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Tid och plats
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Anna Cederqvist, kommundirektör
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Maria Åkervall säksam. § 102-103
Åke B Lindström, teknisk chef §102-104
Ylva Morén, socialchef § 109

Ann-Marie Brander, utredare § 109
Egon Frid (V) ej tjg ersättare
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Dnr 17/2018

Information om värme och torka i Västra
Götalands län
Sammanfattning av ärendet
Ingegerd Andreásson och Maria Åkervall från Räddningstjänsten Västra Skaraborg informerar om arbetet med att hantera värmen och torkan under sommaren 2018. Under sommaren har det varit brandrisk i hela länet och länsstyrelsen
har under en del av sommaren befunnits i stabsläge med anledning av den allvarlig situation som varit. På grund av det torra vädret infördes både ett grillningsförbud och ett bevattningsförbud.
__________
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KS § 103

Information om Vara kommuns hantering av
sommarens bränder
Sammanfattning av ärendet
Anna Cederqvist, kommundirektör, informerar hur Vara kommun har hanterat
bränderna i Vedum och Vara under sommaren. Totalt har det varit 9 stycken
anlagda bränder under sommaren. Kommunens roll i arbetet med att förhindra
bränderna har kretsat kring att samordnarna insatser och kommunicera med
andra aktörer. Från kommunens sida har man även valt anlita väktare för att
bevaka fastigheter.
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 73/2018

Information från tekniska förvaltningen om
dricksvatten och kameraövervakning i Vara
kommun
Sammanfattning av ärendet
Åke B Lindström, teknisk chef, informerar om att den 21 augusti visade prover
på att dricksvattnet i Lidköping var förorenat av bakterier. På grund av provresultat valde då Vara att stänga av vattenledningen från Lidköping och istället
hämta dricksvatten från vattentäkter i Vara. Vattenledningen öppnades igen
den 27 augusti men eftersom allt inkommande vatten
renas genom ett UV-filter ska det inte ha förelegat någon risk att dricksvattnet
var smittat. Tekniska förvaltningen har även varit i kontakt med VAKAden nationella vattenkatastrofgruppen för rådgivning.
Åke B Lindström informerar också om möjligheterna att införa kameraövervakning i Vara. Kameraövervakning skulle kunna vara ett sätt för att minska
kommunens kostnader för att exempelvis sanera skadegörelse och platser där
det är lämpligt att sätta upp kameror är bland annat Alléskolan, Torsbo fritidsgård och resecentrum. För att få sätta upp kameror behövs tillstånd från Datainspektionen samt att det måste finnas en organisation för att lagra och hantera
den data som samlas in.
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 90/2018

Årsredovisning för Stiftelsen Torsgårdshallen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beviljar styrelsen för Stiftelsen Torsgårdshallen ansvarsfrihet
för räkenskapsåret 2017.
__________
Sammanfattning av ärendet
Stiftelsen för Torsgårdshallen har upprättat en årsredovisning för räkenskapsåret 2017. Vara kommun ska enligt stiftelsens stadga besluta om ansvarsfrihet
för styrelsen och kommunen är en av grundarna av stiftelsen.
Enligt årsredovisning redovisar stiftelsen ett minusresultat på 317 000 kr för år
2017 men styrelsen skriver samtidigt att uthyrning av Pentahallen har ökat. Under året har även yttertaket på fastigheten blivit belagt med ny plåt och ett ventilationsaggregat har blivit utbytt.
I revisionsberättelsen anges att årsredovisning har upprättats i enligt med årsredovisningslagen och att den ger en rättvisande bild av stiftelsens finansiella
ställning. Styrelsen har inte heller handlat i strid med stiftelselag, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
Villkoren för ansvarsfrihet anses därmed uppfyllda.
Beslutsunderlag
- Årsredovisning stiftelsen för Torsgårdshallen h-kort 2018.1044
-

Stadgar h-kort 2017.1436

-

Stiftelseurkund h-kort 2017.1436

-

Tjänsteskrivelse- Årsredovisning för stiftelsen Torsgårdshallen
h-kort 2018.1395

-

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-13 § 94

___________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 66/2018

Årsredovisning för Samordningsförbundet
Västra Skaraborg år 2017
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Samordningsförbundet
Västra Skaraborg och beviljar styrelsen ansvarsfrihet.
__________
Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet Västra Skaraborg har inkommit med en årsredovisning
för verksamhetsåret 2017 och hemställer till Vara kommun att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen.
Samordningsförbundet Västra Skaraborg verkar utifrån lagen om finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser och lagen syftar till att ge lokala aktörer
möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet. Under verksamhetsåret har samordningsförbundet finansierat och delfinansierat olika rehabiliteringsinsatser hos sina huvudmän och andra aktörer. Målet med dessa insatser är bland annat att deltagarna ska kunna öka sin arbetsförmåga för att
kunna närma sig arbete eller praktik. Vara kommun bidrar tillsammans med
övriga kommuner med 1,8 miljoner kronor till samordningsförbundets verksamhet och sammantaget redovisar organisationen ett minusresultat på 2,5 miljoner kronor för det gångna året.
Enligt revisionsberättelsen bedöms att styrelsen för samordningsförbundet ha
bedrivit verksamheten under 2017på ett ändamålsenligt sätt och revisorerna
föreslår att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
- Årsredovisning 2017- Samordningsförbundet Västra Skaraborg
h-kort 2018.785
- Hemställan om ansvarsfrihet h-kort 2018.785
- Granskning av årsredovisningen och intern kontroll 2017
h-kort 2018.785
- Revisionsberättelse för år 2017 h-kort 2018.785
- Tjänsteskrivelse- Årsredovisning för samordningsförbundet Västra
Skaraborg h-kort 2018.1396
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-13 § 95
___________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 93/2018

Årsredovisning för Tolkförmedling Väst 2017
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner Tolkförmedling Västs årsredovisning och
beviljar direktionen och dess medlemmar ansvarsfrihet.
__________
Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har inkommit med en årsredovisning för verksamhetsåret 2017. Vara kommun uppmanas att godkänna årsredovisningen och ta ställning till ansvarsfrihet för direktionen.
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose sina
medlemmars behov av språktolktjänster genom att bedriva språktolk- och
översättningsförmedling. Tolkförmedling Väst har totalt 28 medlemmar och
Vara kommun utgör en av medlemmarna tillsammans med 26 kommuner och
Västra Götalandsregionen. En direktion som består av representanter från
medlemskommunerna leder förbundets verksamhet. För verksamhetsåret 2017
redovisar Tolkförmedling Väst ett positivt resultat på 79 000 kronor och detta
kan jämföras mot ett budgeterat resultat på noll kronor. Vidare har förbundet
förmedlat 336 000 tolkningsuppdrag vilket ca 44 000 uppdrag färre än budgeterat.
Årsredovisningen har granskats av kommunalförbundets revisorer och bedömning är att direktionen har bedrivit verksamhet på det ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.
Kommunfullmäktige i Vara kommun föreslås bevilja direktionen och dess enskilda medlemmar ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
- Årsredovisning 2017 h-kort 2018.1124
- Internkontrollrapport 2017 h-kort 2018.1214
- Protokoll från Tolkförmedling 2018-04-27 § 314
- PM avseende årsredovisning 2017 Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst 2017 h-kort 2018.1124
- Revisorernas berättelse h-kort 2018.1125
- Tjänsteskrivelse- Årsredovisning för Tolkförmedling Väst
h-kort 2018.1398
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-13 § 96
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-09-05
KS § 108

8

Dnr 127/2018

Revidering av policy för inköp och
upphandling
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar en reviderad policy för inköp och upphandling.
__________
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige i Vara kommun antog den 29 februari 2016 § 10 en policy för inköp och upphandling. Policyn syftar bland annat till att varor, tjänster
och entreprenader köps till rätt kvalitet och lägsta kostnad samt att inköp och
upphandling sker i enlighet med gällande lagstiftning och kommunala riktlinjer.
Samma upphandlingspolicy antogs även i kommunerna Skara, Essunga, Grästorp, Lidköping och Götene.
Den nuvarande policyn för inköp och upphandling behöver revideras för att
den ska stämma överens med tre nya upphandlingslagar som har trätt i kraft
den 1 januari 2017. Policyn innehåller även ett nytt styck som berör arbetsrättsliga villkor vid upphandling.
Till ärendet kan även nämnas att Lidköpings kommun den 18 juni KF § 104
antog en reviderad policy för inköp och upphandling.
Beslutsunderlag
- Förslag till reviderad policy för inköp och upphandling h-kort 2018.
- Beslut från Lidköpings kommun 2018-06-18 KF § 104
- Tjänsteskrivelse- Revidering av policy för inköp och upphandling
h-kort 2018.
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-20 § 108
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 50/2018

Yttrande- motion utöka valfriheten till Varaborna
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige avslår att-sats ett i motionen.
2. Kommunfullmäktige anser att-sats två i motionen vara besvarad.
Motionen är därmed färdigbehandlad.
Reservation

Moderaterna och Liberalerna reserverar sig mot beslutet.
__________
Sammanfattning av ärendet
Agneta Edvardsson (M) har den 26 februari 2018 inkommit med en motion
som heter ”Utöka valfriheten för Varaborna”. Kommunfullmäktige beslutade
den 26 mars att remittera motionen till kommunstyrelsen som i sin tur överlämnade motionen till socialnämnden för ett yttrande.
Motionen tar sin bakgrund i Lagen om valfrihet (LOV) som möjliggör för
kommuninvånare med biståndsbeslut inom hemtjänsten att få vissa tjänster exempelvis städning utförda av en privat aktör. Vara kommun har ett avtal med
ett företag som tillhandahåller dessa typer av tjänster. Enligt kommunens nuvarande avtal kan dock en privat aktör endast tillhandahålla serviceinsatser men
inte tjänster inom vård- och omsorg.
I motionen yrkar Agneta Edvardsson att kommunfullmäktige ska besluta att:
-

Förvaltningen får i uppdrag att se över avtalet för att möjliggöra aktörer
att erbjuda tjänster inom Vård och Omsorg.

-

Brukarna på ett lättillgängligt sätt ska kunna hitta information om vilket
serviceutbud som privatutförare kan erbjuda.

Socialnämnden har på sitt sammanträde den 20 juni § 84 beslutat att avge ett
yttrande samt att punkten 2 i motionen ska anses besvarad. I yttrandet skriver
nämnden att det finns ett incitament att fortsättningsvis bedriva den kommunal
hälso- och sjukvården i kommunal regi. Som skäl för detta nämns den samverkan som finns med Västra Götalandsregionen i olika former exempelvis vård
av personer med demenssjukdom. Vidare skriver nämnden även att det är möjligt att inrymma samtliga tjänster enligt socialtjänstenslagen i valfrihetssystemet
men att utreda frågan kräver att det finns en politisk viljeinriktning.
Med utgångspunkt i socialnämndens yttrande framgår att det skulle kunna vara
möjligt att inrymma vård- och omsorgsinsatser i valfrihetssystemet och därmed
utöka de insatser som en privat aktör kan tillhandahålla. Samtidigt anges att det
finns incitament att behålla den kommunala regin av hälso- och sjukvård samt
Utdragsbestyrkande
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att det krävs en politisk viljeinriktning för att kunna förändra nuvarande system. Vid en sammanvägning av de synpunkter som framkommit kan det anses
som att det finns fler skäl som talar för att behålla nuvarande system vad gäller
den kommunala hälso- och sjukvården än att genomföra en förändring. Med
stöd av detta bör kommunfullmäktige därför besluta att avslå att-sats ett i motionen.
Vad gäller att-sats två i motionen har socialnämnden beslutat att denna ska anses besvarad och därmed menar nämnden att den redan arbetar i enlighet med
att-satsen. Samtidigt står det även i yttrandet att information om kundval i
hemtjänsten bör ha en mer framträdande plats och att informationen ska finnas på hemsidans första sida. Utifrån detta går det att göra olika tolkningar om
hur socialnämndens ser på hur kundvalsinformationen ska presenteras. Med
tanke på denna situation kan det vara mest lämpligt att kommunfullmäktige
beslutar att att-sats 2 i motionen ska anses besvarad men att socialnämnden
sedan på egen hand kan välja att initiera ärendet på nytt och ge socialförvaltningen i uppdrag att förbättra informationen.
Beslutsunderlag
- Motion om att utöka valfriheten till Varaborna h-kort 2018.445
- Yttrande från socialnämnden 2018-06-20 § 84
- Tjänsteskrivelse- Yttrande- motion om att utöka valfriheten till Vara
borna h-kort 2018.1976
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-20 § 107
Kommunstyrelsens behandling
Yrkanden

Ingemar Gruvaeus (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Gabriela Bosnjakovic (M) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för
en ny beredning med motiveringen att ärendet saknar en konsekvensbeskrivning och en förklaring om vad ett nytt vård- och omsorgsavtal skulle innebära.
Erik Lindström (M) med instämmande från Tommy Åkerstedt (L) yrkar bifall
till motionen om kommunstyrelsen beslutar avgöra ärendet på dagens sammanträde.
Beslutsgång

Ordförande Fredrik Nelander (S) frågar kommunstyrelsen om ärendet ska
avgöras på dagens sammanträde eller återremitteras till förvaltningen för en ny
beredning och finner att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde.
Ordförande Fredrik Nelander (S) ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot
Erik Lindströms bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
arbetsutskottets förslag till beslut.
________

Utdragsbestyrkande
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KS § 110

Information från Skaraborgs
kommunalförbund
Sammanfattning av ärendet
Anna Cederqvist, kommundirektör, informerar att Skaraborgs kommunalförbund har anställt en ny förbundsdirektör. Han heter Jan Malmgren och han har
tidigare arbetat som samhällbyggnadsdirektör i Varbergs kommun.
__________

Utdragsbestyrkande
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KS § 111

Kommundirektören informerar
Sammanfattning av ärendet
Anna Cederqvist, kommundirektör, informerar att det har varit en lugn sommar inom kommunens verksamheter. Det har varit funnits vissa svårigheter att
rekrytera semesterpersonal till äldreomsorgen men kommunerna i Västra
Skaraborg har samarbetat med att erbjuda liknande anställningsvillkor till
personalen.
I november 2018 kommer det arrangeras en digitaliseringsdag inom V6-samarbetet. Under hösten kommer det även påbörjas en gemensam upphandling
inom V6 för att införskaffa ett nytt ekonomisystem.
__________

Utdragsbestyrkande
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Redovisning av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av nedan förtecknade delegeringsbeslut.
__________
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har genom sin delegeringsordning, antagen av kommunstyrelsen den 10 april 2015 § 63, överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän. Samtliga beslut som fattats med stöd av delegering –
även vidaredelegering – skall anmälas till kommunstyrelsen.
Nedanstående beslut anmäls:
Utskottens delegeringsbeslut (finns i utskottens protokoll)
Sammanträde

Utskott

KSAU 2018-05-23 § 92

Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU 2018-06-13 § 93,97

Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU 2018-06-20 § 103

Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU 2018-08-20 § 105

Kommunstyrelsens arbetsutskott

PU 2018-06-08 § 29

Personalutskottet

TU 2018-06-25 § 61-65, 67-74

Tekniska utskottet

TU 2018-08-27 § 80-82, 84-88

Tekniska utskottet

Övriga delegeringsbeslut
Ärende och beslut

Delegat

Punkt Diarienummer

Beslutsdatum

1.1

2018.1907

2018-07-09 Prövning av enskilds begäran att få ut Christoffer Jensen
allmän handling
Kommunjurist

1.2

2018.1665

2018-07-11 Brådskande ärenden- Nyttjande av
kommunens grönytor till djurfoder

2.4

2018.2063

2018-08-31 Avskrivning av fordringar, max
belopp 20 000 kr per faktura-

1. Allmänna ärenden

Fredrik Nelander
Kommunstyrelsens
ordförande

2. Ekonomiska ärenden

Utdragsbestyrkande

Camilla Verngren
Ekonomichef
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Bokföringsmässig avskrivning på
totalt 19 946 kr bildningsnämndens
verksamhet
2.4

2018.2064

2018-08-31 Avskrivning av fordringar, max
belopp 20 000 kr per faktura-

Camilla Verngren
Ekonomichef

Bokföringsmässig avskrivning på
totalt 6 375 kr socialnämndens
verksamhet
2.4

2018.2065

2018-08-31 Avskrivning av fordringar, max
belopp 20 000 kr per faktura-

Camilla Verngren
Ekonomichef

Bokföringsmässig avskrivning på
totalt 1 947 kr kommunstyrelsens
verksamhet
3. Personalärenden

3.5

Pärm delegationslista

Beslut om löneplacering – RE-chef nr Nina Persson
HR-chef
473-480

3.5

Pärm delegationslista

Beslut om löneplanering – övriga nr
481-901

3.7.1

2018.1712

2013-12-16 Arbetsmiljöansvar- Delegering av
ansvaret för att utföra uppgifterna
inom arbetsmiljöområdet från
Gert Norell, kommundirektör, till
Pernilla Engqvist Widegren,
Bildningschef

Nina Persson
HR-chef
Gert Norell
Kommundirektör

5. Upphandling

5.6

2018.1968

Jan-mars
2018

Anbudsöppnare för tekniska utskot- Stellan Gedell
tets verksamhetsområde- LED-arma- Gatuingenjör
turer
7. Planärenden

7.2

2018.1556

2018-07-02 Sakägaryttrande – Ansökan om bygg- Fredrik Nelander
lov för nybyggnad av nätstation
Kommunstyrelsens
Ordförande
Fastighet: VEDUM 18:15
Anna Cederqvist
Kommundirektör

7.2

2018.1555

2018-07-02 Sakägaryttrande- Ansökan om bygglov för uppställning av återvinningscontainrar
Fastighet LEVENE 1:165

Utdragsbestyrkande

Fredrik Nelander
Kommunstyrelsens
Ordförande
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Anna Cederqvist
Kommundirektör

7.2

2018.1557

2018-07-02 Sakägaryttrande – Ansökan om bygg- Fredrik Nelander
lov för nybyggnad av LSS-boende
Kommunstyrelsens
Fastighet: HALVÅS 6:40
Ordförande
Anna Cederqvist
Kommundirektör

7.2

7.2

7.2

2018.1421

2018.1104

2018.2012

2018-06-18 Grannehörande- Anmälan om attefallsåtgärd- tillbyggnad av friggebod
till attefallshus
Fastighet: NÄCKROSEN 3
2018-05-21 Sakägaryttrande- Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformator
Fastighet: VARA 25:1

2018-08-27 Sakägaryttrande- Tillbyggnad av enbostadshus med inglasad veranda

Fredrik Nelander
Kommunstyrelsens
Ordförande
Anna Cederqvist
Kommundirektören
Fredrik Nelander
Kommunstyrelsens
Ordförande
Anna Cederqvist
Kommundirektör
Fredrik Nelander
Kommunstyrelsens
Ordförande
Anna Cederqvist
Kommundirektör

8. Yttranden

8.8

2018.1420

2018-06-18 Yttranden av likartad typ som 8.1-8.7 Anna Cederqvist
Biltävlingen ”Kullingstrofén” den 4
Kommundirektör
augusti- Vara kommun har inget att
invända mot denna tillställning

8.8

2018.1419

2018-06-18 Yttranden av likartad typ som 8.1-8.7 Anna Cederqvist
Traktorrace i Vara kommun den 27
Kommundirektör
juli.
Vara kommun har inget att invända
mot denna tillställning.
9. Teknisk verksamhet

9.2.1

2018.1968

Jan-Mars
2018

Träffa avtal om servitut, nyttjanderätt Stellan Gedell
Gatuingenjör
mm.

9.2.2

2018.1968

Jan-Mars
2018

Upplåtelse av allmän platsmark mm.
till annat än trafik

Utdragsbestyrkande

Stellan Gedell
Gatuingenjör

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-09-05
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10. Trafikfrågor

10.2

2018.1968

Jan-Mars
2018

Tillfälliga lokala (trafik-) föreskrifter

Stellan Gedell
Gatuingenjör

10.5

2018.1968

Jan-Mars
2018

Transporttillstånd för bred last

Stellan Gedell
Gatuingenjör

10.7

2018.1968

Jan-Mars
2018

Rätt att utfärda parkeringstillstånd för Stellan Gedell
rörelsehindrad
Gatuingenjör

11.4

2018.1401

2018-06-13 Förvaltningschefens beslut om vida- Anna Cederqvist
redelegation vid frånvaro- FörvaltKommundirektör
ningschefen för förvaltningen för utveckling och service, tillika kommundirektör, beslutar om ersättare då delegaten är ledig

11. Övriga frågor

__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-09-05
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KS § 113

Anmälningsärenden
Följande anmälningsärenden meddelas till kommunstyrelsen och läggs därefter
till handlingarna:

Sammanträde
KSAU 2018-06-13 § 98

Ärenderubrik
Sprinten- information

KSAU § 99

Anmälningsärenden

KSAU § 100

Kurser och konferenser

KSAU § 101

Diskussionsarbetsutskott

KSAU § 102

Övriga frågor

KSAU 2018-06-20 § 104

Information om markpriser

KSAU 2018-08-20 § 106

Informationsärende angående detaljplaner i Vara
kommun

KSAU § 109

Sprinten- information

KSAU § 110

Anmälningsärenden

KSAU § 111

Kurser och konferenser

KSAU § 112

Diskussionsarbetsutskott

KSAU § 113

Övriga frågor

PU 2018-06-08 § 30

Lägesrapport inför semestervikarier för sommaren 2018

PU § 31

Avrapportering av projekt gällande ändring av schemaläggning inom socialförvaltningen

PU § 32

Information från förvaltningen

PU § 33

Sammanställning av avslutningsblanketter

TU 2018-06-25 § 66

Helgparkering av lastbilar på Järnvägsgatan i Kvänum

TU § 75

Information om förlikningen i DO-ärendet

TU § 76

Anmälningsärenden

TU § 77

Kurser och konferenser

TU § 78

Anmälningsärenden

TU 2018-08-27 § 79

Ändring av ärendelistan

TU § 83

Information om avslag beträffande statlig
medfinansiering av trafikåtgärd på Storgatan

TU § 89

Information- bidrag från Boverket
Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-09-05
TU § 90

Anmälningsärenden

TU § 91

Övriga frågor

_________

Utdragsbestyrkande
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VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-09-05
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KS § 114

Övriga frågor
KS-sammanträde den 27 juni
Egon Frid (V) har en synpunkt om kommunstyrelsens sammanträde den 27
juni. Han fick ingen kallelse till sammanträdet och han tycker att det är en viktig princip att även ersättare alltid kallas till sammanträdena.
Information från Vara kommun
Egon Frid (V) anser att Vara kommun behöver bli bättre på att sprida information via kommunens intranät om exempelvis planerade vägarbeten.
Inkommen skrivelse till tjänsteman
Erik Lindström (M) samt andra politiker har mottagit en skrivelse från en kommuninvånare. I skrivelsen kritiseras en av kommunens tjänstemän.
_________

Utdragsbestyrkande

