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  2017-05-29     sid 1(3) 
 

Justerare: Johannes Lundén och Peter Persson      Ersättare justerare: Egon Frid 
  

Justerandens signatur  

 

 

  Ledamöter 
Avvikande 
§/tid 

Ersättare 
Avvikande 
§/tid 

När-
varo 

S Bengt Karlsson    1 

C Kjell Gustafsson    1 

M 
Mona Hellberg-Wik-
ström 

   1 

S 
 
Fredrik Nelander 
 

   1 

M Gabriela Bosnjakovic    1 

S Alexandra Gustafsson  Stig Svensson  1 

M Jan-Erik Wallin  Lennart Haglund  1 

SD Peter Björk    1 

S Carl-Uno Olsson    1 

M Cecilia Widegren  Leif Sandberg  1 

S Jan Sahlström    1 

M Per Gunnarsson    1 

C Ulf Genitz    1 

S Jan-Erik Idsjö    1 

SD Sven Vikström    1 

M Lars Gezelius    1 

S Petra Sahlström    1 
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Justerare: Johannes Lundén och Peter Persson      Ersättare justerare: Egon Frid 
  

Justerandens signatur  

 

 

  Ledamöter 
Avvikande 
§/tid 

Ersättare 
Avvikande 
§/tid 

När-
varo 

V Claes Eriksson    1 

M Anna Jäderström    1 

L Tommy Åkerstedt    1 

C Elof Jonsson    1 

S Ros-Marie Persson    1 

M Erik Lindström    1 

SD Fredrik Andersson  Moa Tamrell  1 

S Rezkar Mohamad     1 

M Peter Jonsson    1 

KD Therése Hellqvist    - 

S Jörgen Kjellqvist    1 

M Håkan Svensson    1 

C Irene Karlsson    1 

S Åsa Olsson    1 

M Marie Pehrsson    1 

MP Solweig Andersson    1 

S Fredrik Pettersson    1 
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Justerare: Johannes Lundén och Peter Persson      Ersättare justerare: Egon Frid 
  

Justerandens signatur  

 

 

  Ledamöter 
Avvikande 
§/tid 

Ersättare 
Avvikande 
§/tid 

När-
varo 

SD Sonny Hansson  Therese Wellbrant  1 

M Johannes Lundén    1 

S Peter Persson    1 

V Egon Frid    1 

C Ingemar Gruvaeus    1 

M Agneta Edvardsson    1 

S Helene Bäck    1 

S Carl Nelander    1 

L Anette Engström    1 

SD Hannyah Jörtoft    1 

S Anders Palm Lundin    1 

Antal närvarande ledamöter 44 
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  2017-05-29     sid 1(2) 
 

Justerare:  Johannes Lundén och Peter Persson   Ersättare justerare: Egon Frid 
 

 

 

  Namn Närvaro 

M Leif Sandberg  

M Alexander Larsson  

M Lennart Haglund  

M Fredrik Sjökvist  

M Jon Sandqvist  

M Ingemar Jonsson  

M Anna Fridén  

C Carl-Axel Olsson  

C Ulla Johansson  

C Magnus Fridén  

L Per-Olof Persson-Lilja 1 

L Maria Doinova  

KD Johan Olsson  

KD Catarina Andersson  

S Mikael Hernborg  

S Henric Adler  

S Stig Svensson  
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  2017-05-29     sid 2(2) 
 

Justerare:  Johannes Lundén och Peter Persson   Ersättare justerare: Egon Frid 
 

 

 

  Namn Närvaro 

S Liselotte Nelander  

S Michael Johansson  

S Karl-Gustav Karlsson  

S Heidi Hansen  

S Eli Abadji  

V Christina Hagberg  

V Åsa Heij Bengtegård  

MP Sten Sundvall  

MP Vakant  

SD Moa Tamrell  

SD Cecilia Gustafsson  

SD Therese Wellbrant  

Antal närvarande icke tjänstgörande ersättare 1 
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 Utdragsbestyrkande 

KF § 39 

Ändringar i ärendelistan 

Kommunfullmäktiges beslut  

Ärendelistan ändras på följande sätt: 

- Ärende 7 Markköp del av Tråvad 3:6 utgår. 

___________ 
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 Utdragsbestyrkande 

KF § 40     

Informationsärenden 

Information från miljö- och byggnadsförvaltningen 

Tünde Peterson, miljö- och byggchef, och Peter Persson (S), ordförande för 
miljö- och byggnadsnämnden informerar nämndens arbete. Tünde Peterson är 
ny som miljö- och byggchef i Vara kommun. Hon har tidigare arbetat som 
kommunjurist och ställföreträdande kanslichef i Vänersborgs kommun. 

Beträffande miljö- och byggnadsförvaltningen kan följande nämnas: 

- Nämnden ska bland annat arbeta för att skapa en hållbar samhällsut-
veckling för nuvarande och kommande generationer och arbeta med 
kommunikationen och service till medborgarna. 

- Förvaltningen består av 14 personer bland annat 3 byggnadsinspekt-
ioner/bygglovshandläggare och 5,25 miljö- och hälsoinspektörer. 

- Förvaltningens övergripande verksamhetsområden består av: Bygglov, 
Karta/GIS, miljö- och hälsoskydd och livsmedel. 

-  År 2016 hanterade 98 bygglovsärenden och handläggningstiden är 
cirka 39,2 dagar för ett bygglovsärende. 

- Förvaltningen påverkas av externa faktorer såsom konjunkturer och 
nya lagstiftning och förvaltningen bedriver ett arbete för ökad digitali-
sering. 

Information om Bildningsnämnden avseende gymnasieinta-

get 

Carl-Uno Olsson, ordförande i bildningsnämnden, (S) informerar om antal sö-
kande till Lagmansgymnasiet.  

- År 2017 har lagmangymnasiet haft ca 140 stycken sökande jämfört med 
ca 70 stycken sökande år 2016. 

- Alla program som man har kunnat söka kommer starta och program-
met Fordon/Transport är helt fullt. 

- Det är positivt att antalet sökande har ökat och det finns troligtvis flera 
orsaker bland annat tidigare elever har varit nöjda och kunnat sprida 
detta. 

_________ 
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 Utdragsbestyrkande 

KF § 41 

Anmälningsärenden 
Följande ärenden anmäls och läggs därefter till handlingarna: 

– Ärendebalans per 2017-05-17 (bilaga finns längst bak i detta protokoll)  

__________ 
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 Utdragsbestyrkande 

KF § 42                                                  Dnr 11/2016  

Investeringsbudget för tekniska förvalt-

ningen, ändringar år 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om följande ändringar av investeringsbudget för 
år 2017 i enlighet med budgetförslaget för 2018: 

1. flytta budget för ombyggnad av Alléhallen på 15 000 000 kr från år 
2017 till år 2018.  

2. flytta budget för Bildnings- och kulturkluster på 30 000 000 kr från år 
2017 till år 2018.  

3. flytta budget om 8 500 000 kr från ”Avloppsledningar i Kvänum” år 
2017 till ”Vatten och avlopp, renovering av befintliga anläggningar”, år 
2017. Av de 8 500 000 kr som flyttas, planeras cirka 2 000 000 att an-
vändas för inköp av en entreprenadmaskin för VA-enhetens kom-
mande arbete på VA-ledningsnätet. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Tekniska förvaltningen lämnar ett förslag till ändringar av investeringsbudget 
för år 2017 som berör fastighets- och VA-enheternas projekt år 2017 och 2018. 
Ändringarna är redovisade i budgetförslaget för år 2018-2021, där de sätts in i 
ett större sammanhang. 

VA-enheten har redovisat sina planerade investeringar för åren 2017-2019 för 
tekniska utskottet under hösten 2016, vilket godkändes av utskottet. De änd-
ringar som behövde göras i kommunens investeringsbudget missades tyvärr vid 
beslut om budget 2017. VA har bl.a. ett krav från Miljö- och byggnadsförvalt-
ningen på att förbättra avloppsreningen i Norra Vånga, vilket kräver en omdis-
ponering av årets investeringsbudget. 

Beslutsunderlag 

- Budgetförslag 2018, h-kort 2017.602 
- VA Investeringsbudget 2017, h-kort 2017.604 
- Protokoll från kommunstyrelsen 2017-04-12 § 50 

_________ 
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 Utdragsbestyrkande 

KF § 43   Dnr 52/2017 

Förvärva aktier i Inera AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskil-

ling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.  
2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i 

aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.  
_________ 

Sammanfattning av ärendet 

SKL Företag AB är majoritetsägare i Inera AB, efter att ha köpt merparten av 
aktierna från landsting och regioner. Alla landsting och regioner äger nu fem 
aktier vardera, och även kommunerna erbjuds att köpa fem aktier vardera, till 
en total summa av 42 500 kronor. 

Syftet med ett bredare ägande är att enklare kunna utveckla gemensamma lös-
ningar som bidrar till att effektivisera verksamheterna i både kommuner, lands-
ting och regioner. Inera blir därmed en plattform för utveckling och förvalt-
ning av gemensamma digitala lösningar även för kommunerna. 

Beslutsunderlag 

- Aktieöverlåtelseavtal, bilaga 1, h-kort 2017.689  
- Anslutningsavtal, bilaga 2, h-kort 2017.689   
- Aktieägaravtal, bilaga 3, h-kort 2017.689   
- Bolagsordning, bilaga 4, h-kort 2017.689   
- Ägardirektiv, bilaga 5, h-kort 2017.689   
- Årsredovisning Inera AB 2015, bilaga 6, h-kort 2017.689 
- Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-03 § 61 

___________ 
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 Utdragsbestyrkande 

KF § 44   Dnr 225/2016 

Yttrande på motion om ett förstärkt Destinat-

ionsbolag med flera och nya möjligheter 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen som därmed är färdigbehandlad.  

Reservation 

Moderaterna och Liberalerna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yr-
kande. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Den 12 oktober lämnade moderaterna, genom Gabriela Bosnjakovic, in en 
motion avseende ett förstärkt Destinationsbolag med flera och nya möjligheter. 
Motionären tydliggör att kostnaden för bolagen blivit högre än vad kommunen 
först räknat med och redogör för det finansieringsbeslut som fattades av kom-
munstyrelsen den 10 februari 2016 § 16 med innebörden att ge bolaget ett bi-
drag om 1 miljon kronor 2016, 750 000 kronor 2017 och 500 000 kronor år 
2018. Motionären förtydligar även att bolaget är i behov av ytterligare finansie-
ring och att det på sikt behövs en stabilitet för att klara framtida utmaningar.  

Intentionen i motionen är att möta de finansiella utmaningarna genom ett sam-
arbete med grannkommuner och att det i konceptet för Varas Destinationsbo-
lag finns möjlighet att bjuda in grannkommuner. Mot bakgrund av detta yrkar 
motionären att kommunfullmäktige beslutar att utreda möjligheten till ett ökat 
samarbete med våra grannkommuner för att efterfråga intresset att bli delägare 
i ett gemensamt destinationsbolag.  

Motionen har vid två tillfällen varit uppe för information/diskussion i styrelsen 
i Destination Vara AB. Den 15 november § 38 anmäldes motionen där en dis-
kussion fördes kring motionens intention i samband med beslut om finansie-
ringsmodell. Vid styrelsemötet den 6 april § 14 lämnade bolaget ett yttrande där 
styrelsen anser att motionen bör avslås.  

Motionens intention om att utreda ett utökat samarbete och därigenom efter-
fråga intresset om delägarskap med Varas grannkommuner kan komma att 
kräva mycket administrativt arbete. Inte enbart genom revidering av bolagsord-
ning och namn utan även organisatoriskt för att på ett bra sätt kunna skapa 
ordning och insyn i ett delägt bolag. Vara kommun har de senaste åren tagit ett 
krafttag för att skapa en god bolagsstruktur. Dels utifrån att samtliga dotterbo-
lag samlats under ett moderbolag, Vara Koncern AB och dels utifrån förbätt-
rade strukturer och rutiner från förvaltningarnas stödprocesser (främst eko-
nomi, kansli och HR). Mot bakgrund av detta samt inkommet yttrande från 
Destination Vara AB styrelse föreslås att motionen avslås.  
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 Utdragsbestyrkande 

Yttrande från styrelsen i Destination Vara AB  

Vid styrelsemötet den 6 april lämnade styrelsen i Destination 
Vara AB nedanstående yttrande som svar på inkommen motion 
(styrelseledamot Gabriela Bosnjakovic yrkade avslag mot styrel-
sens yttrande): 

Under 2016 rekryterades en VD till Destination Vara AB med 
uppdraget att skapa en tydlig varumärkesprofil för bolaget men 
också att skapa en stor och bred marknadsföring för att synlig-
göra bolaget lokalt och i regionen.  

Detta marknadsarbete genomfördes mycket framgångsrikt och 
hand i hand med detta skedde och sker ett brett kontaktskapande 
med flera mötesarrangörer (PCOer) i regionen som arbetar med 
större konferenser och event. Allt arbete sker utifrån målet med 
att få fler stora övernattande konferenser i Vara.  

Bolagets arbete är att jobba utifrån de förutsättningar som finns 
vad gäller hotell och konferensanläggningar i Vara kommun. Till-
sammans med dessa näringar har styrelsen satt upp tydliga verk-
samhetsmål gällande de tre kommande åren.   

Ett av målen är att Destination Vara AB ska arbeta för att få hit 
25 större konferenser med över 150 personer som ska skapa 
övernattningar och omsättning i Vara kommun. I grannkommu-
nerna finns inte den kapaciteten både vad gäller hotell och/eller 
konferensanläggningar. Destinationsarbete är ofta mycket platso-
rienterat och bygger i sin grundidé på att skapa ökad beläggning, 
skapa större handel och generera en ökad omsättning för kom-
munen.  

Som VD i Destination Vara AB ställer jag mig tveksam till in-
tentionen i motionen. Om motionen bifalles har allt det arbete 
som bolagets VD och styrelse initierat och genomfört under året 
för att sätta Vara på kartan varit effektlöst.   

De större destinationsbolagen i kommunens närområde har jag 
som verkställande direktör besökt under hösten 2016. Bolaget 
har ett väl fungerade samarbete med dem utifrån att vi som sepa-
rata bolag kan agera partners. 

Som VD och styrelse för det nya bolaget Destination Vara AB 
motsäger vi oss intentionen i motionen. 

Beslutsunderlag 

- Inkommen motion, h-kort 2016.2337 
- Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-03 § 62 

__________ 
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 Utdragsbestyrkande 

Kommunfullmäktiges behandling 

Yrkanden 

Peter Jonsson (M), Tommy Åkerstedt (L), Lars Gezelius (M) yrkar bifall till 
motionen 

Egon Frid (V), Fredrik Nelander (S) och Carl-Uno Olsson (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsen förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande Bengt Karlsson (S) ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot 
Peter Jonsson med fleras bifalls yrkande och finner kommunfullmäktige beslu-
tar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. 

__________  
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 Utdragsbestyrkande 

KF § 45                                                   Dnr 215/2016 

Torgtaxa för jordgubbens dag 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta torgtaxa för Jordgubbens dag enligt bi-
laga. 

Separat bilaga: Torgtaxa för jordgubbens dag 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Jordgubbens dag är ett årligt evenemang som ordnas av Vara kommun. Det 
har deltagit ett stort antal torghandlare i evenemanget – cirka 200 knallar. In-
täkterna från marknadsplatserna går oavkortat till evenemanget. Avgiftsnivån 
för marknadsplatserna på Jordgubbens dag har hittills tagits på tjänstemanna-
nivå, vilket är fel instans för beslutande om en sådan avgift.  

En avgift föreslås som ska gälla endast under Jordgubbens dag år 2017, och 
tillsvidare, tills en ny avgiftsnivå behöver antas. 

Jordgubbens dag är undantagen i den ordinarie torgtaxan, dvs. det finns ingen 
risk för överlappning mellan dessa taxor. 

Avgiftsnivå för torghandel under Jordgubbens dag 

Avgift för torghandel under Jordgubbens dag är 390 kronor för en torgplats 
om 3 gånger 3 meter under ett tidspass. Föreningar betalar 100 kr per torgplats 
under ett tidspass, och då ingår ett bord.  

Tre tidspass finns tillgängliga: 

1. fredag kväll 

2. lördag dag 

3. lördag kväll 

Avgiften är inklusive moms. 

Tekniska förvaltningen föreslår att avgiften gäller från och med Jordgubbens 
dag år 2017 och tillsvidare, och att det kopplas ett index till avgiften som tillå-
ter årlig höjning. 

Beslutsunderlag 

- Torgtaxa för Jordgubbens dag, h-kort 2017.824 
- Protokoll från kommunstyrelsen 2017-05-03 § 65 

__________ 
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 Utdragsbestyrkande 

KF § 46   Dnr 56/2017  

Motion om utveckling av volontärsarbete  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen.  

_________  

Sammanfattning av motionen  

Gabriela Bosnjakovic (M) och Håkan Svensson (M) har lämnat in en motion 
om utveckling av volontärsarbete. 

Motionärerna skriver följande i motionen:  

”Volontärsarbete är ett relativt nytt begrepp som går att översätta 
till ideellt arbete. Det bygger på insatser från civilsamhället där 
individer kan välja att göra en god insats/gärning för en verk-
samhet som kan vara till gagn för en enskild eller fler. Framtiden 
kommer att behöva ett större välfärdsstöd och då är insatser från 
civilsamhället välkommet. 

Vi ser utmaningar med en växande grupp äldre i vårt samhälle 
och med många hälsoaspekter som följd. Äldre med god fysisk 
och mental förmåga är en vinst för vårt samhälle om vi kan an-
vända dem som en resurs på rätt sätt. 

Det finns kommuner som aktivt arbetar med volontärsinsatser, 
där man ser nyttan inom den egna organisationen att få en extra 
resurs eller medhjälpare till enklare arbetsuppgifter. Det kan ofta 
handla om sociala kontakter till andra individer exempelvis; rast-
värd på skolgården, läxhjälp efter skoltid, promenad med äldre 
eller samtalspart på äldreboenden. Det finns även kommuner 
som stiftar avtal med organisationer som arbetar med volontärs-
rekrytering. Volontärsinsatser ersätter dock inte befintlig perso-
nal, utan förgyller en annan människas tillvaro. 

Vara har redan idag verksamheter där insatser sker, men som inte 
är tillräckligt utvecklat eller som är okänt. Med bakomliggande 
fakta tycker Moderaterna att det är viktigt att utveckla arbetet.”  

Motionärerna yrkar att: 

 Kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att utveckla 
volontärsarbetet i kommunen och i uppdrag att utreda vilka  
verksamhetsområden som kan vara aktuella. 

Kommunfullmäktiges behandling 

Gabriela Bosnjakovic (M) läser upp motionen för kommunfullmäktige. 

__________ 
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 Utdragsbestyrkande 

KF § 47   Dnr 179/2014 

Avsägelse från Jan-Erik Wallin (M) av upp-

draget som ledamot av kommunfullmäktige 

och begäran om röstsammanräkning 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Jan-Erik Wallins (M) från sitt uppdrag 
som ledamot av kommunfullmäktige. 

2. Kommunfullmäktige begär en ny röstsammanräkning 

_____________ 

Sammanfattning av ärendet 

Jan-Erik Wallin (M)  har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot av kommunfull-
mäktige i Vara kommun. Han behöver därför entledigas från sitt uppdrag av  
kommunfullmäktige. Därefter behöver kommunfullmäktige begära en ny röst-
sammanräkning. 

Beslutsunderlag 

- Avsägelse från Jan-Erik Wallin H-kort 2017.900 

_____________ 

 
  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
  
Kommunfullmäktige 2017-05-29 13 
   

 

 Utdragsbestyrkande 

KF § 48   Dnr 179/2014 

Avsägelse från Fredrik Sjökvist (M) av upp-

draget som vice ordförande i VaraNet AB 

samt fyllnadsval 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Fredrik Sjökvist (M) från sitt uppdrag 
som vice ordförande i VaraNet AB. 

2. Tomas Skarin (M), Södra Lundby Tån 1, 534 61 Vedum väljs till ny 
vice ordförande i VaraNet AB. 

_____________ 

Sammanfattning av ärendet 

Fredrik Sjökvist (M)  har avsagt sig sitt uppdrag som vice ordförande i VaraNet 
AB. Han behöver därför entledigas från sitt uppdrag av  kommunfullmäktige.  

Förslaget från Moderaterna är att välja Tomas Skarin (M), Södra Lundby Tån 
1 534 61 Vedum till ny vice ordförande i VaraNet AB 

Beslutsunderlag 

- Avsägelse från Fredrik Sjökvist, H-kort 2017.957 

_____________ 

 
 
  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
  
Kommunfullmäktige 2017-05-29 14 
   

 

 Utdragsbestyrkande 

KF § 49   Dnr 179/2014 

Avsägelse från Johan Olsson (KD) av samtligt 

politiska uppdrag i Vara kommun- fyllnadsval 

samt begäran om röstsammanräkning 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Johan Olsson (KD) från samtliga poli-
tiska uppdrag i Vara kommun 

2. Kommunfullmäktige begär en ny röstsammanräkning 

_____________ 

Sammanfattning av ärendet 

Johan Olsson (KD)  har avsagt sig samtliga politiska uppdrag Vara kommun. 
Kommunfullmäktige behöver entlediga Johan Olsson från sina uppdrag. Där-
efter behöver kommunfullmäktige begära en ny röstsammanräkning och välja 
en ny ersättare kommunstyrelsen i Vara kommun.  

Moderaterna meddelar att de på dagens sammanträde inte har ett förslag på ny 
ersättare till kommunstyrelsen. De återkommer med ett namn när en ny person 
har utsetts för Johan Olsson ersättarplats i kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

- Avsägelse från Johan Olsson, H-kort 2017.989 

_____________ 
 
  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
  
Kommunfullmäktige 2017-05-29 15 
   

 

 Utdragsbestyrkande 

KF § 50   Dnr 179/2014 

Avsägelse från Catarina Andersson (KD) av 

uppdraget som ersättare i kommunfullmäk-

tige samt begäran om röstsammanräkning 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Catarina Andersson (KD) från sitt upp-
drag som ledamot av kommunfullmäktige. 

2. Kommunfullmäktige begär en ny röstsammanräkning 

_____________ 

Sammanfattning av ärendet 

Catarina Andersson (KD) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare av kom-
munfullmäktige i Vara kommun. Hon behöver därför entledigas från sitt upp-
drag av kommunfullmäktige. Därefter behöver kommunfullmäktige begära en 
ny röstsammanräkning. 

Beslutsunderlag 

- Avsägelse från Catarina Andersson, H-kort 2017.988 

_____________ 

 
  



ÄRENDEBALANS per 2017-05-17       Bilaga till KF § 41   sid  1 

  

 Utdragsbestyrkande 

Inkom 
den 

Dnr Initierat av Ärende Handläggning 

 

2016-04-
15 

110/2016 Kansliavdelning Revidering av KF arbetsordning 2015-2018 Uppdrag om revidering 
Handläggs av kansliavdelningen 

2016-09-
28 

220/2016 Vara Koncern AB Uppdatering av revisorernas reglemente  KF-presidium 2016-11-22 
KF 2016-12-12 

2016-10-
13 

224/2016 Miljö- och byggnadsnämnden Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa 
och miljön 

KSAU 2016-10-19 
KS 2016-11-02 
Återremiss KF 2016-11-28 
KSAU 2017-05-09 
 

2016-10-
14 

225/2016 Gabriela Bosnjakovic (M)  Motion om ett förstärkt Destinationsbolag med 
flera och nya möjligheter! 

KF 2016-10-31 
Remitterad till kommunstyrelsen 
KSAU 2017-04-19 
KS 2017-05-03 
KF 2017-05-29 
 

2017-01-
18 

16/2017 Ekonomiavdelningen Budget 2018, Plan 2019-2021 Bereds av ekonomiavdelningen 
KSAU 2017-05-09 
 

2017-01-
26 

22/2017 Socialnämnden Rapportering till Inspektionen för Vård och Om-
sorg, IVO 

Socialnämndens beslut om rapportering till 
IVO – anmäls löpande till KF 

2017-02-
16 

31/2017 Tillväxt- och utvecklingsavdel-
ningen 

Policy för markanvisningar och exploateringar i 
Vara kommun 

KSAU 2017-02-22 
Remitterad till kommunens nämnder 

2017-02-
28 

36/2017 Vara Industrifastigheter AB Begäran om utökad borgen för Vara Industrifastig-
heter AB 

Vara koncern AB 
KSAU 2017-05-09 



ÄRENDEBALANS per 2017-05-17       Bilaga till KF § 41   sid  2 

  

 Utdragsbestyrkande 

Inkom 
den 

Dnr Initierat av Ärende Handläggning 

 

2017-03-
06 

39/2017 VaraNet AB Översyn av bolagsordning och ägardirektiv för  Va-
raNet AB 

Vara Koncern AB 

2017-04-
05 

52/2017 Ekonomiavdelningen Förvärva aktier i Inera AB KSAU 2017-04-19 
KS 2017-05-03 
KF 2017-05-29 
 

2017-04-
24 

54/2017 Samordningsförbundet Västra 
Skaraborg 

Årsredovisning 2016- Samordningsförbundet 
Västra Skaraborg 

Remiss till Socialnämnden 

2017-04-
25 

55/2017 Miljö- och byggnadsnämnden Taxa-lotterilagen KSAU 2017-05-09 
 

2017-04-
26 

56/2017 Gabriela Bosnjakovic (M) 
Håkan Svensson (M) 

Motion om utveckling av volontärsarbete  KF 2017-05-29 

2017-04-
27 

57/2017 Tolkförmedling Väst Tolkförmedling Väst årsredovisning 2016 Remiss till Socialnämnden 

2017-05-
02 

58/2017 Ekonomiavdelningen Delårsrapporter 2017  
 

Handläggs av ekonomiavdelningen 
KS 2017-05-24 

2017-05-
09 

63/2017 Skaraborgs kommunalförbund Rekommendation gällande avtal för hjälpmedelsför-
sörjning 

Remiss till Socialnämnden 



 

Justerandens signatur  

 

 

 

 

 


