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Ändringar i ärendelistan
Följande ändringar görs i ärendelistan:
-

Information om budgetramar 2017 utgår.
Extra ärende: Ändring av inkallelseordning för ersättare till nämnder
och styrelser

__________
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KF § 33

Informationsärende
Bildningsnämnden – Information om nämndens arbete
Carl-Uno Olsson (S), ordförande i bildningsnämnden, presenterar Yvonne
Kjell som är ny bildningschef. Yvonne Kjell är utbildad mellanstadielärare och
rektor.
Beträffande bildningsnämndens arbete beskriver Carl-Uno Olsson och Yvonne
Kjell några större pågående projekt:
-

Torsgårdsskolan. Projektering pågår och det är klart för inflyttning höstterminen 2018
Lokalbrist i Kvänum. Trångt i både förskola och skola. Akut behov av ytterligare ett klassrum inför höstterminen 2016
Utredning om grundskolorna i Larv/Tråvad. Beräknas vara klar i oktober
eller november 2016

Bildningsnämndens ekonomiska utfall för året presenteras också. Totalt pekar
prognosen på att nämnden kommer göra ett underskott på – 6,7 miljoner kr
för hela året. Några orsaker till den ekonomiska utvecklingen är en växande
förberedelseorganisation och att en stor personalomsättning leder till dyrare
nyanställningar. Åtgärder för att stärka ekonomin är att ta fram säkrare prognoser och det pågår en översyn av kostnader och intäkter för nämnden.
Lagmansgymnasiet har 75 sökande inför höstterminen och av dem kommer 19
stycken från andra kommuner.
__________
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KF § 34

Anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs därefter till handlingarna:
-

Ärendebalans per 2016-05-19 (bilaga finns längst bak i detta protokoll)

__________
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Dnr 181/2014

Ny taxa för bygg- och kartverksamheten
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner ny taxa för bygg- och kartverksamheten.
___________
Sammanfattning av ärendet
Plan- och bygglagen ger möjligheter för byggnadsnämnden att ta ut en avgift i
ärenden om plan, lov, förhandsbesked och anmälan samt nybyggnadskarta,
framställning av arkivbeständiga handlingar eller andra tids- eller kostnadskrävandeåtgärder.
Nuvarande taxa följer delvis SKLs förslag till taxa för byggnadsnämnder. Den
nuvarande taxan för bygg- och kartverksamheten antogs i samband med en organisationsförändring.
Miljö- och byggnadsförvaltningens bedömning

Förvaltningen har nu arbetat med taxan i drygt ett år och har under handläggningens gång noterat att vissa ändringar behöver göras. För att underlätta
handläggningen och använda sig av en taxa likt andra kommuner har förvaltningen uppmärksammat under 2015 att nuvarande taxa behöver justeras. De
föreslagna ändringarna bedöms leda till en taxa mer likt SKLs underlag och
kringliggande kommuner.
Beslutsunderlag
- Förslag på ny taxa för miljö- och byggnadsnämnden avseende bygg- och
kartverksamhet, H-kort 2016.759
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden 2016-03-23 § 43
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-18 § 88
- Protokoll från kommunstyrelsen 2016-05-04 § 58
Kommunfullmäktiges behandling
Fråga från Jan-Erik Wallin (M):
På sidan 9 i förslaget till ny taxa för bygg- och kartverksamheten
beskrivs i tabell 2 timpriser för olika löneintervall. Kan det vara
så att timpriserna är höga för att kommunen ålägger sina anställda att göra saker som de inte rör bygglov?
Ordförande för miljö- och byggnadsnämnden Peter Persson (S) tar med sig
frågan till nämnden och återkommer med ett svar.
__________
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Dnr 142/2015

Svar på motion om allmän förskola
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till bildningsnämndens
yttrande. Motionen är därmed färdigbehandlad.
Reservation

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för motionen.
__________
Sammanfattning av ärendet
Hannyah Jörtoft (SD) och Therese Wellbrant (SD) har genom sin motion föreslagit förändringar gällande den allmänna förskolan genom följande yrkanden:




Att Vara kommun ska erbjuda allmän förskola från och med höstterminen
det år barnet fyller tre.
Att föräldrar ges möjlighet att i större utsträckning påverka hur de 15 timmarna/vecka ska fördelas.
Att barnen i den allmänna förskolan även erbjuds att delta under måltider, såsom lunch och/eller mellanmål.

Idag erbjuder Vara kommun redan allmän förskola från och med höstterminen
det år barnet fyller tre. Att införa större påverkan på fördelning av tid samt att
barnen i allmän förskola ska ha rätt till måltider skulle leda till att föräldrarna
till de barn som nyttjar den allmänna förskolan kommer att få det lättare. Men
de kostnader; ekonomiska, personalmässiga och pedagogiskt kvalitativa, som
förslaget kommer att tillföra överväger de positiva fördelarna.
Yttrande från bildningsnämnden
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till bildningsnämnden för yttrande.
Bildningsnämnden har på sitt sammanträde 12 april 2016 § 40 lämnat följande
yttrande till kommunstyrelsen:
Att ge föräldrar med avgiftsfri allmän förskola under skoldagar rätt att
kunna välja tider i större utsträckning, samt att få ta del av måltider,
skulle leda till att avgiftsfri allmän förskola i praktiken likställs med avgiftsbelagd barnomsorgsplats. Detta skulle leda till negativa konsekvenser
som klart överväger de positiva effekterna av förslaget.
Förutom detta erbjuder Vara kommun redan idag allmän förskola från
och med höstterminen det år barnet fyller tre, vilket gör motionens
första yrkande överflödigt.
Därför föreslås att motionen avslås.
Beslutsunderlag
- Motion allmän förskola, H-kort 2015.1420
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- Protokoll från bildningsnämnden 2016-04-12 § 40
- Tjänsteskrivelse från kansliavdelningen – Allmän förskola – yttrande gällande inkommen motion, H-kort 2016.934
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-18 § 89
- Protokoll från kommunstyrelsen 2016-05-04 § 59

Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden

Hannyah Jörtoft (SD) yrkar bifall till punkt 2 och 3 i motionen.
Carl-Uno Olsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsordning

Ordförande Bengt Karlsson (S) ställer kommunstyrelsen förslag till beslut mot
Hannyah Jörtofts yrkande om bifall på punkt 2 och 3. Ordförande finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut
________
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Dnr 90/2016

Utbetalning av partistöd 2016
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar om utbetalning av partistöd för 2016 för samtliga
partier i Vara kommun som är representerade i enlighet med vad som anges i 2
kap 9 § kommunallagen. Belopp och villkor för utbetalningarna anges i tidigare
antagna regler för kommunalt partistöd.
__________
Sammanfattning av ärendet
De nya reglerna för partistöd, som antogs 15 december 2014 reglerar att partistödet årligen ska utbetalas, efter beslut av kommunfullmäktige. Det innebär att
ett ärende som avser utbetalning av partistöd varje år ska tas upp i kommunfullmäktige innan utbetalningen görs.
I reglerna för partistöd har tydliggjorts bestämmelser om reducering av stöd
vid minskad representation samt krav på att partierna årligen lämna en skriftlig
redovisning där det framgår att partistödet används för sitt avsedda ändamål.
Eftersom de nya reglerna började gälla den 1 januari 2015 blir år 2016 det
första året som partierna ska lämna in en redovisning enligt de nya reglerna.
Redovisningen för år 2015 ska vara kommunen tillhanda senast den 30 juni i
år. Om en skriftlig redovisning inte lämnas har kommunfullmäktige möjlighet
att besluta att stöd inte ska betalas ut till partiet.
Förslaget är att kommunfullmäktige beslutar att partistöd för 2016 ska betalas
ut till samtliga partier i Vara kommun.
Beslutsunderlag
- Regler för utbetalning av partistöd
- Tjänsteskrivelse från kansliavdelning – utbetalning av partistöd 2016, H-kort
2016.936
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-18 § 90
- Protokoll från kommunstyrelsen 2016-05-04 § 60
__________
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Dnr 86/2016

Ägardirektiv till Vara Bostäder AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige ger Vara Koncern AB i uppdrag att utfärda följande ägardirektiv till sitt dotterbolag, Vara Bostäder AB:
Vara Bostäder AB får i uppdrag att skapa en ökad beredskap avseende
bostadsförsörjning för att möta framtida bostadsefterfrågan. Bolaget ges
i uppdrag att verka för ökad integration och mångfald i ett bostadsperspektiv.
Jäv

Jan-Erik Wallin (M) anmäler sig som jävig och deltar inte i beslutet.
Reservation

Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna reserverar sig till förmån för
eget yrkande.
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.
__________
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska fastställa ett bostadsförsörjningsprogram för tiden
2016 – 2020. Målet enligt programmet är att det byggs ca 60 lägenheter per år.
Tillgången på bostäder är en av de viktigaste förutsättningarna för kommunens
utveckling och för att kunna tillgodose bostadsbehov för de etableringar som
beräknas ske inom bildnings- och kulturområdet Sprintern, konsekvenser av
migrationen samt övriga bostadsbehov för kommuninvånare i olika åldrar samt
inflyttare.
Vara Bostäder AB är den viktigaste aktören för att nå kommunens mål. Diskussioner har förts mellan kommunen och Vara Bostäder AB samt dess ägare
Vara Koncern AB om bostadsbyggandet i kommunen. För att Vara Bostäder
AB ska uppnå en ökad beredskap avseende bostadsförsörjning för framtida bostadsefterfrågan behöver ett ägardirektiv ges till Vara Bostäder AB. Utöver
detta ägardirektiv finns de av kommunfullmäktige fastställda övergripande
ägardirektiven för bolaget.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från kommunjurist – Ägardirektiv till Vara Koncern AB, Hkort 2016.772
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-18 § 92
- Protokoll från kommunstyrelsen 2016-05-04 § 62
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Kommunfullmäktiges behandling
Yrkande

Fredrik Nelander (S) med instämmande av Egon Frid (V) och Gabriela Bosnjakovic (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Gabriela Bosnjakovic (M) yrkar även på följande tilläggsyrkande:
Vara Bostäder får även i uppdrag att se över sitt
fastighetsbestånd och utreda vilka fastigheter som
kan vara aktuella för en försäljning.
Peter Björk (SD) yrkar på följande ändringsyrkande:
Sverigedemokraterna i Vara yrkar att meningen tre
i förslag till beslut styrks ur beslutet.
Beslutsgång

Kommunfullmäktiges ordförande Bengt Karlsson (S) ställer följande propositionsordning:
Kommunstyrelsens förslag till beslut är alternativ A. Gabriela Bosnjakovic yrkande är alternativ B. Peter Björks yrkande är alternativ C
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag
till beslut.
__________
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Dnr 73/2014

Investering i NO-salar på Lagmansgymnasiet
samt tillfällig modullösning vid Torsgårdens
förskola
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige genomför om- och tillbyggnad av skola och fritidshem i
Vara tätort enligt nedanstående:
1. Tillfällig modullösning placeras vid Torsgårdens förskola för förskoleundervisning,
med en beräknad kostnad på cirka 2 700 000 kronor. Medel tas från bildningsnämndens budgetram.
2. Två NO-salar byggs på Lagmansgymnasiet, med syfte att användas gemensamt av
Lagmansgymnasiet och Alléskolan, med en beräknad kostnad på 3 000 000 kronor.
Medel för detta tas ur investeringsprojekt ”Alléskolan, lokaler”.

__________
Sammanfattning av ärendet
Efter uppdrag av kommundirektören genomförde bildningsförvaltningen en
skolorganisationsutredning 2015 där det visade sig att lokalbristen inom föroch grundskola krävde akuta åtgärder.
Kommunfullmäktige har 2016-02-29 § 7, efter hemställan från bildningsnämnden 2016-02-02 § 17, beslutat om om- och tillbyggnad av skola och fritidshem i
Vara tätort samt om finansiering av detta.
Bildningsnämnden har i samma beslut hemställt till tekniska utskottet att:
- Tillfällig modullösning placeras vid Torsgårdens förskola för förskoleundervisning,
med en beräknad kostnad på cirka 2 700 000 kronor. Dagens moduler på Västra
skolan kan vid behov användas som förskolemoduler under färdigställandet av
Västra längan och Ritaregården. Dagens moduler avyttras när allt är klart. Medel
tas från investeringsprojekt ”Grundskola Torsgårdsskolan”.
- Två NO-salar byggs på Lagmansgymnasiet, med syfte att användas gemensamt av
Lagmansgymnasiet och Alléskolan, med en beräknad kostnad på 3 000 000 kronor.
Medel tas ur investeringsprojekt ”Alléskolan, lokaler”.

Enligt Vara kommun styrdokument, antagna av kommunfullmäktige, har
nämnderna möjlighet till omdisponering av budgetanslag mellan investeringsprojekt, med belopp upp till en och en halv miljon kronor per investeringsprojekt och maximalt fem miljoner kronor per år. Beslut om omdisponering av
budgetanslag överstigande dessa nivåer fattas av kommunfullmäktige.
Med anledning av detta behöver ovanstående hemställan godkännas av kommunfullmäktige.
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Medelsanvisning

För byggnation av två NO-salar på Lagmansgymnasiet tas medel ur investeringsprojekt ”Alléskolan, lokaler”, enligt bildningsnämndens förslag.
Byggnation av tillfälliga moduler på Torsgårdens förskola finansieras genom att
medel tas ur bildningsnämndens ram. Kostnaden fördelas på följande vis:
2016 - 3 månader: 337 500 kr
2017 - 12 månader: 1 350 000 kr
2018 - 9 månader: 1 012 000 kr
TOTALT: 2 700 000 kr
Beslutsunderlag
- Protokoll från bildningsnämnden 2016-02-02 § 17
- Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-18 § 94
- Protokoll kommunstyrelsen 2016-05-04 § 64
Kommunfullmäktiges behandling
Yrkande

Carl-Uno Olsson (S) och Peter Jonsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsen
förslag till beslut.
__________
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Dnr 14/2014

Revidering av arvodesregler för politiska uppdrag i de kommunala bolagen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar reviderade arvodesregler enligt bilaga.
Separat bilaga: Arvodesregler
__________
Sammanfattning av ärendet
Personalutskottet har gett tf. HR-chef i uppdrag att se över arvodesreglerna
vad gäller sammanträdesarvode för styrelseordföranden i de kommunala bolagen.
Med hänsyn till att arvodet ska bestämmas till lika belopp för lika uppdrag (KL
4 kap. 15 §), att styrelseledamöter i bolagen likställs med övriga förtroendevalda
(2 § i ”Bestämmelser om arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda 2015-2018”) och att det föreligger rätt till arvode för sammanträde för
uppdrag med mindre än 25 % tjänstgöringsgrad, anses även bolagens styrelseordförande ha rätt till sammanträdesarvode.
I genomgången av arvodesreglerna har det även uppfattats som problematiskt
att förtroendevald som innehar uppdrag mer än 50 % för kommunens räkning
inte har rätt till sammanträdes- eller förrättningsarvode. Det anses vara en för
låg gräns som motverkar förtroendevaldas vilja att ta ytterligare uppdrag i kommunen. Denna gräns bör därför öka till 80 %, vilket också leder till en harmonisering av regelverken då det kommer att ligga i linje med oppositionsrådets
gräns.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse: ”Revidering av arvodesregler för politiska uppdrag”, hkort: 2016.780
- Protokoll från personalutskott 2016-04-07 § 21
- Protokoll från kommunstyrelsen 2016-05-04 § 70
__________

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-05-30

KF § 41
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Dnr 129/2016

Motion om TBC-beredskap
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen
_________
Sammanfattning av motionen
Therese Wellbrant (SD), Hannyah Jörtoft (SD) och Sonny Hansson (SD) har
lämnat in en motion om TBC-beredskap.
Motionärerna skriver följande i motionen:
”För inte så länge sedan var Sverige fritt från Tuberkulos (TBC)
men idag är det tyvärr inte längre så. Sakta med säkert har TBCfall uppstått som en följd av att människor från framförallt fattigare delar av världen har flyttat till vårat land.
…Att ta fram en nationell Krisplan för att säkerställa tillgången
till adekvat vård och hantering av TBC i hela landet skulle därför
vara mycket välkommet. När så är inte fallet bör Vara kommun
ligga steget före. Idag tar vi emot personer från högriskländer
och av den anledningen bör det finnas en beredskap i exempel
skolor och asylboenden.”
Sverigedemokraterna yrkar att:
 Kommunfullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att ta fram en
beredskap för TBC i Vara kommun.

Kommunfullmäktiges behandling
Hannyah Jörtoft (SD) läser upp motionen.
__________

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-05-30

KF § 42

18

Dnr 179/2014

Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen- Jon Sandkvist (M)- samt fyllnadsval
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Jon Sandkvist (M) som ersättare i kommunstyrelsen.
2. Kommunfullmäktige väljer Johan Olsson (KD), Järnvägsgatan 1, 535 30
Kvänum, som ny ersättare i kommunstyrelsen.
_____________
Sammanfattning av ärendet
Då Jon Sandkvist har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen
behöver han entledigas av kommunfullmäktige från uppdraget. Därefter föreligger val av ny ersättare.
Förslag från Moderaterna är att välja Johan Olsson (KD), Järnvägsgatan 1, 535
30 Kvänum som ny ersättare till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
- Avsägelse från Jon Sandkvist, H-kort 2016.1099
_____________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-05-30

KF § 43

18

Dnr 179/2014

Ändring av inkallelseordning för inkallande av
ersättare i nämnder och styrelser
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer följande inkallelseordning avseende inkallande
av ersättare i kommunens nämnder och styrelser för mandatperioden 20152018:
För ledamot tillhörande nedanstående
partigrupp

Inträder ersättare i nedan angiven ordning

S

S, V, MP, C, L, KD, M, SD

C

C, S, MP, V, L, KD, M, SD

V

V, S, C, MP, L, KD,M,SD

MP

MP, S, V, C, L, KD, M, SD

M

M, L, KD därefter i den inkallelseordning
som partierna är protokollförda
L, M, KD, C, MP, S, V, SD
KD, L, M, C, MP, S, V, SD
SD, L, M, KD, S, C, V MP

L
KD
SD

Inom partigruppen inträder ersättare i den ordning de är antecknade i protokollet. Denna inkallelseordning gäller då inte något annat anges i lag eller författning för inkallande av ersättare.
__________
Sammanfattning av ärendet
Om ersättare inte väljs proportionellt ska man vid val fastställa den ordning i
vilken ersättarna ska kallas in till tjänstgöring.
Den 24 november 2014 § 26/14:2 fastställde kommunfullmäktige nedanstående inkallelseordning för de olika partierna:
För ledamot tillhörande nedanstående
partigrupp

Inträder ersättare i nedan angiven ordning

S

S, V, MP, C, L, M, SD

C

C, S, MP, V, L, M, SD
Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-05-30

18

V

V, S, C, MP, L, M, SD

MP

MP, S, V, C, L, M, SD

M

M, L, därefter i den inkallelseordning som
partierna är protokollförda

L

L, M, C, MP, S, V, SD

SD

SD, L, M, S, C, V MP

Valberedningen har upptäckt att ovanstående inkallelseordning för samtliga
partier behöver ändras. Detta med anledning av att Kristdemokraterna inte
finns representerade i den av kommunfullmäktige fastställda inkallelseordningen för ersättare i nämnder och styrelser.
Beslutsunderlag
- Protokoll från Valberedning 2016-05-30 § 6

__________

Utdragsbestyrkande

ÄRENDEBALANS per 19 maj 2016

Bilaga till KF § 34

sid 1

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, Motion avseende allmän förskola
Therse Wellbrant (SD)

Remiss till bildningsnämnden för yttrande
KF 2016-05-30

2016-01-20

11/2016

Ekonomiavdelningen

Budget 2017, plan 2018-2020

Bereds av ekonomiavdelningen
Information om budgetramar KF 2016-05-30
Beslut budgetramar KF 2016-06-13

2016-02-26

26/2016

Socialnämnden

Rapportering till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO

Socialnämndens beslut om rapportering till
IVO – anmäls löpande till KF

2016-03-01

57/2016

Peter Björk (SD)

Motion om halkskydd för seniorer

Under handläggning
Remiss till socialnämnd och folkhälsoråd för
yttrande

Utdragsbestyrkande

ÄRENDEBALANS per 19 maj 2016

Bilaga till KF § 34

sid 2

Inkom den Dnr

Initierat av

Ärende

Handläggning

2016-03-01

58/2016

Therese Wellbrant (SD)

Motion om bättre information för badgäster

Under handläggning
Remiss till bildningsnämnden för yttrande

2016-03-31

81/2016

Hannya Jörtoft (SD) och
Therese Wellbrant (SD)

Motion om modersmålsundervisning

Under handläggning
Remiss till bildningsnämnden för yttrande

2016-03-31

83/2016

Årsredovisning 2015 – Samordningsförbundet
Västra Skaraborg

Remiss till socialnämnden för yttrande
KSAU 2016-06-08

2016-04-01

86/2016

Ägardirektiv till Vara Koncern AB

2016-04-07

90/2016

Partistöd 2016

Ägardirektiv Vara Bostäder
KF 2016-05-30
KF 2016-05-30

2016-04-15

110/2016 Kansliavdelning

Revidering av KF arbetsordning 2015-2018

2016-04-22

127/2016 Räddningstjänsten i Lidköping

2016-04-29

129/2016 Therese Wellbrant (SD),
Hannya Jörtoft (SD) och
Sonny Hansson (SD)

Motion om TBC-beredskap

KF 2016-05-30

2016-05-10

138/2016

Årsredovisning 2015 – Tolkförmedling Väst

Under handläggning

2016-05-13

144/2016 Ekonomiavdelning

Delårsrapporter 2016

Handläggs av ekonomiavdelningen
KS 2016-05-25
KF 2016-06-13

Utdragsbestyrkande

KSAU 2016-05-11
Handläggs av kansliavdelningen
Gemensam säkerhetssamordnarfunktion i kommu- KF 2016-05-30
nerna Vara, Lidköping, Grästorp och Essunga

Justerandens signatur

