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Kommunfullmäktige

2017-02-27

2

KF § 1

Ändringar i ärendelistan
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendelistan ändras på följande sätt:
-

Nytt ärende- Begäran om röstsammanräkning för Liselotte Hagander
(L) som ersättare i kommunfullmäktige och samt fyllnadsval från platsen som ersättare socialnämnden
Nytt ärende- Avsägelse från Hannyah Jörtoft (SD) som ersättare i bildningsnämnden samt fyllnadsval.
Ärendet Antagande av detaljplan för Brinkeskogen, en forts, av kv.
Aspen, Vara 29:1 m.fl. utgår.

___________

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-02-27

3

KF § 2

Informationsärenden
Information från Östra patientnämnden
Karin Olofsson ordförande för patientnämnden Östra och Roger Andersson
ledamot i patientnämnden Östra informerar om nämndens verksamhet.
-

-

Patientnämndernas verksamhet bygger på ett avtal som är tecknat mellan kommunerna i Västra Götalands region och Västra Götalands regionen. I avtalet står det skrivet att patienter i kommunerna kan vända
sig till patientnämnderna ifall man har synpunkter på den vård som
man har erhållit från kommunen. Avtalet tecknades år 1999.
Patientnämndens uppdrag är bland annat att: ta emot synpunkter och
klagomål från patienter, ge stöd och hjälp patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet.
Det finns fem patientnämnder i Västra Götalands regionen och förra
året tog patientnämnderna emot cirka: 6000 synpunkter.
Antalet ärenden har totalt minskat men ökat inom några områden exempelvis inom området misstänkt felbehandling.
Patientsäkerhetslagen kommer förändras och detta kommer leda till att
patientnämndernas verksamhet också förändras.

Information från Skaraborgs kommunalförbund
Per-Olof Hermansson förbundsdirektör för Skaraborgs kommunalförbund informerar om kommunalförbundets verksamhet:
-

-

Skaraborgs kommunalförbund bilades år 2007 genom en sammanslagning av tre organisationer: Kommunförbundet Skaraborg, Tillväxt Skaraborg och organisationen Skaraborgs samverkan.
Kommunalförbundet har ett fullmäktige med representanter från de 15
kommunerna i Skaraborg. Kommunalförbundet har även en styrelse
som består av kommunstyrelsens ordförande från respektive kommun
och oppositionsrådet i respektive kommunen är ersättare i styrelsen.
År 2014 gjordes en utvärdering av kommunalförbundets verksamhet
och då kom man framtill att kommunalförbundets primära uppgifter är
att arbeta med: Tillväxt- och utvecklingsfrågor, verksamhetsstöd och
bevaka kommunernas intresse och företräda kommunerna

__________

Utdragsbestyrkande
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KF § 3

Anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs därefter till handlingarna:
- Ärendebalans per 2017-02-16 (bilaga finns längst bak i detta protokoll)
- Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 28 f-i §§, lag
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) – Socialnämnden §
3/2017
- Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 16 kap. 6 f-i
§§, Socialtjänstlagen (SoL) - Socialnämnden § 2/2017
- Revisionsrapport: Dokumentation av redovisningsystement från PWC
- Revisionsrapport: Kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar mellan 16-19
samt förverkligande av DUA-överenskommelsen från PWC
__________

Utdragsbestyrkande
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KF § 4

5

Dnr 178/2016

Antagande detaljplan för Sprinten 1, 2 och
del av Vara 25:1
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplanen upprättad av tillväxt- och utvecklingsavdelningen i oktober 2016, kompletterad efter samråd i december 2016.
__________
Sammanfattning av ärendet
Detaljplan för ”Sprinten 1, 2 och del av Vara 25:1” upprättad i oktober 2016,
har i enlighet med beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott, varit föremål för
samråd mellan den 26 oktober och den 23 november 2016. Detaljplanen har
även varit föremål för granskning mellan den 13 december 2016 och den 9 januari 2017.
I samband med projektet Sprinten fordras en ny detaljplan för att möjliggöra
för hotell, centrumverksamhet, utbildningslokaler, bostäder, lokaler för kulturell verksamhet, samt att säkerhetsställa behovet av parkering. Vidare behöver
bestämmelser avseende byggrätt så som byggnadens höjd och exploateringsmöjligheter ses över för att anpassas till den tänkta byggnationen.
Det är positivt att kommunen genom planläggning tar ett helhetsgrepp kring
området Sprinten. I granskningsskedet inkom 9 yttranden..
Plankarta
-

Ett utfartsförbud mellan angöringsgatan och Allégatan läggs till där det
är lämpligt.
Ytan för parkering i den södra delen av planområdet utformas mer rätvinkligt för att möjliggöra för en lämplig parkeringslösning.

Planbeskrivning
-

En mer långsiktig prognos över förväntat antal ökade besökare dess
eventuella påverkan på kommunalt och statligt vägnät läggs till i planbeskrivningen. Det parallella planförslaget vid kv. Ritaren och dess
eventuella påverkan beskrivs närmre.

Beslutsunderlag
- Plankarta h-kort 2017.163
- Planbeskrivning h-kort 2017.163
- Granskningsutlåtande h-kort 2017.163
- Tjänsteskrivelse- Detaljplan Sprinten h-kort 2017.164
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-25 § 2
- Protokoll från kommunstyrelsen 2017-02-08 § 3
Utdragsbestyrkande
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Arbetsutskottets behandling
Peter Björk (SD) ställer en fråga som rör kostnader för de byggnationer som
förväntas ske inom detaljplansområdet.
Yrkanden

Elof Jonsson (C) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut
__________

Utdragsbestyrkande
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7

Dnr 98/2015

Antagande detaljplan fortsättning på kvarteret Ritaren, del av Vara 25:1 m.fl.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplanen upprättad av tillväxt- och utvecklingsavdelningen i maj 2016, kompletterad efter samråd i oktober 2016.
__________
Sammanfattning av ärendet
Detaljplan för ”del av Vara 25:1 m.fl., fortsättning på kv. Ritaren” har varit föremål för samråd mellan den 27 maj och den 1 juli 2016. Detaljplanen har även
varit föremål för granskning mellan den 15 november och den 13 december
2016.
Under 2016 har många av de tomter som finns blivit reserverade och nya tomter för bostadsbyggnation behöver tillkomma. Den rådande bostadsbristen innebär att det finns ett behov av fler och varierade bostäder i Vara tätort. Det
finns även ett behov av mindre studentlägenheter inom en snar framtid, inte
minst i och med projekt Sprinten omfattande utbildningar med riksintag
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fler och varierade bostäder i Vara
kommun. Inom planområdet planeras det för parkmiljöer som förutom gröna
miljöer i bostadsområden även kan möjliggöra för dagvattenlösningar. Planområdets centrala läge i Vara tätort ger stor potential till blandade bostadsformer i
närhet till centrum och kommunal service.
Förändringar från föregående granskning

I granskningsskedet inkom 8 yttranden utan större synpunkter på planförslaget.
Inkomna synpunkter finns redovisade och sammanfattade i tillhörande granskningsutlåtande.
Plankarta

-

U-område flyttas något så att den anpassas bättre efter eventuell fastighetsreglering.
Plankartan kompletteras med utskriftsformat för angiven skala.

Planbeskrivning

-

Planbeskrivningen och fastighetskonsekvensbeskrivningen kompletteras med en förklaring om den ledningsrätt som är aktuell.
Planbeskrivningen kompletteras med en beskrivning av konsekvenser
som planförslaget kan innebära för det statliga vägnätet i enlighet med
Länsstyrelsen och Trafikverkets yttranden.

Beslutsunderlag
- Plankarta h-kort 2017.165
Utdragsbestyrkande
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-

Planbeskrivning h-kort 2017.165
Granskningsutlåtande h-kort 2017.165
Dagvattenutredning h-kort 2017.165
Trafikbullerutredning h-kort 2017.165
Tjänsteskrivelse Detaljplan kv. Ritaren h-kort 2017.166
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-25 § 3
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-02-08 § 4

Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden

Peter björk (SD) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.
__________

Utdragsbestyrkande
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KF § 6

9

Dnr 240/2016

Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och
riksfärdtjänst 2016-2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar trafikförsörjningsprogrammet för färdtjänst och
riksfärdtjänst 2016-2019
Separat bilaga: Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst
2016-2019
__________
Sammanfattning av ärendet
Den 21 oktober beslöt Skaraborgs kommunalförbunds styrelse att godkänna
ett förslag till trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst mellan
åren 2016-2019. Styrelsen rekommenderade också sina medlemskommuner,
däribland Vara kommun, att anta förslaget till trafikförsörjningsprogram.
Enligt kollektivtrafiklagen ska kommunerna som inte överlåtit ansvaret för
färdtjänst till en regional kollektivtrafikmyndighet upprätta ett trafikförsörjningsprogram för färdtjänst.
Socialnämnden i Vara kommun har inkommit med yttrande över förslaget
2016-12-14 § 105. Nämnden skriver att den inte har något att erinra över förslaget. Kommunala rådet för funktionsnedsatta har också expedierat ett beslut
över förslaget till kommunstyrelsen, 2016-12-13 § 26. Rådet har beslutat att
ställa sig bakom ett yttrande från SRF, Synskadades Riksförbund, och överlämna det till kommunstyrelsen. I SRFs remissvar nämns bland annat att funktionshinderrörelsen inte har getts möjlighet att delta i beredningen.
Det är olyckligt att representanter för funktionshinderrörelsen anser att de inte
givits möjlighet att delta i beredningen av ärendet. Samtidigt kan det anses som
att lämpligt att Vara kommun antar förslaget till färdtjänst och riksfärdtjänst.
Detta mot bakgrund av att Skaraborgs kommunalförbund rekommenderar
kommunerna att anta förslag samt att Socialnämnden i Vara kommun inte har
något erinra över förslaget.
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från Skaraborgs kommunalförbund 2016-10-21 § 82
h-kort 2016.2617
- Förslag trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst
2016-2019 h-kort 2016.2617
- Yttrande från socialnämnden 2016-12-14 § 105 h-kort 2016.2815
- Protokollsutdrag kommunala rådet för funktionsnedsatta 2016-12-13 §
26 h-kort 2016.2878
- Tjänsteskrivelse- Trafikförsörjningsprogram h-kort 2017.186
Utdragsbestyrkande
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-

Protokoll från kommunstyrelsen arbetsutskott 2017-01-25 § 16
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-02-08 § 6

___________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 234/2016

Antagande av ny taxa för barnomsorg
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar ny taxa för barnomsorg.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva tidigare barnomsorgstaxa antagen av kommunfullmäktige 2015-09-28 § 74.
Separat bilaga: Taxa för barnomsorg
__________
Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden i Vara kommun har på sitt sammanträde den 1 november
beslutat att hemställa ett ärende till kommunstyrelsen. Hemställan innebär att
kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att anta en ny taxa för barnomsorg och upphäva tidigare barnomsorgstaxa som antogs 2015-09-28 § 74.
Orsaken till att en ny taxa har arbetats fram härrör från att det i den nuvarande
taxan anges att sifforna bara gäller för år 2015. Det har inte heller givits något
ansvar eller uppdrag till vem som ska ansvara för indexregleringen av taxan. I
beredningen har även framkommit att behov av redaktionella ändringar av den
nuvarande taxan finns. Förslaget till ny taxa för barnomsorg har även fått en bilaga som är tänkt att användas för att förvaltningen ska kunna uppdatera siffrorna som gäller för taxan.
Efter att beslutet har expedierats från bildningsnämnden har ärendet beretts av
kansliavdelningen inför kommunstyrelsens behandling. En förändring som har
skett under beredningen är att förslaget till taxa för barnomsorg och förslaget
till bilaga Taxa för barnomsorg har sammanfogats till ett dokument. Denna
förändring har skett därför att det inte ansetts som nödvändigt att ha två dokument och det kan tydliggöras att avgiften årligen ska indexregleras utan att nytt
beslut fattas i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
- Förslag Taxa för barnomsorg h-kort 2017.188
- Bildningsnämnden protokoll 2016-11-01 § 120 h-kort 2016.2499
- Bildningsnämndens förslag Taxa för barnomsorg h-kort 2016.2499
- Bildningsnämndens förslag Bilaga Taxa för barnomsorg h-kort
2016.2499
- Tjänsteskrivelse- Antagande av ny taxa för barnomsorg h-kort 2017.189
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-25 § 18
- Protokoll från kommunstyrelsen 2017-02-08 § 11
___________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 15/2017

Kulturplan 2017-2021
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar kulturplan för 2017-2021 inklusive 5 bilagor.
2. Kulturplanen ersätter tidigare kultur- och biblioteksplan antagen av kommunfullmäktige 2013-06-17 § 43 samt regler för bildningsnämndens stöd
till föreningslivet antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 § 57.
Separat bilaga: Kulturplan för 2017-2021 inklusive 5 bilagor
_________
Sammanfattning av ärendet
Vara kommuns nuvarande kulturplan är fyraårig och ska förnyas under 2017.
En ny kulturplan har framarbetats vilken omfattar ett huvuddokument och 5
bilagor, varav två fogas till planen hösten 2018.
Kulturverksamhet är ett frivilligt kommunal åtagande, förutom folk- respektive
skolbiblioteksverksamheterna som är lagbundna och har sinsemellan olika uppdrag. Lagen föreskriver att kommuner ska skriva biblioteksplaner. Vara kommuns biblioteksplan ingår i kulturplanen.
Vara kommuns kulturplan är fyraårig och förnyas 2017. Nästa kulturplan ska
antas under 2021.
Kulturplanen spänner över hela kommunens verksamhet, dvs. över många politikområden. Här återfinns kommunens syn på kulturella och kreativa näringar
(KKN), kulturens roll i utbildningen, gestaltningen av det offentliga rummet,
frågor om informationsförmedling, demokrati och likabehandling och synen på
folkbildning och ideell verksamhet. I botten för kulturens möjligheter att bidra
till samhällsutvecklingen ligger goda förutsättningar för kulturens egen utveckling. Tillgängligheten till kultur för alla är central i ett samhälle som strävar efter
utveckling och barnens perspektiv är speciellt viktigt. Fri information och arenor för yttrandefrihet och delaktighet är förutsättningar för det demokratiska
samhället.
Kulturverksamheten i Vara kommun inbegriper idrott och friluftsliv.
Kulturplanen omfattar förutom huvuddokumentet 9 bilagor, varav två fogas
till kulturplanen i ett senare skede.
1. Program för kultur – barn och unga i Vara kommun
2. Stöd till folkbildning och ideell verksamhet i Vara kommun – förutvarande Regler för Bildningsnämndens stöd till föreningar
3. Kulturstipendier och kulturpris i Vara kommun – förut en del av Regler för Bildningsnämndens stöd till föreningar
4. Biblioteksplan för Vara kommun – lagbunden plan
5. Konsturvalsprinciper för Vara kommun
Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-02-27

13

6. Gestaltningsprogram för Vara kommun – nuvarande (kf §9 2009-0223) revideras/ersätts och beräknas antaget KF september 2018
7. Program för friluftsliv i Vara kommun - beräknas antaget KF september 2018
Kulturplanen har varit utskickad på remiss till partigrupperna i fullmäktige. Remiss har kommit in från Moderaterna och Centerpartiet. Efter remissomgången har ytterligare korrigeringar genomförts och två bilagor har utgått.
Beslutsunderlag
- Kulturplan 2017-2021 h-kort 2017. 174
- Kulturplan Bilaga 1 Program kultur barn och unga h-kort 2017.174
- Kulturplan Bilaga 2 Regler för stöd till folkbildning och ideell verksamhet h-kort 2017.256
- Kulturplan Bilaga 3 Kulturstipendier och kulturpriser h-kort 2017.256
- Kulturplan Bilaga 4 Biblioteksplan h-kort 2017.174
- Kulturplan Bilaga 5 Konsturvalsprinciper h-kort 2017.174
- Kulturplan Utlåtande h-kort 2017.174
- Tjänsteskrivelse Kulturplan 2017-2021 h-kort 2017.175
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-25 § 9
- Protokoll från kommunstyrelsen 2017-02-08 § 12
Kommunstyrelsens behandling
Yrkanden

Carl-Uno Olsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-02-27

KF § 9

14

11/2016

Ny timfaktor för miljöbalken med tillhörande
lagstiftning
Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänna timfaktor om 825 kronor för utfärdade taxor enligt miljöbalken med tillhörande lagstiftning och lagen om animaliska biprodukter,
enligt bilagt förslag.
2. Godkänna timfaktor om 850 kronor för utfärdad taxa enligt livsmedelslagen, enligt bilagt förslag.
Separat bilaga: Timfaktor för miljö- och byggnadsnämndens taxor
__________
Sammanfattning av ärendet
Tillsyn och prövning utifrån ovan angivna lagstiftningar finansieras i stor utsträckning av avgifter. Alla taxor bygger på ett antal tillsynstimmar, prövningstimmar eller timdebitering. Till detta fattar kommunfullmäktige beslut om en
timfaktor för respektive taxa. Nuvarande timfaktor för miljöbalken, lagen om
animaliska biprodukter, strålskyddslagen, lotterilagen och smittskyddslagen är
800 kronor och timfaktor för livsmedelslagen är 825 kronor.
Förslaget innebär en taxehöjning om 25 kronor vilket erfordras för att öka
självfinansieringsgraden utifrån den ramminskning miljö- och byggnadsnämnden tilldelats efter år 2014.
Samtidigt som beredning av ny timfaktor gjorts har nu gällande taxor blivit genomgångna. För att underlätta taxeinformation till medborgare har ett separat
dokument gällande timfaktorer tagits fram.
Beslutsunderlag
- Miljö- och byggnadsnämndens protokoll § 120/2016 h-kort 2016.2400
- Timfaktorsbilaga h-kort 2017.191
- Tjänsteskrivelse- Antagande av ny timfaktor för miljöbalken med tillhörande lagstiftning, lagen om animaliska biprodukter och livsmedelslagen h-kort 2017.192
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-25 § 20
- Protokoll från kommunstyrelsen 2017-02-08 § 13
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-02-27

KF § 10

15

Dnr 17/2017

Antagande av reglemente för krisledningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar reglemente för krisledningsnämnden.
Separat bilaga: Reglemente för krisledningsnämnden
__________
Sammanfattning av ärendet
I kommunen skall finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser.
Nuvarande reglemente för krisledningsnämnden antogs den 25 maj 2009 § 44
och reviderades senast den 27 februari 2012 § 10. I samband med att en gemensam säkerhetssamordnarfunktion inrättats har en översyn av nuvarande
reglemente gjorts vilket innehåller vissa felaktigheter.
I nu gällande reglemente står bland annat att kommunstyrelsens arbetsutskott
är krisledningsnämnd, vilket varken stämmer med övriga krisledningsdokument eller kommunfullmäktiges val av krisledningsnämnd som gjordes den 24
november 2014 § 28.
Det nya förslaget tydliggör att krisledningsnämnden utses av kommunfullmäktige och att det är kommunstyrelsens ledamöter och ersättare som ska utses.
Det nya reglementet för krisledningsnämnden är även avstämt med kommunstyrelsens nuvarande reglemente så att organisationen vid kris så långt som
möjligt ska vara likartad kommunstyrelsens ordinarie organisation.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse Antagande av reglemente för krisledningsnämnden hkort 2017.180
- Förslag till nytt reglemente för krisledningsnämnden h-kort 2017.179
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-25 § 13
- Protokoll från kommunstyrelsen 2017-02-08 § 14
___________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-02-27

KF § 11

16

Dnr 17/2017

Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar styrdokument för krisberedskap i Vara kommun.
Separat bilaga: Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun
______________
Sammanfattning av ärendet
Vid varje ny mandatperiod ska kommunen besluta om planer för krishantering.
Planerna upprättas från direktiv från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt Länsstyrelsen i
Västra Götaland.
Styrdokumentet för krisberedskap ska innehålla:
 en beskrivning av det arbete och de åtgärder som ska ske under mandatperioden för att reducera eller eliminera risker och sårbarheter samt
för att öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet,
 en beskrivning av hur kommunen avser fullgöra åtaganden som beskrivs i överenskommelsen samt hur ersättningen ska användas,
 en övnings- och utbildningsplan för mandatperioden, samt
 en plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser
Från och med juli 2016 är säkerhetssamordnarfunktionen organiserad hos
Räddningstjänsten Västra Skaraborg. En av samordningsvinsterna är att styrdokument och planer för krisberedskap för medlemskommunerna Lidköping,
Vara, Grästorp och Essunga ska så långt det är möjligt harmoniseras.
Det som måste fortsätta vara kommunspecifikt är att respektive kommun har
egna åtgärdslistor utifrån kommunens behov. Övning och utbildningsinriktning anpassas också utifrån mognadsgrad vad gäller krishantering.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse Styrdokument för krisberedskap h-kort 2017.181
- Styrdokument krisberedskap h-kort 2017.182
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-25 § 14
- Protokoll från kommunstyrelsen 2017-02-08 § 15
______________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-02-27

KF § 12

17

Dnr 17/2017

Revidering av ledningsplan vid extraordinär
händelse
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar revidering av ledingsplan vid extraordinär händelse
gällande punkt 3.1.1 Aktivering.
Separat bilaga: Ledningsplan vid extraordinär händelse
__________
Sammanfattning av ärendet
Kommunen är skyldig att analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som
kan inträffa och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten.
Detta görs i kommunens risk- och sårbarhetsanalys. Med utgångspunkt i riskoch sårbarhetsanalys ska kommunen vid varje ny mandatperiod även fastställa
en ledningsplan som beskriver hur sådana händelser ska hanteras.
I samband med att en gemensam säkerhetssamordnarfunktion inrättats har en
översyn av nuvarande dokument gällande krisledning gjorts.
Antagande av nytt reglemente för krisledningsnämnden innebär att delar i
punkt 3.1.1 i gällande aktivering inte längre är gällande. Förslagsvis stryks detta
stycke helt ur ledningsplanen då det återfinns en beskrivning om detta i krisledningsnämndens reglemente. I övrigt föreslås inga ytterligare revideringar då en
översyn av ledningsplanen i sin helhet kommer att göras av den gemensamma
säkerhetssamordnarfunktionen inför kommande mandatperiod.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse Revidering av Ledningsplan vid extraordinär händelse
h-kort 2017.184
- Revidering av ledningsplan vid extraordinär händelse 2015-2018 h-kort
2017.185
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-25 § 15
- Protokoll från kommunstyrelsen 2017-02-08 § 16
___________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-02-27

KF § 13

18

Dnr 11/2016

Äskande om ytterligare medel med anledning
av förändrad ledningsorganisation
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktiges omfördelar två miljoner kronor till bildningsförvaltningens budgetram från finansförvaltningens budgetram.
Reservation

Moderaterna och Liberalerna reserverar sig mot beslutet. Moderaterna och Liberalerna motsätter sig dock inte förslaget som sådant.
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet
__________
Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden har på sitt sammanträde den 24 januari beslutat att hemställa till kommunstyrelsen om en utökad budget om 2 miljoner för år 2017
och framåt med anledning av förstärkt ledningsorganisation.
Bakgrunden till bildningsnämndens beslut härstammar från att ledningsorganisationen inom bildningsförvaltningen har varit ansträngd under 2016 och ett
flertal chefer har signalerat att arbetsbördan har varit alltför tung.
Bildningschef har tagit fram ett förslag för att hantera den problematik som
funnit. Förslaget innebär att bildningsförvaltningens ledningsorganisation förstärks med 3,8 tjänster och för att finansiera förslaget äskar bildningsnämnden
om en utökad budgetram.
Beslutsunderlag
- Bildningsnämnden 2017-01-24, Äskanden om ytterligare medel med
anledning av förändrad ledningsorganisation h-kort 2017.116
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-25 § 21
- Protokoll från kommunstyrelsen 2017-02-08 § 17
Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden

Hannyah Jörtoft (SD), Peter Jonsson (M), Gabriela Bosnjakovic (M) och Lars
Gezelius (M) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut
Elof Jonsson (C) och Carl-Uno Olsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-02-27

19

Beslutsgång

Ordförande Bengt Karlsson (S) ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut och avslagsyrkandet och finner att kommunstryselens förslag till
beslut vinner bifall.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition fastställs. Den som bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut röstar JA. Den som bifaller avslagsyrkandet röstar NEJ.
Vid omröstningen avges 24 JA-röster och 21 NEJ-röster. Kommunfullmäktige
beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
Bilaga: Omröstningsprotokoll
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-02-27

KF § 14

20

Dnr 242/2016

Beslut att påbörja Stallgatan etapp 3 i Vara
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bygga ut hela sträckan Stallgatan till en kostnad om 1 745 000 kronor.
Medel anvisas ur rörelsekapitalet.
___________
Sammanfattning av ärendet
Projektet avser nyanläggning av industrigatan Stallgatan etapp 3 i norra delen
av Vara. Etapp 1 och 2 är utbyggda under år 2015-16.
En förlängning av Stallgatan efterfrågas av ett företag som vill etablera sig i industriområdet redan till våren 2017. Denna förlängning kommer att bli dyrare
än de två tidigare etapperna och det behövs ett ökat anslag för exploatering av
tomter för att täcka utbyggnaden.
Förvaltningen har tagit fram en kostnadsuppskattning för arbetet och redovisar
två alternativa dragningar. En kortare sträcka med en beräknad kostnad på
1 1000 kronor eller en utbyggnad av hela sträckan för en kostnad om 1 745 000
kronor.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse h-kort 2016.2728
- Protokoll från tekniska utskottet 2016-12-12 § 166
- Protokoll från kommunstyrelsen 2017-02-08 § 19
Kommunfullmäktiges behandling
Jan- Erik Wallin (M) har en synpunkt på kommunstyrelsens förslag till beslut.
Formulering kan anses som bristfällig.
Ajournering

Kommunfullmäktige beslutar att ajournera ärendet mellan 20:25-20:35.
Yrkanden

Peter Björk (SD) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att bygga hela sträckan
av till kostnad av cirka 1,7 miljoner kronor.
Fredrik Nelander (S) lämnar följande ändringsyrkande:
- Jag föreslår Kommunfullmäktige att besluta att bygga ut hela sträckan
Stallgatan till en kostnad om 1 745 000 kronor.
Medel anvisas ur rörelsekapitalet.
Jan-Erik Wallin (M) yrkar bifall till Fredrik Nelanders ändringsyrkande.
Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-02-27

21

Beslutsgång

Ordförande Bengt Karlsson (S) ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot
Fredrik Nelanders ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt Fredrik Nelanders yrkande.
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-02-27

KF § 15

22

Dnr 10/2017

Investeringsbudget för utbyggnad av gator i
nya detaljplaneområdet Ritaren
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avsätter 4 800 000 kronor i investeringsbudget år 2017
för utbyggnad av nya bostadsgator i detaljplaneområdet Ritaren.
___________
Sammanfattning av ärendet
I kommunens investeringsbudget finns det avsatt 1 000 000 kronor år 2017 för
exploatering av nya områden. Denna budget är föreslagen/beslutad att nyttjas
för att bygga ut en bostadsgata i Tråvad och en busshållplats i Stora Levene.
Det finns behov av att avsätta ytterligare 4 800 000 kronor för det nya detaljplanerade området Ritaren och 2 100 000 kronor för området Brinkeskogen.
I det nya kvarteret Ritaren ska det anläggas 1 120 kvadratmeter gata (ny gata
från Allégatan), samt 780 kvadratmeter GC-väg till en beräknad kostnad om
1 285 000 kronor. Kostnader för VA-ledningar i gatan tillkommer med 944 000
kronor. En förlängning av Andelsgatan utgör 1 120 kvadratmeter gata till en
beräknad kostnad om 814 000 kronor. Den beräknade VA-kostnaden för Andelsgatan är 900 000 kronor.
Det behöver anläggas ett nytt grönområde med trädplantering och bullervall
mot ringleden till en beräknad kostnad om 284 000 kronor samt anläggas en
damm för hantering av dagvatten om 700 kvadratmeter. Den beräknade VAkostnaden för dammen är 130 000 kronor. Den totala utbyggnadskostnaden
för området Ritaren beräknas bli 4 357 000 kronor + 10 % för oförutsedda utgifter = 4 800 000 kronor.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse h-kort 2017.60
- Protokoll från tekniska utskottet 2017-01-23 § 3
- Protokoll från kommunstyrelsen 2017-02-08 § 22
Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden

Fredrik Nelander (S) yrkar, med anledning av att ärendet antagande av detaljplan för Brinkeskogen, en forts, av kv. Aspen, Vara 29:1 m,fl. utgått från ärendelistan, att kommunfullmäktige avsätter 4 800 000 kronor i investeringsbudget
2017 för utbyggnad av nya bostadsgator i detaljplanområdet Ritaren.

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-02-27

23

Beslutsgång

Ordförande Bengt Karlsson (S) ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot
Fredrik Nelanders yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
Fredrik Nelanders yrkande.
_____________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-02-27

KF § 16

24

Dnr 179/2014

Avsägelse från Mikael Zetterström (MP) av
samtliga uppdrag- samt fyllnadsval- begäran
om röstsammanräkning
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Mikael Zetterström (MP) från samtliga
uppdrag i Vara kommun.
2. Kommunfullmäktige begär en ny röstsammanräkning.
3. Solweig Andersson (MP) Hantverkaregatan 3, 534 32 Vara väljs till ny
ersättare i kommunstyrelsen
4. Solweig Andersson (MP) Hantverkaregatan 3, 534 32 Vara väljs till ny
ersättare i valberedningen.
5. Solweig Andersson (MP) Hantverkare 3, 534 32 Vara väljs till ny ersättare i donationsstiftelserna
_____________
Sammanfattning av ärendet
Mikael Zetterström (MP) har avsagt sig samtliga av sina politiska uppdrag i
Vara kommun. Han behöver därför entledigas från sina uppdrag av kommunfullmäktige. Därefter behöver kommunfullmäktige begära en ny röstsammanräkning och utse ersättare.
Förslaget från Miljöpartiet är att välja Solweig Andersson (MP) Hantverkaregatan 3, 534 32 Vara till ny ersättare i kommunstyrelsen, ny ersättare i valberedningen och ny ersättare i donationsstiftelserna.
Beslutsunderlag
- Avsägelse från Mikael Zetterström H-kort 2016.2825
_____________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-02-27

KF § 17

25

Dnr 179/2014

Avsägelse från Ulla Bengtegård (V) av uppdraget som ledamot av kommunfullmäktige
och begäran om röstsammanräkning
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Ulla Bengtegård (V) från sitt uppdrag
som ledamot av kommunfullmäktige.
2. Kommunfullmäktige begär en ny röstsammanräkning
_____________
Sammanfattning av ärendet
Ulla Bengtegård (V) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot av kommunfullmäktige i Vara kommun. Hon behöver därför entledigas från sitt uppdrag av
kommunfullmäktige. Därefter behöver kommunfullmäktige begära en ny röstsammanräkning.
Beslutsunderlag
- Avsägelse från Ulla Bengtegård, H-kort 2017.47
_____________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-02-27

KF § 18

26

Dnr 179/2014

Avsägelse från Mikaela Jonsson (M) av uppdrag som ersättare i bildningsnämnden samt
fyllnadsval
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Mikaela Jonsson (M) som ersättare i
Bildningsnämnden.
2. Refaat Ibrahim (M) Vinkelgatan 8, 534 73 Stora Levene till ny ersättare
i Bildningsnämnden.
__________
Sammanfattning av ärendet
Mikaela Jonsson (M) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare Bildningsnämnden. Hon behöver därför entledigas från sitt uppdrag av kommunfullmäktige.
Därefter föreligger val av ny ersättare.
Förslaget från Moderaterna är att välja Refaat Ibrahim (M), Vinkelgatan 8, 534
73 Stora Levene till ny ersättare i Bildningsnämnden.
Beslutsunderlag
- Avsägelse från Mikaela Jonsson H-kort 2017.114
_____________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-02-27

KF § 19

27

Dnr 179/2014

Nominering till Coompanion – Kooperativ Utveckling Skaraborg
Kommunfullmäktiges beslut
Valberedningens svar läggs till handlingarna.
__________
Sammanfattning av ärendet
Valberedningen för Coompanion – Kooperativ Utveckling Skaraborg har påbörjar sitt arbete inför årsstämman 2016. Årets stämma kommer vara den 7
april.
Som medlemsorganisation har Vara kommun möjlighet att nominera till styrelsen, ordinarie och suppleanter. Sista dag att nominera är den 10 mars.
Beslutsunderlag
- Valberedningens protokoll 2017-02-27 § 1
Kommunfullmäktiges behandling
Ordförande för valberedningen Irene Karlsson (C) framför valberedningens
svar från sammanträdet den 27 februari § 1
-

Valberedningen konstaterar att kommunfullmäktige har i sitt beslut
2015-02-23 § 27 nominerat Peter Persson (S) till ledamot i Coompanion- Kooperativ Utveckling Skaraborg för hela mandatperioden med
Gabriela Bosnjakovic (M) som ersättare för hela mandatperioden till
2019.

Beslutsgång

Ordförande Bengt Karlsson frågar kommunfullmäktige och finner att kommunfullmäktige lägger valberedningens svar till handlingarna.
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-02-27

KF § 20

28

Dnr 63/2015

Fråga fullmäktige- fråga avseende säkerheten i samhället
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger skrivelsen till handlingarna
___________
Fråga
En fråga från allmänheten har via Vara kommuns hemsida och forumet Fråga
Fullmäktige inkommit till kommunfullmäktige och är ställd till kommunstyrelsen.
-

Vi i Vedum och dess närområden känner oss absolut inte trygga i samhället. Här har det eskalerat med inbrott, försök till inbrott, ett antal
drogtillfällen, förstörelser bla. Vi har efter bästa förmåga försökt hålla
koll men ”buset” finns kvar. Vid att antal tillfällen har det ringts 11414
utan att få svar inom rimlig väntetid, ½ timme och mer. Har det svarats
så har ärenden valts bort, ingen åtgärd! Med anledning av dessa svar så
är anmälan inlämnad mot 11414 agerande, men hittills har det inte
hjälpt. Vid några tillfällen har det ringts 112 istället. Den polisiära närvaron är mycket dålig. Vi här i samhället Vedum kräver att få ta del av
samma övervakning som samhället Vara har, genom att väktarbolag
hjälper till så att vi kan känna oss förhoppningsvis tryggare i samhället.
Med vänlig hälsning Conny Hansson, medlem i gruppen Säkra Vedum

Svar
Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Nelander (S) svarar på frågan med följande svar:
Hej Conny och gruppen Säkra Vedum,
Vi strävar efter att alla ska känna sig trygga i Vara kommun och det är
något vi arbetar med kontinuerligt.
Kommunen har ett nära samarbete med Polismyndigheten. Samverkan
sker exempelvis i det Brottsförebyggande rådet, ett råd som är utsett av
kommunfullmäktige. I Brottsförebyggande rådet finns representanter
från olika politiska nämnder, Polisen, näringslivsrepresentanter och
kommunens folkhälsoplanerare. Brottsförebyggande rådets syfte är att
verka för en ökad trygghet och minskad brottslighet i Vara kommun.
Prioriterade åtgärder lyfts fram utifrån aktuella problemområden och
behov av förebyggande insatser. Vi ser att det under de senaste åren
skett en minskning av våldsbrott och narkotikabrott i Vara kommun.
Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-02-27

29

Vi tar med oss din skrivelse till nästa sammanträde med rådet.
Vad gäller väktarbolag så gör kommunen vid extraordinära behov kompletterande insatser för att utöka bevakningen. Detta sker i dialog med
Polisen och är inte en permanent insats.
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-02-27

KF § 21

30

Dnr 215/2016

Rättelse av tidigare beslut KF 2016-10-31
§ 75 Avgifter gällande felparkering på gatumark och tomtmark
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta taxan för felparkeringsavgifter i Vara
kommun 2017, och att den ersätter ”Felparkeringsavgift inom Vara kommun”
antagen av kommunfullmäktige 2016-10-28.
Separat bilaga: Avgifter gällande felparkering på gatumark och tomtmark
__________
Sammanfattning av ärendet
När Kommunfullmäktige antog en ny taxa för felparkeringsavgift och taxa för
kontrollavgift den 31 oktober 2016 kom det med ett fel i taxan. Taxan på kontrollavgiften är högre än taxan på felparkeringsavgift med parkeringsförbud,
vilket den inte får vara enligt lagen. Felet bör därför rättas omgående.
Brådskande ärenden får avgöras trots att ärendet inte har beretts, om samtliga
närvarande ledamöter är ense om beslutet.
Kommunfullmäktige antog en ny taxa för felparkeringsavgift och kontrollavgift
den 31 oktober 2016. I den taxa som antogs hade författningen ”Kontrollavgift
för felaktigt parkerade fordon på tomtmark” slagits ihop med ”Felparkeringsavgift inom Vara kommun”, i syfte att minska antalet separata dokument inom
angränsande områden i författningssamlingen.
Förvaltningen har upptäckt ett misstag i den nyligen antagna taxan för felparkeringsavgift. Taxan på kontrollavgiften är högre än taxan på felparkeringsavgift med parkeringsförbud, vilket den inte får vara enligt lagen.
Enligt taxan har kommunen 400 kr i felparkeringsavgift för område med parkeringsförbud och plats med parkeringsförbud, medan kontrollavgiften är 500
kr för de båda punkterna.
Beslutsunderlag
Felparkeringsavgift inom Vara kommun år 2017 h-kort 2017.381
Tjänsteskrivelse- Rättelse av tidigare beslut KF 2016-10-31 § 75 Avgifter gällande felparkering på gatumark och tomtmark h-kort 2017.380
___________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-02-27

KF § 22
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Dnr 179/2014

Begäran om röstsammanräkning för Liselotte
Hagander (L) som ersättare i kommunfullmäktige samt fyllnadsval för platsen som ersättare i socialnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige begär en ny röstsammanräkning för Liselotte Haganders (L) plats som ersättare i kommunfullmäktige
2. Veronica Persson-Lilja (L) Götagatan 5, 535 30 Kvänum till ny ersättare i socialnämnden.
_____________
Sammanfattning av ärendet
Liselotte Hagander (L) har flyttat från Vara kommun och kan därmed inte
längre inneha politiska förtroendeuppdrag i kommunen. Kommunfullmäktige
behöver därför begära en ny röstsammanräkning och utse ersättare för övriga
förtroendeuppdrag.
Förslaget från Liberalerna är att välja Veronica Persson-Lilja (L), Götagatan 5
535 30 Kvänum till ny ersättare i socialnämnden.
_____________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-02-27

KF § 23

32

179/2014

Avsägelse från Hannyah Jörtorf (SD) som ersättare i bildningsnämnden samt fyllnadsval
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Hannyah Jörtoft (SD) som ersättare i
bildningsnämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Cecilia Gustafsson (SD) Naum Herregården
1, 534 94 Vara till ny ersättare i bildningsnämnden.
_____________
Sammanfattning av ärendet
Hannyah Jörtoft (SD) har avsagt sig sitt politiska uppdrag som ersättare bildningsnämnden. Hon behöver därför entledigas från sitt uppdrag av kommunfullmäktige. Därefter behöver kommunfullmäktige utse ersättare.
Förslaget från Sverigedemokraterna är att välja Cecilia Gustafsson (SD) Naum
Herregården 1, 534 94 Vara till ny ersättare i bildningsnämnden.
Beslutsunderlag
- Avsägelse från Hannyah Jörtoft, H-kort 2017.379
_____________

Utdragsbestyrkande

ÄRENDEBALANS per 2017-02-16

Inkom den

Dnr

2015-02- 17

Initierat av

Bilaga till KF § 3

sid 1

Ärende

Handläggning

17/2015

Parkeringspolicy och parkeringsnorm

Återremiss KF 2016-02-29
KSAU 2016-09-21 återremitterat till förvaltningen
KSAU 2017-02-22

2016-04-15

110/2016 Kansliavdelning

Revidering av KF arbetsordning 2015-2018

2016-09-07

211/2016

Utredning gällande samarbete med Göliska IT

2016-09-28

220/2016 Vara Koncern AB

Uppdatering av revisorernas reglemente

2016-10-13

224/2016 Miljö- och byggnadsnämnden

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa
och miljön

2016-10-14

225/2016 Gabriela Bosnjakovic (M)

Motion om ett förstärkt Destinationsbolag med
flera och nya möjligheter!

Uppdrag om revidering
Handläggs av kansliavdelningen
KSAU 2016-09-02 Beslut att ge kommundirektör i uppdrag att utreda
KSAU 2017-02-22
KF-presidium 2016-11-22
KF 2016-12-12
KSAU 2016-10-19
KS 2016-11-02
Återremiss KF 2016-11-28
KF 2016-10-31
Remitterad till kommunstyrelsen

2016-11-11

234/2016 Bildningsnämnden

Antagande av ny taxa för barnomsorg

2016-11-22

240/2016 Skaraborgs kommunalförbund

Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst 2016-2019

Utdragsbestyrkande

Expedierat från bildningsnämnden 2016-11-04
till Kommunstyrelsen
KSAU 2017-01-25
KS 2017-02-08
KF 2017-02-27
Remitterad till Socialnämnden 2016-11-21
KSAU 2017-01-25
KS 2017-02-08
KF 2017-02-27

ÄRENDEBALANS per 2017-02-16

Initierat av

Bilaga till KF § 3

Inkom den

Dnr

2016-12-12

242/2016 Tekniska förvaltningen

2017-01-04

2/2017

Skaraborgs kommunalförbund

2017-01-16

10/2017

Tekniska förvaltningen

2017-01-18

15/2017

2017-01-18

16/2017

Projekt gällande utbyggnad av gator och vägar 2017 TU 2017-01-23
KS 2017-02-08
KF 2017-02-27
Tillväxt- och utvecklingsav- Kulturplan 2017-2021
KSAU 2017-01-25
delningen
KS 2017-02-08
KF 2017-02-27
Ekonomiavdelningen
Budget 2018, Plan 2019-2021
Bereds av ekonomiavdelningen

2017-01-18

17/2017

Kansliavdelningen

Krisledningsorganisation Vara kommun 2017

2017-01-26

22/2017

Socialnämnden

Rapportering till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO

Utdragsbestyrkande

Ärende

sid 2

Handläggning

Utbyggnad av Stallgatan i Vara

TU 2016-12-12
KS 2016-02-08
KF 2016-02-27
Nytt hälso- och sjukvårdsavtal mellan Västra Göta- Socialnämnden 2017-01-25
landsregionen och kommunerna i Västra Götaland

KSAU 2017-01-25
KS 2017-02-08
KF 2017-02-27
Socialnämndens beslut om rapportering till
IVO – anmäls löpande till KF

Justerandens signatur

