdrag 
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att utreda vilka fastigheter som kan läggas ut till försäljning strider inte mot 
riktlinjerna som fastslagits i bolagsordningen för bolagen.1 

Kultursamordnare Karin Hermansson har tillsammans med fastighetschef Åke 
Lindström skriver följande i sitt yttrande på motionen.  

- Att andra aktörer än kommunen äger och driver idrottshallar som kom-
munen hyr in sig i är en modell som finns i Vara kommun redan idag.  

- Samma princip skulle kunna vara aktuell även vid Alléhallen/Allébadet. 
I sådana fall är det viktigt att klargöra om försäljningen och förädlingen 
gäller hela byggnaden eller bara delar av den.  

- Vid en eventuell försäljning av fastigheten är det även viktigt med en 
tydlig gränsdragning mot Parkskolan och Alléskolan.  

- Om ett delat ansvar för byggnaden blir aktuellt bör tydliga avtal skrivas 
kring ansvarsområden, samarbeten och användning av byggnaden.  

- En aktör med föreningskoppling är att föredra då denne kan hålla ett 
föreningsperspektiv gällande andra föreningars behov och intresse av 
att använda lokalerna. 2 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommundirektör och utredningssekreterare. 

Beslutsunderlag 

Följande handlingar ligger till grund för kommunfullmäktiges beslut: 

- Motion om en översyn och eventuell försäljning av kommunala fastig-
heter (H-kort 2015.1757) 

- Yttrande från kultursamordnare och fastighetschef (H-kort 2016.328) 
- Yttrande från Vara Bostäder AB och Vara Industrifastigheter AB (H-

kort 2016.310 och 2016.311) 
- Protokoll från kommunstyrelsen 2016-03-09 § 33 

Arbetsutskottets behandling 

Däremot önskas ett förtydligande i vad uppdraget faktiskt avser och att upp-
draget bör formuleras som ett operativt ägardirektiv.  

Yrkanden 

Gabriela Bosnjakovic (M) yrkar på följande ändring i första beslutsattsatsen:  

Ge Vara Bostäder AB och Vara Industrifastigheter AB ett ägar-
direktiv om att utreda vilka industrifastigheter eller bostadsfastig-
heter som kan läggas ut till försäljning för att på så sätt frigöra 
medel till nya investeringar.  

                                                 
1 Yttrande från Vara Bostäder AB och Vara Industrifastigheter AB, H-kort 2016.310 och 
2016.311 
2 Yttrande från kultursamordnare och fastighetschef, H-kort 2016.328 
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Fredrik Nelander (S), med instämmande av Elof Jonsson (C) ställer sig bakom 
beredningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande Fredrik Nelander (S) ställer förslagen mot varandra och finner att 
arbetsutskottet beslutar enligt hans eget förslag.   

Kommunstyrelsens behandling 

Gabriela Bosnjakovic (M) tackar för behandling av motionen och är positiv till 
det svar som avgetts. 

Yrkande 

Gabriela Bosnjakovic (M) yrkar på följande ändring i första beslutsattsatsen:  

Ge Vara Bostäder AB och Vara Industrifastigheter AB ett ägar-
direktiv om att utreda vilka industrifastigheter eller bostadsfastig-
heter som kan läggas ut till försäljning för att på så sätt frigöra 
medel till nya investeringar.  

Beslutsordning 

Ordförande Fredrik Nelander (S) ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.   

Kommunfullmäktiges behandling 

Gabriela läser igenom motionen och tackar för svaret.  

Yrkanden 

Gabriela Bosnjakovic (M) yrkar på följande ändring i första beslutsattsatsen:  

Ge Vara Bostäder AB och Vara Industrifastigheter AB ett ägar-
direktiv om att utreda vilka industrifastigheter eller bostadsfastig-
heter som kan läggas ut till försäljning för att på så sätt frigöra 
medel till nya investeringar.  

Fredrik Nelander (S) och Elof Jonsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets för-
slag till beslut.  

Beslutsordning 

Ordförande Bengt Karlsson (S) ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt arbetsutskottets förslag.   

_________ 
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KF § 20  
KS § 35 
TU § 14    Dnr 131/2015 

Policy för bidrag till belysningsföreningar 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar policy för bidrag till vägbelysningsföreningar. 

Separat bilaga: Policy 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har 1975-1-26 § 209 antagit en författning avseende bi-
drag till belysningsföreningar. Tekniska förvaltningen har på uppdrag av tek-
niska utskottet arbetat fram en ny policy för bidrag till belysningsföreningar.  

Frågan om bidrag till belysningsföreningar vidgas i den nya policyn till att gälla 
hela det nu gällande regelverket, då en tillämpning av gällande regelverk be-
döms få oönskade konsekvenser. Dessutom är gällande regelverk fokuserat på 
de frågeställningar om kommunalt övertagande av belysningsföreningar som 
var relevant när regelverket skrevs 1975. Vid en genomgång av de 14 före-
ningar som idag får driftsbidrag, är det 4 eller 5 som ej uppfyller dagens regel-
verk avseende kravet på antal bostadsfastigheter (10 stycken) eller tillräckligt 
koncentrerad bebyggelse (10 hus per 500 m).  

Förvaltningens förslag är att kommunfullmäktige antar en ny policy för bidrag 
till belysningsföreningar. Denna policy ersätter författningen bidrag till belys-
ningsföreningar antagen av kommunfullmäktige 1975-11 26 § 209.  

Beslutsunderlag 

Följande underlag ligger till grund för kommunfullmäktiges beslut: 

- Protokoll från kommunstyrelsen 2016-03-09 § 35 

- Policy för bidrag till belysningsföreningar 

Beredning 

Ärendet har beretts av tekniska förvaltningen.  

______________ 
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KF § 21   Dnr 57/2016  

Motion om halkskydd för seniorer  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen  

_________  

Sammanfattning av motionen  

Peter Björk (SD) har lämnat in en motion om halkskydd för seniorer.  

Motionären skriver följande i motionen:  

Det är drygt 6 gånger fler personer som dödas i halkolyckor än i trafiken. Näs-
tan 17 000 olycksfall per år i Sverige.  

Kostnaderna för samhället är avsevärda och varje förhindrad halkolycka inne-
bär stora besparingar i pengar och inte minst lidande.  

I en rapport från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) anges 
de totala kostnaderna för fallolyckor år 2005 till 22 miljarder kronor.  

Den totala kostnaden för kommunen att förse alla över 65 år med halkskydd 
borde stanna på 20-30 000 kronor vilket är att anse som marginellt jämfört 
med kostnaden för varje enskild fallolycka.  

Sverigedemokraterna i Vara yrkar därför att: 

 Vara kommun kostnadsfritt tillhandahåller halkskydd till skor för alla 
kommuninvånare som fyllt 65 år.  

 Val av lämpligt halkskydd föreslår ske tillsammans med KPR (Kommu-
nala Pensionärsrådet).  

Kommunfullmäktiges behandling 

Peter Björk (SD) läser upp motionen.  

En redaktionell ändring ska göras i motionen. 17 000 dödsfall ska ändras till 
17 000 olycksfall. 

__________ 

 

  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
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 Utdragsbestyrkande 

KF § 22   Dnr 58/2016  

Motion om bättre information för badgäster  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen  

_________  

Sammanfattning av motionen  

Therese Wellbrant (SD) har lämnat in en motion om bättre information för 
badgäster.  

Motionären skriver följande i motionen:  

Det nybyggda badhuset har vid vissa tillfällen förklarat saknad av tillräckligt ut-
rymme för sina badgäster.  

För att öka chanserna att helhetsintrycket efter ett besök på badhuset blir så 
positivt som möjligt för våra gäster bör vi minimera risken att våra badgäster 
drabbas av trängsel i både omklädningsrum och i själva badhuset. Det kan man 
enkelt påverka genom någon form av lättillgänglig information angående anta-
let aktuella badgäster 

Exempelvis så som i Gekås i Ullared samt vissa Biografer och parkeringar har.  

Sverigedemokraterna i Vara yrkar därför: 

 Att Vara Badhus skall, på lämpligt vis, ge information i realtid om aktu-
ella antal badgäster 

__________ 

 

  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
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 Utdragsbestyrkande 

KF § 23   Dnr 179/2014  

Avsägelse från uppdrag som ledamot i kom-

munstyrelsen – Petra Sahlström (S) – samt 
fyllnadsval 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Petra Sahlström (S) från uppdraget som le-
damot i kommunstyrelsen.     

2. Bengt-Åke Svensson (S), Hovslagareg. 34, 53432 Vara väljs som ny ledamot 
i kommunstyrelsen. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Petra Sahlström (S) har den 22 mars 2016 inkommit med en begäran om att bli 
entledigad från sina uppdrag i kommunstyrelsen (ledamot), tekniska utskottet 
(ledamot och ordförande) och kommunala rådet för funktionshindrade (repre-
sentant för KS). 

Kommunfullmäktige entledigar och väljer ny ledamot till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen entledigar och väljer ny ledamot och tillika ordförande till 
tekniska utskottet samt representant från kommunstyrelsen till kommunala rå-
det för funktionshindrade.  

Kommunfullmäktiges behandling 

Carl-Uno Olsson (S) läser upp socialdemokraternas förslag till fyllnadsval. 

__________  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
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 Utdragsbestyrkande 

KF § 24   Dnr 179/2014  

Avsägelse från uppdrag som huvudman i 

Sparbanksstiftelsen Skaraborg – Åsa Olsson 
(S) – samt fyllnadsval 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Åsa Olsson (S) från uppdraget som hu-
vudman i Sparbanksstiftelsen Skaraborg.   

2. Reino Garyd, Sågaregatan 1, 534 73  STORA LEVENE väljs som ny hu-
vudman i Sparbanksstiftelsen Skaraborg.   

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Åsa Olsson (S) har den 21 mars 2016 inkommit med en begäran om att bli ent-
ledigad från sitt uppdrag som huvudman i Sparbanksstiftelsen Skaraborg.   

Kommunfullmäktiges behandling 

Carl-Uno Olsson (S) läser upp socialdemokraternas förslag till fyllnadsval. 

__________ 

 



ÄRENDEBALANS per 2016-03-29      Bilaga till KF § 16   sid  1 

  

 Utdragsbestyrkande 

Inkom den Dnr Initierat av Ärende Handläggning 

 

2008-06-09 71/2008 Vara Ishall ek. förening Ansökan om bidrag till byggnation av ishall i Vara 
kommun 

Vilande (KSAU) 

2010-03-23 46/2010  Finansiering av E20-stasning Beslut om finansiering i KF 2014-09-29 
Vidare arbete pågår 
 

2015-02-17 17/2015  Parkeringspolicy och parkeringsnorm Återremiss KF 2016-02-29 
Bereds av tillväxt- och utvecklingsavdelningen 
 

2015-05-20 76/2015  Projekt Området Sprinten Projektledare anställd  
Beslut om bildnings- och kulturkluser KF 
2016-02-29 
 

2015-09-29  Hannya Jörtoft, Peter Björk, 
Therse Wellbrant (SD) 

Motion avseende allmän förskola Under handläggning 
Remiss till bildningsnämnden för yttrande 
 

2015-11-06 175/2015 Gabriela Bosnjakovic, Erik 
Lindström (M) 

Motion om en översyn av eventuell försäljning av 
kommunala fastigheter 

Yttrande från fastighetschef, kultursamordnare 
Vara Bostäder AB och Vara Industrifastigheter 
AB 

KSAU 2016-02-24 
KS 2016-03-09 
KF 2016-03-29 
 

2016-01-02 3/2016  Fastställande av ny förbundsordning för Samord-
ningsförbundet Västra Skaraborg 

Remiss till socialnämnden för yttrande 
KSAU 2016-03-22 
 



ÄRENDEBALANS per 2016-03-29      Bilaga till KF § 16   sid  2 

  

 Utdragsbestyrkande 

Inkom den Dnr Initierat av Ärende Handläggning 

 

2016-01-20 11/2016 Ekonomiavdelningen Budget 2017, plan 2018-2020 Bereds av ekonomiavdelningen 
 

2016-01-20 12/2016 Ekonomiavdelningen Årsredovisning/bokslut 2015 KS 2016-03-09 
KF 2016-03-29 
 

2016-02-26 26/2016 Socialnämnden Rapportering till Inspektionen för Vård och Om-
sorg, IVO 

Socialnämndens beslut om rapportering till 
IVO – anmäls löpande till KF 
 

2016-03-01 57/2016 Peter Björk (SD) Motion om halkskydd för seniorer KF 2016-03-29 

2016-03-01 58/2016 Therese Wellbrant (SD) Motion om bättre information för badgäster KF 2016-03-29 



 

Justerandens signatur  

 

 

 

 

 

 


