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KS § 52 

Uppföljning av krisberedskapen avseende år 

2018. 
Säkerhetssamordnarna Ingegerd Andreasson och Maria Åkervall informerar 
kommunstyrelsen om årsuppföljning av krisberedskapen enligt Lag (2006:544) 
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap (LEH) som avser år 2018. 

Varje år genomför Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) upp-
följningen. Säkerhetssamordnarfunktionen ansvarar för att uppföljningen redo-
visas. 

Alla Sveriges kommuner får samma frågor och de är indelade i följande rubri-
ker: 

 Ledning – riskhantering och planering 

 Samverkan 

 Kommunikation 

 Informationssäkerhet 

 Kompetens – utbildning och övning 

 Resurser 

 Ekonomi 

 Åtgärder 

 Händelser 
 

Redovisningen följer mandatperioden. Det är inte några större förändringar i 
lämnade uppgifter från föregående år förutom att det tillkommit några frågor 
kring arbetet med civilt försvar. 

De händelser som drabbat Vara kommun under 2018 är värmen och torkan 
sommaren samt bränderna i och kring Vedum. 

I samband med information om årsuppföljningen lämnar säkerhetssamordnar-
funktionen information om vad som utförts under 2018 samt vad som planeras 
för 2019. 

__________ 
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KS § 53   Dnr 52/2019 

Budget 2020, plan 2021-2023 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsens förvaltning för utveckling och service överlämnar 
budgetförslag för vidare beredning vilket innefattar en minskning av 
kommunstyrelsens driftbudget 2020-2023 med 4 mkr gentemot tillde-
lad budgetram enligt inriktningsbeslut KS § 20.  

2. Budgetförslaget innebär att budgetramen för kommunstyrelsen uppgår 
till 119 105 tkr (2020), 140 004 tkr (2021), 161 329 tkr (2022) samt 
182 752 tkr (2023).  

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

I inriktningsbeslutet för budget 2020 samt plan 2021-2023 antar kommunsty-
relsen förutsättningar för nämnderna för att utarbeta budgetförslag till budget-
beredningen. Utgångspunkten är de politiska målen för nämnderna och tidigare 
beslutad plan som sedan kompletteras med beräkningstekniska justeringar samt 
uppdrag till nämnderna att inkomma med till budgetberedningen. 

Effektivisering för kommunstyrelsen föreslås uppgå till 4 mkr 2020. 
Denna kommer ske genom att digitaliseringsverksamheten förväntas generera 
lägre kostnader än tidigare, uppskattningsvis 2 mkr. Vidare förväntas 2 mkr av 
tidigare budgeterade medel om 3 mkr avseende verksamhetsutveckling komma 
att nyttjas, vilket möjliggör 1 mkr i effektivisering. Ytterligare effektivisering 
om totalt 1 mkr sker genom följande fördelning inom nämnden: 

 Kommunfullmäktige, 100 tkr, avseende lägre kostnader för tillfälliga lo-
kalhyror (30 tkr) samt annonser för kungörelser (70 tkr). 

 Personalkostnader, 900 tkr. 

Förslag till beslut innebär att överlämna budgetförslaget till budgetberedningen 
för vidare beredning.  

Beslutsunderlag 

- Budget 2020, plan 2021-2023, h:kort 2019.422 
- Tjänsteskrivelse Budget 2020, plan 2021-2023 h:kort 2019.423 

Kommunstyrelsens behandling 

Kommunstyrelsen diskuterar föreslagen budget tillsammans med kommundi-
rektör Anna Cederqvist och ekonom Cecilia Fogelberg Persson. Kommunsty-
relsen gör några redaktionella ändringar i budgetdokumentet.  

Fredrik Nelander (S) meddelar att socialdemokraterna kommer att återkomma 
med sina förslag i samband med budgetprocessen.  
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KS § 54   Dnr 10/2019 

Samverkansöverenskommelse och medbor-

garlöfte 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner revidering av Samverkansöverenskommelsen 
mellan Polisen och Vara kommun.  

2. Kommunstyrelsen godkänner revidering av medborgarlöftet mellan Polisen 
och Vara kommun.  

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Vara kommun har sedan tidigare en samverkansöverenskommelse med poli-
sen. Medborgarlöftet är en del av samverkansöverenskommelsen.  

Både överenskommelsen och medborgarlöftet ska nu förnyas.  

Ett arbete för att effektivisera det brottsförebyggande arbetet har påbörjats och 
en ny modell för arbetet har tagits fram. Samverkansöverenskommelsen och 
medborgarlöftet har reviderats dels för att skilja politiska frågor och tjänste-
mannafrågor och dels för att matcha den modell som tagits fram för det brotts-
förebyggande arbetet.  

Beslutsunderlag 

- Reviderad samverkansöverenskommelse h:kort 2019.426 
- Reviderat medborgarlöfte h:kort 2019. 425 
- Tjänsteskrivelse Samverkansöverenskommelse och medborgarlöfte 

h:kort 2019.443 

___________ 
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KS § 55   Dnr. 214/2018 

Ersättning till fiberföreningar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återhänvisa frågan till VaraNet AB samt att för-
frågan inte föranleder någon ytterligare åtgärd från kommunens sida varför 
ärendet avslutas.  

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Våren 2012 beslutade Vara kommun och ett antal ekonomiska föreningar (fi-
berföreningarna) att gemensamt bygga ett optiskt fibernät i kommunen. 

Fiberföreningarna har nu inkommit med en skrivelse till VaraNet AB med en 
begäran om att VaraNet AB är med och delar på återbetalningskravet med 
50%, vilket uppgår till sammanlagt 217 584 kr. 

VaraNet ABs styrelse har överlämnat skrivelsen till kommunen, med anledning 
av att upphandling av entreprenader och material skedde av kommunen i enlig-
het med det gemensamma beslut som då togs. 

Anledningen till den ekonomiska skada som fiberföreningarna har lidit är läns-
styrelsens återkrav. Grunden för återkravet är att reglerna för projektstödet inte 
har följts. Respektive stödmottagare är ansvarig för att den följer reglerna för 
sitt stöd. 

Förvaltningen bedömer att det skulle strida mot kommunallagens förbud om 
understöd åt enskilda att kommunen betalar ut ersättning till fiberföreningarna. 

Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att det är VaraNet ABs upp-
gift att förvalta kommunens infrastruktur för elektronisk kommunikation för 
kommunens räkning.  

Beslutsunderlag 

- Protokoll VaraNet AB, 2018-11-29, §46 h:kort 2018.2892 
- Skrivelse: ”Länsstyrelsen beslut om återkrav av projektstöd” h:kort 

2018.2892  
- Tjänsteskrivelse Ersättning till fiberföreningar h:kort 2019.437 

Kommunstyrelsens behandling 

Irene Karlsson (C) medges lämna följande protokollsanteckning: 

Kommunstyrelsen anser att fiberföreningarnas ersättningsan-
språk på 50 % av det av länsstyrelsen återkrävda projektstödet 
kan synas rimligt men konstaterar att kommunfullmäktige beslu-
tat att förvaltningen av infrastruktur gällande elektronisk kom-
munikation skall vara i bolagsform. Även om VaraNet AB inte 
var bildat vid tiden för ev. oklarheter vid upphandlingen, är det 
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rimligt att bolaget ikläder sig kommunens förpliktelser i denna 
fråga, vilken ledde till fiberföreningarnas ersättningsanspråk, an-
ser KS att de är rimligt att bolaget ikläder sig kommunens för-
pliktelser i denna fråga. 

Yrkanden 

Fredrik Nelander (S) yrkar på att kommunstyrelsen beslutar att betala fiberfö-
ringarnas ersättningsanspråk. 

Lars Gezelius (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Fredrik Nelanders (S) förslag om att betala enligt fiberför-
eningarnas anspråk mot arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrel-
sen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.    

___________ 
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KS § 56   Dnr. 46/2019 

Stöd till Larvs FK för återuppbyggnad efter 

brand på Hedensborg Larv 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

1. bevilja ansökan om investeringsstöd till Larv FK för återuppbyggnad 
efter brand till ett belopp om 1 300 tkr. 

2. ge förvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer gällande investerings-
stöd till föreningar.  

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsen överlämnade 2018-12-04 en ansökan om stöd från Larvs 
FK till bildningsnämnden. Ansökan gällde stöd från Vara kommun för åter-
uppbyggnad efter brand på föreningens klubbstuga Hedensborg Larv. 
Det var en anlagd brand som 2018-07-24 förstörde stora delar av klubbstugan. 
Även om föreningen hade fullvärdesförsäkring på lokalen var mycket av värdet 
avskrivit och föreningen får inte hela ersättningen som behövs för att återställa 
lokalen. I samband med återuppbyggnaden planerar föreningen även att åt-
gärda vissa äldre brister såsom ventilation, tillgänglighet samt allmän standard. 
Återuppbyggnaden beräknas kosta 6 285 tkr totalt, varav 3 151 tkr finansieras 
via försäkringsersättning, 177 tkr via sponsring samt 357 tkr via egen finansie-
ring. Den kvarvarande investeringskostnaden uppgår till 2 600 tkr varav före-
ningen söker stöd från kommunen på hela 50 % av summan, dvs. 1 300 tkr. 
Resterande 1 300 tkr är sökt som externa bidrag från Sparbanksstiftelsen Skara-
borg samt Allmänna Arvsfonden.  
 
Bildningsnämnden har endast rätt att bevilja stöd till föreningar enligt kom-
munfullmäktiges riktlinjer om föreningsstöd. Storleken på den sökta summan 
gör att ingen av bildningsnämndens stödformer kan användas, varav ärendet 
åter är överlämnat till kommunstyrelsen.  
 
I dagsläget finns ingen beslutad riktlinje i kommunens styrdokument avseende 
investeringsstöd. Dock bedöms åtgärderna i ansökan vara viktiga för kommu-
nen då föreningen genom klubblokalen bidrar till ett flertal aktiviteter och ver-

kar som en samlingspunkt för invånarna i Larv. Branden ses som en extraordi-
när händelse, vilket motiverar stöd från kommunen. Med anledning av detta 
beviljas ett investeringsstöd där kommunstyrelsen bidrar med 1 300 tkr år 
2019.  I kommunstyrelsens budget finns dock inga medel avsatta för investe-
ringsstöd. Ett beslut om beviljande av investeringsstöd innebär därmed en risk 
att kommunstyrelsen vid bokslut 2019 redovisar ett underskott. Förvaltningen 
bedömer i nuläget att ett överskott inom verksamheterna kommer att uppnås 
2019, dock osäkert om det uppgår till investeringsstödets omfattning.   
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Ytterligare ett ärende avseende investeringsstöd (Vedums Scoutkårs föräldra-
förening, 1 500 tkr) har skickats till kommunstyrelsen för beslut. Motiven för 
dessa investeringsstöd är likartade. Sammantaget uppgår de till 2,8 mkr. Ef-
tersom medel inte är avsatta finns det risk att inte alla föreningar kommer att 
kunna behandlas på ett likartat sätt (om det kommer fler ansökningar under 
året).  
 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BIN § 20 Stöd till Larvs FK, h:kort 2019.436 
- Ansökan anläggningsstöd hos Vara kommun för återuppbyggnad efter 

brand på Hedensborg Larv, h:kort 2019.433  
- Komplettering av ”Ansökan anläggningsstöd hos Vara kommun för 

återuppbyggnad efter brand på Hedensborg Larv”, h:kort 2019.434 
- Projektkalkyl återuppbyggnad Hedensborg efter brand, h:kort 2019.435 
- Tjänsteskrivelse; Investeringsstöd Larv FK, h:kort 2019.432 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkande 

Lars Gezelius (M) yrkar bifall till arbetsutskottet förlag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan godkänna arbetsutskottets för-
slag till beslut och finner att kommunstyrelsen så gör.  

___________ 
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KS § 57   Dnr. 47/2019 

Stöd till Vedums Scoutkårs Föräldraförening 

för återuppbyggnad efter brand på Vedums 

scoutstuga  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. bevilja ansökan om investeringsstöd till Vedums Scoutkårs Föräldraför-
ening för återuppbyggnad efter brand till ett belopp om 1 500 tkr. 

2. ge förvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer gällande investerings-
stöd till föreningar. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsen överlämnade 2019-01-30 en ansökan om stöd från Vedums 
Scoutkårs Föräldraförening till bildningsnämnden. Ansökan gällde stöd från 
Vara kommun för återuppbyggnad efter brand på Vedums scoutstuga. 
Scoutstugan förstördes av en anlagd brand 2018-07-20. Byggnaden var fullvär-
desförsäkrad men på grund av avskrivningar kommer inte föreningen att få 
hela ersättningen som behövs för att återställa byggnaden. I samband med åter-
ställandet planerar föreningen även att utöka byggnadens storlek, förbättra dess 
standard samt göra den helt tillgänglighetsanpassad. Återuppbyggnaden beräk-
nas kosta 6 000 tkr totalt, varav 2 800 tkr finansieras via försäkringsersättning, 
1 500 tkr via stöd från Sparbanksstiftelsen Skaraborg samt 200 tkr via egen 
finansiering. Den kvarvarande investeringskostnaden uppgår till 1 500 tkr varav 
föreningen söker stöd från kommunen på hela 
summan. Bildningsnämnden har endast rätt att bevilja stöd till föreningar enligt 
kommunfullmäktiges riktlinjer om föreningsstöd. Storleken på den sökta sum-
man gör att ingen av bildningsnämndens stödformer kan användas, varav ären-
det åter är överlämnat till kommunstyrelsen.  
 
I dagsläget finns ingen beslutad riktlinje i kommunens styrdokument avseende 
investeringsstöd. Dock bedöms åtgärderna i ansökan vara viktiga för kommu-
nen då föreningen genom scoutstugan bidrar till viktiga aktiviteter för barn i 
Vedum. Branden ses som en extraordinär händelse, vilket motiverar stöd från 
kommunen. Med anledning av detta beviljas ett investeringsstöd där kommun-
styrelsen bidrar med 1 500 tkr år 2019.  I kommunstyrelsens budget finns dock 
inga medel avsatta för investeringsstöd. Ett beslut om beviljande av investe-
ringsstöd innebär därmed en risk att kommunstyrelsen vid bokslut 2019 redo-
visar ett underskott. Förvaltningen bedömer i nuläget att ett överskott inom 
verksamheterna kommer att uppnås 2019, dock osäkert om det uppgår till in-
vesteringsstödets omfattning.   
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Ytterligare ett ärende avseende investeringsstöd (Larv FK, 1 300 tkr) har skick-
ats till kommunstyrelsen för beslut. Motiven för dessa investeringsstöd är likar-
tade. Sammantaget uppgår de till 2,8 mkr. Eftersom medel inte är avsatta finns 
det risk att inte alla föreningar kommer att kunna behandlas på ett likartat sätt 
(om det kommer fler ansökningar under året).  
 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag §21 Stöd till Vedums Scoutkårs Föräldraförening, h:kort 
2019.431 
- Ansökan om anläggningsstöd för återuppbyggnad av Vedums Scoutstuga, 
h:kort 2019.429 
- Kostnadskalkyl för Vedums Scoutstuga, h:kort 2019.430 
- Tjänsteskrivelse Stöd till Vedums Scoutkårs Föräldraförening för återupp-
byggnad efter brand på Vedums scoutstuga, h:kort 2019.428 

 

Kommunstyrelsen behandling 

Yrkande 

Lars Gezelius (M) yrkar bifall till arbetsutskottet förlag till beslut. 

Irene Karlsson (C) lämnar yrkar på en ändring av beslutets andra punkt, både 
gällande § 56 och 57, enligt följande: 

Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer gällande investe-
ringsstöd till föreningar. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan godkänna förslag till beslut med 
Irene Karlssons (C) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen så gör.  

___________ 
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KS § 58   Dnr. 37/2019 

Utbetalning av partistöd 2019 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar om utbetalning av partistöd för 2019 en-
ligt följande:  

Parti Grundbidrag Mandatstöd Totalt 

Socialdemokraterna 10 473 158 373 168 847 

Moderaterna 10 473 171 571 182 045 

Centerpartiet 10 473 65 989 76 462 

Sverigedemokra-
terna 

10 473 92 384 102 858 

Liberalerna 10 473 13 198 23 671 

Vänsterpartiet 10 473 26 396 36 869 

Hela Vara kom-
muns bästa 

10 473 52 791 63 264 

SUMMA   654 016 

 

 

2. Mottagare av partistöd ska senast den sista juni 2020 lämna skriftlig re-
dovisning till kommunen som visar att stödet har använts för att stärka 
dess ställning i den kommunala demokratin. En av mottagaren utsedd 
särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild 
av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över 
granskningen ska bifogas redovisningen. 
 

3. Kommunfullmäktige beslutar att inte betala ut kommunalt partistöd till 
Miljöpartiet de gröna och Kristdemokraterna mot bakgrund av att de 
inte längre har någon representation i kommunfullmäktige.  

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen får kommuner ge ekonomiskt bidrag till politiska partier 
för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd) Partistö-
det får ges till de politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige 
och som är juridiska personer. Kommunfullmäktige ska besluta om partistö-
dets omfattning och formerna för det. Kommunfullmäktige får därvid besluta 
att stöd inte ska betalas till parti som inte lämnar redovisning och gransknings-
rapport. 
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I Vara kommun antog kommunfullmäktige regler för kommunalt partistöd den 
15 december 2014 (§ 58/14:2). Reglerna fastställer att om redovisning och 
granskningsrapport inte har lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven 
tid ska inget stöd betalas ut för nästkommande år. Redovisningen ska avse pe-
rioden 1 januari- 31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader ef-
ter redovisningsperiodens utgång. Utbetalningen av partistödet sker årligen i 
maj månad och betalas ut i förskott. 

Under år 2018 inkom Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna, Sverigedemo-
kraterna, Moderaterna, Socialdemokraterna, Centerpartiet med både redovis-
ning och granskningsintyg för 2017 års verksamhet inom föreskriven tid.  

Kristdemokraterna har inte lämnat in någon redovisning eller granskningsintyg 
för år 2017 utifrån att de inte erhöll något partistöd för det året och därför inte 
har något bidrag att redovisa.  

Enligt 4 kap 29 § kommunallagen (2017:725) får partistöd ges till ett parti som 
har upphört att vara representerat i fullmäktige, dock endast under ett år efter 
det att representationen upphörde. Kommunfullmäktige har, genom regler för 
partistöd, beslutat att vid fördelning av partistöd ska beaktats endast mandat 
för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837) samt 
att om representation helt upphör så upphör också partistödet omedelbart i sin 
helhet. 

Efter valet den 9 september 2018 har Kristdemokraterna och Miljöpartiet inte 
längre någon representation i kommunfullmäktige samtidigt som Hela Vara 
kommuns Bästa har fått fyra mandat i kommunfullmäktige.  

Beloppet för partistöd för år 2019 har räknats upp med 2% och är därför satt 
till 10 473 kronor i grundstöd och 13198 kronor per mandatstöd.  

Beslutsunderlag 

- Regler för kommunalt partistöd, h:kort 2019.439 
- Tjänsteskrivelse Partistöd 2019 (002), h:kort 2019.538 

 

__________ 
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KS § 59 

Sprinten-information 
Kommundirektör Anna Cederqvist meddelar att hon inte har någon ny in-
formation att delge. 

 

__________ 
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KS § 60 

Information från Skaraborgs kommunalför-

bund 
Ordföranden Gabriela Bosnjakovic (M) informerar kommunstyrelsen om att  
hon och oppositionsrådet Fredrik Nelander (S) har varit på anordnade utveckl-
ingsdagar om mål och framtid för kommunalförbundet.  

Vid kommunalförbundets senaste sammanträde fördes diskussioner kring det 
reviderade Måldokumentet Utbildning Skaraborg. 

__________ 
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KS § 61 

Information från kommundirektören 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger densamma till handling-
arna. 

__________ 

Sammanfattning 

Kommundirektör Anna Cederqvist, informerar kommunstyrelsen om: 

- Att arbetet med RPA-processer inom V6 ska påbörjas. Först ut är soci-
altjänsten som ska påbörja genomförandet med RPA-processerna inom 
arbetet med ekonomiskt bistånd. Eftersom det är en gemensam resurs 
som används via Göliska IT så skall det också arbetas fram gemen-
samma principer för processerna. 
 

- Att en utredning kommer att göras angående Göliska ITs ledning och 
styrning. Direktionen har gett kommundirektörerna i uppdrag att ta 
fram ett utredningsdirektiv som ska behandlas av direktionen den 12/4. 
Utredningen syftar till att komma med förslag till förbättringar och pla-
neras att slutföras under hösten 2019. 
 

- Att arbetet med omvärldsanalysen fortsätter. Mer information kommer 
på kommunfullmäktige den 29 april och den 2 maj. Tanken är att även 
kommunens stora ohälsotal skall belysas av omvärldsanalysen. 
 

- Att ledarutvecklingsprogrammet har kommit halvvägs. De hittills ge-
nomförda dagarna har redovisat höga betyg från deltagarna sett till pro-
grammets innehåll, struktur och konsultinsats. 
 

- Arbetet med att se över de grundläggande värdena i styrdokumenten. 
Styrdokumenten gäller till och med 2019 och kommunens värden be-
höver ses över. Idén är att alla anställda inom kommunen skall arbeta 
utefter en etisk kompass som i praktiken är en fortsättning på devisen: 
”Vi gör varandra bra”. 
 

__________ 
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KS § 62 

Redovisning av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av nedan förtecknade delegerings-
beslut. 

__________ 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen har genom sin delegeringsordning, antagen av kommunsty-
relsen, överlåtit viss av sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänste-
män. Samtliga beslut som fattats med stöd av delegering – även vidaredelege-
ring – skall anmälas till kommunstyrelsen.  

Nedanstående beslut anmäls:  

Utskottens delegeringsbeslut (finns i utskottens protokoll) 

   Sammanträde Utskott 

   KSAU 2019-03-27 § 36 Arbetsutskottet 

 

Övriga delegeringsbeslut 

Punkt Diarie- Besluts- Ärende och beslut Delegat 

 nummer datum   

     

3.0   Personalärenden  

3.5.2 Pärm  Beslut om löneplanering -  Nina Persson 

   RE-chef nr 1489-1494. HR-chef 

3.5.3 Pärm  Beslut om löneplanering -  Nina Persson 

   Övriga nr 1495-1667. HR-chef      

     

4.0   Överklaganden och   

   yttranden mm.       

4.2 2019.404 2019-03-18 Yttrande med anledning av över- Kommundirektör 

   klagande till förvaltningsrätten Anna Cederqvist 

   angående laglighetsprövning en-  

   ligt kommunallagen  
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5.0   Upphandling   

5.2 2019.538 2019-03-19 Varor och tjänster som ska Kommundirektör 

   upphandlas förvaltningsöver- Anna Cederqvist 

   gripande  

    

 
 

      
7.0   Planärenden  
7.2 2019.331 2019-03-11 Grannhörande innan bygglov.  Kommunalråd  

   Fastighet Trasten 2 
Gabriela Bosnjako-
vic 

    Kommundirektör 

    Anna Cederqvist 
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KS § 63 

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

- Arbetsutskottets protokoll 2019-03-27 § 29-40 

- Dom från förvaltningsrätten h:kort 2019.389 

- Lokala och regionala initiativ inom Agenda 2030 h:kort 2019.563 

 

__________ 

 


