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Närvarolista

Beslutande
Ledamöter Elof Jonsson (C), ordförande

Gabriela Bosnjakovic (M)
Fredrik Nelander (S)
Per Gunnarsson (M)
Heidi Hansen (S)
Louise Grabo (C)
Susanne Lundgren (HVKB)
Lars Gezelius (M)
Carl-Uno Olsson (S)
Malin Andersson (S)
Egon Frid (V)
Tommy Åkerstedt (-)
Peter Jonsson (M)
Fredrik Pettersson (S)
Therese Wellbrant (SD)
Erik Lindström (M)
Åsa Olsson (S)
Mattias Andersson (HVKB)
Marie Pehrsson (M)
Roland Edvardsson (M)
Carl Hellqvist (HVKB)
Franz Wellbrant (SD)
Torbjörn Falk (-)

Tjänstgörande ersättare Håkan Andersen (SD) ersättare för Peter Björk (SD)
Camille Maamari (HVKB) ersättare för Hans Lundmark (HVKB)
Christina Hagberg (V) ersättare för Åsa Heij Bengtegård (V)

Övriga närvarande
Ersättare –

Övriga Christopher Runeberg, kommunjurist
Emelie Runeberg, kanslichef
Loella Tandoc Johansson, nämndsekreterare
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Ärendelista

§ 81 Anmälningsärenden KS 2020/75 6

§ 82 Antagande av ledord till Etisk kompass KS 2019/115 7 - 8

§ 83 Motion till kommunfullmäktige angående fria resor för 
pensionärer genom ett så kallat pensionärskort för 
65+åringar

KS 2020/26 9 - 11

§ 84 Regler för kommunalt partistöd KS 2020/52 12 - 13

§ 85 Slutredovisning av ombyggnation av Torsgårdsskolan KS 2020/158 14

§ 86 Slutredovisning Projekt Sprinten KS 2020/159 15 - 16

§ 87 Renhållningsavgifter  2021 KS 2020/144 17 - 18

§ 88 Taxa för återställningsarbeten efter schaktning av gator, 
parker m.m.

KS 2020/146 19 - 20

§ 89 Motion om smartare julavslutningar KS 2019/149 21

§ 90 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
angående nytt reglemente och nya egenavgifter för 
färdtjänstresor i Skaraborg och Västra Götaland

KS 2020/135 22 - 24

§ 91 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
angående en medlems rätt att få lagligheten av 
kommunens beslut prövad och att kommunens ledning 
respekterar denna rätt och inväntar att beslutet vunnit 
laga kraft innan det verkställs

KS 2020/135 25 - 26

§ 92 Fråga till socialnämndens ordförande angående extra 
pengar till äldreomsorgen

KS 2020/135 27

§ 93 Val av ersättare för kommunstyrelsens ordförande under 
ordinarie ordförandes föräldraledighet

KS 2020/130 28

§ 94 Fyllnadsval av ledamot till styrelsen i Vara Konserthus 
AB

KS 2020/130 29

§ 95 Avsägelse från Leif Sandberg (M) från samtliga 
politiska uppdrag samt fyllnadsval

KS 2020/130 30 - 31

§ 96 Avsägelse från Kjell Beglert (V) från uppdraget som 
ersättare i Socialnämnden samt fyllnadsval

KS 2020/130 32
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§ 97 Avsägelse från Mikael Zetterström (S) från samtliga 
uppdrag samt fyllnadsval

KS 2020/130 33

§ 98 Utseende av representant till Samordningsförbundet 
Skaraborg 2021-2022

KS 2020/161 34
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§ 81 Dnr KS 2020/75 

Anmälningsärenden

Kommunfullmäktiges beslut 

Följande ärende anmäls och läggs därefter till handlingarna:
- Ärendebalans per den 2020-09-09

6



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-09-28

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 82 Dnr KS 2019/115 

Antagande av ledord till Etisk kompass

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar följande ledord för Vara kommuns etiska kompass:
Välkomnande

Kreativa

Hållbara

Helhetstänkande

Sammanfattning av ärendet

Vara kommun har sedan 1990-talet haft en värdegrund bestående av ett antal grundläggande 
värderingar som varit utgångspunkten för hela kommunkoncernen och gällde fram till och med 
2019. År 2019 inleddes ett arbete med att ta fram en etisk kompass, som ersätter de tidigare 
grundläggande värdena för kommunen. 
En etisk kompass är vår gemensamma värdegrund. Den visar hur medarbetare på Vara kommun 
ska vara mot varandra och våra brukare, invånare, besökare och vårt näringsliv. Kompassen 
behövs för att medarbetarna ska ha ett gemensamt förhållningssätt. Den etiska kompassen 
underlättar för medarbetarna eftersom den förtydligar vilka förväntningar som finns på dem i 
rollen som anställda i Vara kommun.
En grundläggande idé i arbetet har varit hög grad av delaktighet. Utvecklingsarbetet har drivits 
av en projektgrupp, kommunens ledningsgrupp, central samverkansgrupp och gruppledarna för 
de politiska partierna. Utbildningsinsatser för kommunens chefer och strateger/utvecklare har 
genomförts, informations- och arbetsmaterial har tagits fram och aktiviteter har genomförts för 
kommunens alla medarbetare och förtroendevalda. 
Beskrivning av arbetsprocessen:
Våren 2020 Framtagande av ledord genom en kulturmätning och efterföljande urvalsarbete. Här 

har en värderingsgrupp bestående av medarbetare spelat en aktiv roll i arbetet med 
att ta fram fyra ledord. Kommunens chefer, fackliga företrädare och gruppledare 
granskade förslaget. Kommunens ledningsgrupp färdigställde sedan det slutliga 
förslaget till beslut: 
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- Välkomnande
- Kreativa
- Hållbarhet
- Helhetssyn

Hösten 2020 I september ska kommunfullmäktige besluta vilka fyra ledord som ska gälla i Vara 
kommun fortsättningsvis. Under perioden oktober 2020 till februari 2021 kommer 
workshops att genomföras på enheterna där alla medarbetare ska arbeta med 
innebörden av ledorden. Implementering av ledorden i styrdokument, 
kommunikation och mallar med mera påbörjas så snart ledorden är beslutade.

Våren 2021 Efter februari 2021 ska ett dokument färdigställas med den etiska kompassens fyra 
ledord och undertexter som beskriver innebörden för varje ord tillsammans med det 
material som tas fram av enheterna under deras workshops i oktober till februari.

Under kommunstyrelsens sammanträde 2020-09-02 § 98 beslutade kommunstyrelsen att ändra 
formen på de två sista ledorden. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige är således att 
Vara kommuns ledord är: Välkomnande, Kreativa, Hållbara, Helhetstänkande. 

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)

Gabriela Bosnjakovic (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
till beslut och finner att kommunfullmäktige så gör. 

Beslutsunderlag

- Beslut kommunstyrelsen 2020-09-02, § 98. Handlings-id 2020.1902
- Processbild etisk kompass. Dokument-id 102198
- Presentation av ledord. Dokument-id 102408

Beslutet ska skickas till

- Kommunens ledningsgrupp
- Central samverkansgrupp
- Kommunstyrelsens verksamhetsutvecklare
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§ 83 Dnr KS 2020/26 

Motion till kommunfullmäktige angående fria resor för pensionärer 
genom ett så kallat pensionärskort för 65+ åringar

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen som därmed är färdigbehandlad.

Reservation

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet

Socialdemokraterna (S) och Vänsterpartiet (V) i Vara har inlämnat en motion om att Vara 
kommun ska erbjuda fria bussresor för pensionärer från 65 år. Idag erbjuder Vara kommun fria 
resor för pensionärer som är 75 år och äldre, dygnet runt inom Vara kommun, på alla Västtrafiks 
linjer samt Närtrafik. 
I november 2020 byter Västtrafik till ett nytt zonsystem som innebär att de så kallade 
seniorkorten som pensionärerna tilldelas kommer att gälla inom ett större område. Det kommer 
troligtvis att innebära en ökad kostnad, men hur stor den kan tänkas bli kan inte bedömas i 
nuläget, utan först när Västtrafik hunnit utvärdera eventuellt intäktsbortfall efter införandet av 
det nya zonsystemet. 
Prisjusteringen sker tidigast år 2023.

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)

Fredrik Nelander (S), Egon Frid (V), Carl Hellqvist (HVKB) och Carl-Uno Olsson (S) yrkar 
bifall till motionen. 
Per Gunnarsson (M), Tommy Åkerstedt (-), Louise Grabo (C), Gabriela Bosnjakovic (M) och 
Peter Jonsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut att avslå motionen som 
därmed är färdigbehandlad. 

Beslutsgång

Ordföranden ställer Fredrik Nelanders (S) med fleras yrkande om bifall mot kommunstyrelsens 
förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
Omröstning begärs.

9



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-09-28

Justerare Utdragsbestyrkande

Omröstningsresultat

Kommunfullmäktige fastställer följande beslutsgång:
De som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar JA
De som röstar för Fredrik Nelanders (S) med flera förslag röstar NEJ

Ledamöter Ja Nej Avstår

Gabriela Bosnjakovic (M) X

Fredrik Nelander (S) X

Håkan Andersén (SD) X

Per Gunnarsson (M) X

Heidi Hansen (S) X

Louise Grabo (C) X

Susanne Lundgren (HVKB) X

Lars Gezelius (M) X

Carl-Uno Olsson (S) X

Malin Andersson (S) X

Egon Frid (V) X

Tommy Åkerstedt (-) X

Camille Maamari (HVKB) X

Peter Jonsson (M) X

Fredrik Petersson (S) X

Therese Wellbrandt (SD) X

Erik Lindström (M) X

Åsa Olsson (S) X
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Mattias Andersson (HVKB) X

Marie Pehrsson (M) X

Roland Edvardsson (M) X

Christina Hagberg (V) X

Carl Hellqvist (HVKB) X

Franz Wellbrandt (SD) X

Torbjörn Falk (-) X

Elof Jonsson (C) X

Totalt 13 13

Omröstningen resulterar i 13 röster för JA och 13 röster för NEJ. 
Eftersom kommunfullmäktiges ordförande röstat JA blir hans röst utslagsröst, vilket innebär att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag

- Beslut kommunstyrelsen 2020-09-02, § 99. Handlings-id 2020.1903
- Tjänsteskrivelse av stadsarkitekt och samhällsplanerare till Motion angående fria resor till 
pensionärer. Dokument-id 97977
- Motion till kommunfullmäktige angående fria resor för pensionärer genom ett så kallat 
pensionärskort för 65+ åringar. Handlings-id 2020.76

Beslutet ska skickas till

- Motionärerna
- Stadsarkitekt
- Chef Tillväxt- och utvecklingsavdelningen

11



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-09-28

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 84 Dnr KS 2020/52 

Regler för kommunalt partistöd

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:
1. anta regler för kommunalt partistöd, att gälla från och med den 1 januari 2021.
2. från och med den 1 januari 2021 upphäva tidigare regler om kommunalt partistöd, 

antagna av kommunfullmäktige den 15 december 2014, § 58.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att se över reglerna för partistöd. Ett nytt 
förslag har arbetats fram som huvudsakligen innebär följande förändringar mot tidigare regler:

1. En paragraf med partistödets syfte har lagts till.

2. Ett förtydligande om vad som händer om en ledamot lämnar sitt parti under en 
mandatperiod. 

3. Stycket om redovisning och granskning har förtydligats.

4. Det har lagts in en uppmaning om att det i redovisningen bör framgå i vilken mån över-
föringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför Vara kommun samt vilka 
motprestationer som i så fall har erhållits.

5. En regel har lagts in om att kommunfullmäktige under hösten varje år ska besluta om 
utbetalning av partistöd för nästkommande år. 

6. Kommunens utbetalning av partistödet har flyttats från maj till februari.

I de föreslagna reglerna kvarstår partistödets beräkningsmodell utifrån tidigare beslutade 
regler (2014-12-15, § 58). Beloppen i § 3 har uppdaterats till 2020 års nivå utifrån kommun-
fullmäktiges beslut den 30 april 2020, § 35. 

Beslutsunderlag

- Beslut kommunstyrelsen 2020-09-02, § 100. Handlings-id 2020.1904
- Tjänsteskrivelse av kanslichef till Regler för kommunalt partistöd. Dokument-id 99561
- Regler för kommunalt partistöd. Dokument-id 99558
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Beslutet ska skickas till

- Samtliga partier med representation i kommunfullmäktige
- Författningssamlingen
- Kanslichef
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§ 85 Dnr KS 2020/158 

Slutredovisning av ombyggnation av Torsgårdsskolan

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av projektet Torsgårdsskolan om- och 
tillbyggnad. Entreprenaden uppvisar ett överskott på 3 192 tkr vilka återlämnas i bokslut för år 
2020.

Sammanfattning av ärendet

Projektet omfattar om- och tillbyggnad av Torsgårdsskolan samt Ritaregården som nu utgör en 
del av F-3-skolan. Tillbyggnad har gjorts med kök, matsal, klassrum, grupprum, lärararbets-
platser och entréer. Ombyggnad har gjorts av befintliga byggnader beträffande lektionssalar med 
mera samt för att skapa bibliotek, fritids, lokaler för elevhälsan och en modern skolgård.
För projektet har avsatts en total budget på 53 917 tkr där kostnaden uppgår till 50 725 tkr. 
Projektet uppvisar ett överskott på 3 192 tkr vilka återlämnas i bokslut för år 2020.
Boverket har gett ett bidrag på totalt 8 334 tkr för ombyggnad av lokaler och skolgård. Bidraget 
kommer att fördelas ut under avskrivningstiden och därigenom minska kommunens årliga 
driftkostnad.
Projektet färdigställdes ett halvår senare än planerat till följd av att budgeten behövde justeras.

Beslutsunderlag

- Beslut kommunstyrelsen 2020-09-02. Handlings-id 2020.1906
- Beslut tekniska nämnden 2020-05-18, § 77, Slutredovisning av Torsgårdsskolan. Handlings-id 
2020.1555

Beslutet ska skickas till

- Tekniska nämnden (För kännedom till: förvaltningsekonom och fastighetschef)
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§ 86 Dnr KS 2020/159 

Slutredovisning Projekt Sprinten

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av projektet Sprinten. Entreprenaden uppvisar 
ett underskott på 5 160 tkr.

Sammanfattning av ärendet

Projektet omfattar om- och tillbyggnad av Lagmansgymnasiet och Vara konserthus samt 
nybyggnation av lokaler för gymnasiefriskolan Academy of Music and Business (AMB). 
För projektet avsattes initialt en total budget på 150 000 tkr (beslut KF 2016-10-31, § 72). 
Investeringskostnaden för byggnationen av AMB finansieras via hyresavtal.
Under våren 2017 genomfördes upphandling av entreprenör (i form av en så kallad partnering-
entreprenad) genom ett öppet förfarande. Upphandlingen avbröts 2017-04-05 då inga anbud hade 
kommit in. 
Upphandlingen genomfördes istället med förhandlat förfarande utan annonsering. Kontakt togs 
med ett antal entreprenörer som sade sig vara intresserade av att jobba vidare med projektet. Då 
tiden för att lämna in underlag för upphandling löpt ut var det endast ett företag som gjorde så. 
Tekniska utskottet beslutade 2017-05-03 att anta PEAB som entreprenör. En utmaning i 
projektet var tidsplanen då AMB:s lokaler behövde vara färdigställda till höstterminen 2018.
Vid projektets start var Lagmansgymnasiets behov medtagna endast så till vida att ersättnings-
lokaler skulle skapas för de lokaler som konserthuset skulle överta för att respektive verksamhet 
skulle få sammanhängande lokaler. Någon ytterligare behovsanalys hade inte tagits fram utöver 
att visst underhåll skulle genomföras av befintliga lokaler. När verksamheten senare definierade 
ytterligare behov av lokaler för IM-programmet (individuella programmet), administration och 
entréer utökades budgeten med 15 000 tkr (beslut KF 17-11-27, § 110).
Under arbetets gång visade det sig att kostnaden för om- och tillbyggnad av konserthuset skulle 
bli dyrare än planerat varför budgeten behövde ökas. Kommunfullmäktige beslutade 2018-05-02, 
§ 40 att tillskjuta ytterligare 22 000 tkr för finansiering av om- och tillbyggnad av konserthuset. 
Detta var en upplåningsram.
Sparbanksstiftelsen Skaraborg donerade i juni 22 000 tkr till Vara kommun för uppförandet av 
blackboxen som nu kallas Sparbanken Blackbox.
Totalt har 187 000 tkr avsatts för projektet fördelat på Lagmansgymnasiet 44 000 tkr, Vara 
konserthus 85 000 tkr och AMB 58 000 tkr.
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Projektet uppvisar ett totalt underskott på 5 160 tkr. Den största avvikelsen avser Lagmans-
gymnasiet.

Projektdel Budget (tkr) Utfall (tkr) Avvikelse (tkr)

AMB 58 000 58 148 +148

Lagmansgymnasiet ursprungligt beslut 29 000

Lagmansgymnasiet beslut tillägg 15 000

Lagmansgymnasiet totalt 44 000 48 831 +4 831

Vara konserthus ursprungligt beslut 63 000

Vara konserthus beslut tillägg 22 000

Vara konserthus totalt 85 000 85 181 +181

Summa 187 000 192 160 +5 160

Orsaken till avvikelsen på Lagmansgymnasiet är att omfattningen på de åtgärder som gjorts 
blivit mer omfattande än vad som bedömdes från början. Exempel på åtgärder som blivit dyrare 
än planerat är angöring av köket, källsorteringsanläggning för köksavfall, köksombyggnad 
inklusive kylrum och vissa köksmaskiner, ombyggnad av IM-programmet och IM-torget till 
exempel olika golvhöjder, byte av undertak i administration, anpassningar i svetslokalen med 
klassrum, lärararbetsplatser och ny ingång, nytt svetsgasförråd, förstärkning av befintliga 
takkonstruktioner i två befintliga flyglar (för snöfickor).

Kommunfullmäktiges behandling

Carl-Hellqvist (HVKB) begär att få en anteckning tillfört protokollet. Ordföranden beslutar att 
avslå begäran med anledning av att anteckningen inte avser detta ärende. 

Beslutsunderlag

- Beslut kommunstyrelsen 2020-09-02, § 105. Handlings-id 2020.1907
- Beslut tekniska nämnden 2020-05-18, § 79. Handlings-id 2020.1556

Beslutet ska skickas till

- Tekniska nämnden (För kännedom till förvaltningsekonom och fastighetschef)
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§ 87 Dnr KS 2020/144 

Renhållningsavgifter  2021

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar ny taxa ”Renhållningsavgifter i Vara kommun 2021”. Den nya taxan 
gäller från och med den 1 januari 2021. 

Sammanfattning av ärendet

Renhållningssamordnare Jennie-Ann Olsson Holm föredrar ärendet inför arbetsutskottet.

Tekniska nämnden har 2019-12-09, § 185 beslutat att insamling av utsorterat matavfall från 
privata hushåll och verksamheter ska ske i två separata kärl. Införandet av det nya 
insamlingssystemet påbörjas 2021-01-01 efter lagändring. Kommunens invånare måste därmed 
ha underlag för att kunna ta beslut om abonnemangsform.

Inför införandet av det nya insamlingssystemet har en ny taxa tagits fram med olika avgifter för 
insamling av matavfall i separat kärl eller för hemkompostering respektive osorterat avfall. Nytt 
är att hushåll med sortering av matavfall eller hemkompostering kan välja sophämtningsintervall 
á 4 veckor. Avgifterna är reglerade för att återbetalning av underskott i fond ska göras under 4 år. 
Den nya taxan skiljer sig från tidigare taxeutformning i fråga om att den fasta grundavgiften nu 
skrivs ut och den rörliga hämtningsavgiften förtydligas. Nytt för 2021 års taxa är även att 
grundavgift tas ut från hushåll i flerfamiljshus. Taxan är framtagen för att skapa en viss miljö-
styrning. 

Sedan ärendet behandlades i tekniska nämnden 2020-06-08, § 98 har regeringen meddelat att 
kravet på matavfallsinsamling senareläggs. Någon information om när kraven istället ska träda i 
kraft har inte lämnats. Tekniska nämnden informerades om regeringens beslut den 24 augusti 
2020 och står fast vid sitt tidigare förslag om att kommunfullmäktige ska anta den nya taxan att 
gälla från den 1 januari 2020.

Beslutsunderlag

- Beslut kommunstyrelsen 2020-09-02, § 106. Handlings-id 2020.1768
- Renhållningsavgifter i Vara kommun 2021. Handlings-id 2020.1385
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- Bilaga 1 Konsekvensbeskrivning förändring i taxa hushåll, verksamheter och flerbostadshus. 
Handlings-id 2020.1386

Beslutet ska skickas till

- Tekniska nämnden (för kännedom till: avfallssamordnare, VA-chef och teknisk chef)
- Författningssamling
- Ragn Sells Kommunpartner
- Ragn Sells Recycling AB
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§ 88 Dnr KS 2020/146 

Taxa för återställningsarbeten efter schaktning av gator, parker m.m.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar taxa för återställningsarbeten efter schaktning av gator, parker med 
mera i Vara kommun. Taxan gäller från och med den 1 november 2020. 
Tidigare schakt-bestämmelser, antagna av kommunfullmäktige 2015-04-08, § 68 upphör att gälla 
samtidigt som denna taxa träder i kraft. 

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige antog 2015-04-08, § 68 schaktbestämmelser för Vara kommuns vägnät och 
övrig kommunal mark. I dokumentet är taxa för återställningsarbeten efter schaktning också 
inkluderat. 
Tekniska nämnden har sett över nuvarande schaktbestämmelser och bedömt att dokumentet 
behöver delas i två separata styrdokument: 
1. schaktbestämmelser för Vara kommun 
2. taxa för återställningsarbeten efter schaktning i gator, parker med mera
Detta för att förenkla och förtydliga arbetet. 
Taxan återspeglar verkliga kostnader som kommunen har vid återställningsarbeten efter 
schaktning. Exempelvis finns det en minsta debitering, vilket innebär att kommunen kommer få 
kostnadstäckningar även för småschakter, vilket inte varit fallet  tidigare. Andra typer av 
återställningsarbeten (exempelvis gatsten) är svårare att beräkna då de sällan förekommer. Dock 
finns det exempel från 2019 som visar att taxan har varit alldeles för låg. Schaktbestämmelserna 
redovisar regler och anvisningar för schaktning och återfyllnadsarbeten i allmän platsmark som 
kommunen äger. 
Taxan föreslås börja gälla från den 1 november 2020 och ska då ersätta nuvarande schakt-
bestämmelser, som antogs av kommunfullmäktige 2015-04-08, § 68. Nya schaktbestämmelser 
kan antas av tekniska nämnden, men endast under förutsättning att kommunfullmäktige antar 
taxan för återställningsarbeten efter schaktning. 

Beslutsunderlag

- Beslut kommunstyrelsen 2020-09-02, § 107. Handlings-id 2020.1909
- Taxa för återställningsarbeten efter schaktning av gator, parker med mera. Handlings-id 
2020.1434
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Beslutet ska skickas till

- Tekniska nämnden (för kännedom till: gatuingenjör och förvaltningsekonom)
- Författningssamling
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§ 89 Dnr KS 2019/149 

Motion om smartare julavslutningar

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad och därmed färdigbehandlad. 

Sammanfattning av ärendet

Sverigedemokraterna har genom Hannyah Jörtoft den 16 december 2019 lämnat in en motion 
som avser smartare julavslutningar. Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 2020, § 12 
att remittera motionen till kommunstyrelsen.
De flesta nämnder och styrelser har egna julavslutningar för politiker och tjänstemän som 
förknippas med den specifika nämnden/styrelsen och i kommunfullmäktige genomförs en 
julavslutning för de politiker och tjänstemän som förknoppas med fullmäktige. 
Motionären föreslår att det genomförs en gemensam julavslutning för både fullmäktige, nämnder 
och styrelser vid ett tillfälle, som förslagsvis, men inte nödvändigtvis, sker i anslutning till det 
sista fullmäktigesammanträdet för året.  
Motionären yrkar därför att kommunfullmäktige ska besluta om en gemensam julavslutning 
istället för ett flertal olika. 
Kommunstyrelsen anser att motionens intentioner är lovvärda men konstaterar att denna typ av 
ärenden är att betrakta som verkställighetsfrågor som därmed faller utanför fullmäktiges 
beslutsområde. 

Beslutsunderlag

- Beslut kommunstyrelsen 2020-09-02, § 108. Handlings-id 2020.1910
- Inkommen motion. Handlings-id 2019.2158

Beslutet ska skickas till

- Motionären
- Ordföranden i respektive nämnd
- Kanslichef
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§ 90 Dnr KS 2020/135 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående nytt 
reglemente och nya egenavgifter för färdtjänstresor i Skaraborg och 
Västra Götaland

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. interpellationen får ställas.
2. interpellationen är besvarad. 

Sammanfattning av ärendet

Ledamot Egon Frid (V) inkom med en interpellation den 6 augusti 2020 enligt följande:
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Gabriela Bosnjakovic (M) angående nytt 
reglemente och nya egenavgifter för förtjänstresor i Skaraborg och Västra Götaland.
Ett nytt reglemente och förslag på egenavgifter för förtjänstresor har tagits fram av Delregionala 
Kollektivtrafikrådet (DKR) i Skaraborg som väntas antas i Skaraborgs 15 kommuner under 
hösten 2020.
I förslaget/dokumentet kan man läsa om att de tre första zonerna eller kommunerna ska vara kvar 
som idag. Det vill säga 60 kronor, 105 kronor och 150 kronor. Men sedan lägger man på 1,5 
gånger för varje ny kommun som resan passerar genom!
Det innebär att en resa till exempel från Vara till Göteborg blir 420 kronor! Samma resa med den 
allmänna kollektivtrafiken kostar 105 kronor! Skillnaden i avgifter innebär också att en tur och 
returresa med färdtjänst på samma sträcka kommer att kosta mer än vad ett nytt periodkort på 
den allmänna kollektivtrafiken kostar (795 kronor)! Ett sådant periodkort kan man dessutom åka 
på hur mycket och vart som helst under 30 dagar! Värt att jämföra med avgiften för en resa med 
färdtjänst! Detta kan inte anses som något annat än en stor orättvisa gentemot personer som är i 
behov av färdtjänst resor.
Från anteckningar på DKR Skaraborg 2020-05-08:
"Förslaget innebär att egenavgiften för färdtjänstberättigade lämnas oförändrad vid kortare resor 
inom 1 till 3 kommuner. De kortare resorna är de vanligaste resorna och utgör över 90 procent av 
resorna i Skaraborgs kommuner. För de längre färdtjänstresorna blir det en något dyrare egen-
avgift med den nya taxan. Färdtjänstområdet utökas också till att nu innefatta kranskommuner 
utanför länet samt hela Västra Götalands län. Arbetsresor och Ungdomstaxa behålls. Förslaget är 
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en avvägning för att färdtjänstkostnaderna inte ska öka kraftigt för kommunerna, men samtidigt 
vara en rimlig kostnad för de färdtjänstberättigade."
Vi i Vänsterpartiet tror inte att de som åker färdtjänst delar den uppfattningen att 420 kronor för 
en resa till Göteborg som idag kostar 293 kronor är en rimlig kostnad. Färdtjänstresan är oerhört 
viktig för de som behöver åka färdtjänst och det är cirka 10 procent av resorna som är långväga. 
Det är en liten besparing för kommunen men en stor höjning för resenären.
Min fråga till kommunstyrelsens ordförande är:
Anser Vara kommun och kommunstyrelsens ordförande att det är rimligt att höja egenavgiften 
inom färdtjänsten från dagens högsta egenavgift (7 kommuner eller fler) på 293 kronor till 420 
kronor för en färdtjänst resa från Vara till Göteborg och som från Skara eller Skövde planeras 
höjas till 510 kronor?

Svar på interpellation
Kommunstyrelsens ordförande Gabriela Bosnjakovic (M) avger vid dagens sammanträde 
följande interpellationssvar angående nytt reglemente och nya egenavgifter för färdtjänstresor i 
Skaraborg och Västra Götaland:

En arbetsgrupp med handläggare/tjänstemän i Skaraborgs kommuner har under 2019 och 2020 
arbetat fram ett förslag till nytt Färdtjänstreglemente för Skaraborg. 

Det är skillnader mellan färdtjänst och allmän kollektivtrafik, och det är rimligt att det är olika 
prismodeller. Tidigare har egenavgiften för färdtjänstresan följt Västtrafiks kommunbaspris. 
Därmed har egenavgiften kunnat relatera till den allmänna kollektivtrafikens taxor. Med den nya 
zonstrukturen för den allmänna kollektivtrafiken, där kommungränser tas bort, blir det istället de 
tre zonerna som avgör taxan. 4 november 2020 införs tre zoner i den allmänna kollektivtrafiken. 
Arbetsgruppen, som tagit fram förslaget, menar att det gjorts en rimlig avvägning mellan de 
färdtjänstberättigades behov, kostnader, samt den allmänna kollektivtrafikens anpassning. 

Vid Direktionsmötet 13 mars 2020 togs ett inriktningsbeslut om att rekommendera en 
kommunbaserad prismodell för färdtjänst i Skaraborgs kommuner – det vill säga att behålla 
den prismodell som råder idag, där resenären betalar per kommun. Alternativet var att ha en 
avståndsbaserad prismodell, där egenavgiften styrdes av färdtjänstresans längd. Detta förslag 
hade tagits fram av Västtrafik Anropsstyrd Trafik. I valet mellan dessa prismodeller så 
förordades den kommunbaserade prismodellen både av arbetsgruppen och funktionshinder-
organisationerna. Anledningen var att likabehandlingsprincipen förordades för korta resor, 
det vill säga ett pris för färdtjänstresan i den egna kommunen, oavsett hur lång resan är. 

I reglementet föreslås att egenavgiften för resor över fler än tre kommuner höjs. Förslaget 
innebär att egenavgiften för färdtjänstberättigade lämnas oförändrad vid kortare resor inom 1 till 
3 kommuner. De kortare resorna är de vanligaste resorna, och utgör över 90 procent av resorna i 
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Skaraborgs kommuner. För de längre färdtjänstresorna blir det en dyrare egenavgift med den nya 
taxan. 

I onsdags den 23 september hanterades frågan på kommunstyrelsens arbetsutskott, förslag till 
beslut till kommunstyrelsen var att anta färdtjänstreglemente Skaraborg. Vi hade en ingående 
diskussion på arbetsutskottet kring färdtjänsten.  

Med anledning av att det pågår olika diskussioner i kommunerna så har det dock nyligen 
beslutats i Skaraborgs kommunalförbund att det ska tas ett omtag i frågan för att hitta en bra och 
gemensam lösning för Skaraborg.

Beslutsunderlag

- Interpellation från ledamot Egon Frid (V), 2020-08-06. Handlings-id 2020.1701
- Svar på interpellation av kommunstyrelsens ordförande Gabriela Bosnjakovic (M), 2020-09-25. 
Handlings-id 2020.2010

Beslutet ska skickas till

Ledamot Egon Frid (V)
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§ 91 Dnr KS 2020/135 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående en 
medlems rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad och att 
kommunens ledning respekterar denna rätt och inväntar att beslutet 
vunnit laga kraft innan det verkställs

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:
1. interpellationen får ställas. 
2. interpellationen är besvarad.

Sammanfattning av ärendet

Ledamot Egon Frid (V) inkom med en interpellation den 6 augusti 2020 enligt följande: 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Gabriela Bosnjakovic (M) angående en medlems 
rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad och att kommunens ledning respekterar denna 
rätt och inväntar att beslutet vunnit laga kraft innan det verkställs.
Enligt kommunallagen 13 kap. 1 § har varje medlem av en kommun rätt att få lagligheten av 
kommunens beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Detta är berörda 
medborgare, en opposition i den beslutande församlingen eller enskild berörd parts rätt att 
ifrågasätta ett beslut som det inte råder enighet kring. Att få möjligheten att laglighetspröva 
beslut fattade av kommunfullmäktige är en rättighet och ett sätt att utöva tillsynen på en 
kommuns ledning och hur kommunen styrs. Att en kommun kan ta sig rätten att verkställa ett 
beslut som är överklagat regleras i kommunallagens kap. 13, §§ 13-15. Att kommunen 
verkställer ett beslut som inte vunnit laga kraft måste kunna anses vara en form av obstruerande 
av kommunallagens rätt, för medborgare att överklaga ett kommunalt fattat beslut. Det står i 
kommunallagen 13 kap. § 13: Ett beslut som kan överklagas enligt detta kapitel får verkställas 
innan det fått laga kraft om inte särskilda skäl talar mot det. Vid bedömningen ska särskild 
hänsyn tas till om verkställigheten av beslutet kommer att kunna rättas. Är demokratiska skäl 
inte ett särskilt skäl som talar emot att verkställa beslut innan beslutet vunnit laga kraft? Hur ska 
tilltron till kommunens ledning och dess trovärdighet råda när kommunledningen inte respekterar 
att beslut ska vunnit laga kraft innan de verkställs? Verkställighet bedöms ej vara ett politiskt 
beslut utan ett uppdrag som en verkställande tjänsteperson eller verkställande organ får av den 
politiska nivån. Men ur demokratiska aspekter bör det vara så att den verkställande makten 
respekterar den demokratiska rätten vid överklagande och rättsliga prövningar.
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Med anledning av ovanstående och Vara kommuns agerande avseende beslut och verkställighet 
av allmännyttans 93 lägenheter i Kvänum vill jag fråga kommunstyrelsen ordförande:
Hur kommer kommunstyrelsens ordförande Gabriela Bosnjakovic att säkerställa en demokratisk 
rättsordning för Vara kommuns räkning? Hur kommer kommunstyrelsens ordförande säkerställa 
att en medlem av kommunen har kvar sin fulla rätt att laglighetspröva ett beslut samt att beslut 
vinner laga kraft innan det verkställs?

Svar på interpellation
Kommunstyrelsens ordförande Gabriela Bosnjakovic (M) avger vid dagens sammanträde 
följande interpellationssvar angående en medlems rätt att få lagligheten av kommunens beslut 
prövad och att kommunens ledning respekterar denna rätt och inväntar att beslutet vunnit laga 
kraft innan det verkställs.
Interpellationen handlar i grunden om rätten att överklaga ett beslut. Denna rätt regleras i 
kommunallagens 13:e kapitel. 
Enligt 14§ i nämnda kapitel får ett beslut verkställas innan det vunnit laga kraft om inte särskilda 
skäl talar emot det, som det också står i interpellationen. Jag har väldigt svårt att se att 
demokratiska skäl skulle tala emot att verkställa beslutet då beslutet tillkommit på ett formellt 
riktigt sett och av en majoritet i kommunfullmäktige.
Det ska tillägas att i de två överklaganden av beslutet som interpellationen nämner fanns även en 
begäran om inhibition, det vill säga verkställighetsförbud, vilket avslogs i båda fallen av två 
olika domare i förvaltningsrätten. Beslutet om att verkställa detta beslut innan det behandlas i 
domstol togs för övrigt av en enig styrelse i Vara Koncern AB.
Jag finner därför rättsordningen för Vara kommun säkerställd.
Jag konstaterar att en kommunmedlems demokratiska rättighet att överklaga ett beslut är befäst i 
kommunallagens 13:e kapitel, och vad gäller i att verkställa ett icke lagakraftvunnet beslut 
regleras det i § 14 i nämnda kapitel.

Beslutsunderlag

- Interpellation från ledamot Egon Frid (V), 2020-08-06. Handlings-id 2020.1703
- Svar på interpellation av kommunstyrelsens ordförande Gabriela Bosnjakovic (M), 2020-09-25. 
Handlings-id 2020.2009

Beslutet ska skickas till

- Ledamot Egon Frid (V)
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§ 92 Dnr KS 2020/135 

Fråga till socialnämndens ordförande angående extra pengar till 
äldreomsorgen

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. 
Svar lämnas vid kommunfullmäktiges sammanträde nästa gång socialnämndens ordförande 
närvarar.  

Sammanfattning av ärendet

Ledamot och oppositionsråd Fredrik Nelander (S) har den 16 september 2020 inkommit med en 
fråga till socialnämndens ordförande enligt följande:
”Regeringen och dess samarbetspartier har beslutat om extra pengar till äldreomsorgen i dessa 
covid-19 tider. Jag anser att det är oerhört viktigt att stärka upp äldreomsorgen det finns ett 
mycket stort behov därav extra pengarna. Det finns många som känner sig isolerade och har ett 
stort behov vad gäller social samvaro så det vore väl ett område att stärka upp. Så till min fråga:
Hur tänker socialnämnden fördela ut dessa pengar, vad kommer stärkas upp och när kommer det 
verksamheterna till del?”

Beslutsunderlag

- Inkommen fråga från ledamot och oppositionsråd Fredrik Nelander (S), 2020-09-16. 
Handlings-id 2020.1933

Beslutet ska skickas till

- Ledamot Fredrik Nelander (S)
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§ 93 Dnr KS 2020/130 

Val av ersättare för kommunstyrelsens ordförande under ordinarie 
ordförandes föräldraledighet

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att
1. Godkänna Gabriela Bosnjakovic (M) hemställan om föräldraledighet.
2. Utse Lars Gezelius (M), 631026, Vedum till kommunstyrelsens ordförande under 

Gabriela Bosnjakovic frånvaro.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens ordförande Gabriela Bosnjakovic (M) har den 14 september 2020 inkommit 
med en hemställan till kommunfullmäktige om att godkänna hennes föräldraledighet samt utse 
en ersättare under hennes frånvaro.
Valberedningen har berett frågan på sitt sammanträde 2020-09-21, § 6 och föreslår Lars Gezelius 
(M) som ersättare för Gabriela Bosnjakovic (M) under hennes frånvaro.

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)

Per Gunnarsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt valberedningens förslag till beslut 
och finner att kommunfullmäktige så beslutar. 

Beslutsunderlag

- Beslut valberedningen 2020-09-21, § 6. Handlings-id 2020.1970

Beslutet ska skickas till

- Lars Gezelius (M)
- Gabriela Bosnjakovic (M)
- Lönekontoret
- Förtroendemannaregistret
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§ 94 Dnr KS 2020/130 

Fyllnadsval av ledamot till styrelsen i Vara Konserthus AB

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att välja Elisabeth Larsson, 680309, Lidköping till ledamot i 
styrelsen för Vara Konserthus AB.

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av att Petra Kloo har anställts som verkställande direktör för Vara Konserthus 
AB står hennes tidigare plats i styrelsen tom. 
Valberedningens presidium har inför valberedningens sammanträde den 21 september 2020, 
genomfört en intervju med Elisabeth Larsson och föreslår att hon utses som ny styrelseledamot i 
Vara Konserthus AB.

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)

Per Gunnarsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt valberedningens förslag till beslut 
och finner att kommunfullmäktige så beslutar. 

Beslutsunderlag

Beslut valberedningen 2020-09-21, § 8. Handlings-id 2020.1972

Beslutet ska skickas till

- Elisabeth Larsson
- Vara Konserthus AB
- Lönekontoret
- Förtroendemannaregistret 
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§ 95 Dnr KS 2020/130 

Avsägelse från Leif Sandberg (M) från samtliga politiska uppdrag 
samt fyllnadsval

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Entlediga Leif Sandberg (M) från uppdragen som ledamot i socialnämnden, 1:e vice 

ordförande i Räddningsnämnden Västra Skaraborg samt god man vid 
lantmäteriförrättningar.

2. Begära ny röstsammanräkning av Länsstyrelsen Västra Götaland för plats i 
kommunfullmäktige.

3. Välja Marie Pehrsson (M), 570420, VARA som ny ledamot i socialnämnden.
4. Välja Roland Edvardsson (M), 551114, VARA som ny 1:e vice ordförande i 

Räddningsnämnden Västra Skaraborg.
5. Välja Roland Edvardsson (M), 551114, VARA till gode man vid lantmäteriförrättningar.

Med anledning av beslutspunkt 4 har kommunfullmäktige också att välja en ny ersättare till 
socialnämnden. Kommunfullmäktige beslutar att:

6. Välja Fredrik Sjökvist (M), 721003, VARA som ny ersättare i socialnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Leif Sandberg (M) har genom inkommen skrivelse den 22 juni 2020, begärt att bli entledigad 
från sina samtliga förtroendeuppdrag i Vara kommun.
Valberedningen har berett frågan om val till uppdraget som 1:e vice ordförande i 
Räddningsnämnden Västra Skaraborg på sitt sammanträde 2020-09-21, § 7 och föreslår 
Roland Edvardsson (M) som ny 1:e vice ordförande.

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)

Per Gunnarsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut samt föreslår att:
Marie Pehrsson (M) väljs som ny ledamot i socialnämnden, samt med anledning av det valet 
väljs Fredrik Sjökvist (M) som ny ersättare. 
Roland Edvardsson (M) väljs till gode man vid lantmäteriförrättningar.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-09-28

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan begära röstsammanräkning hos Länsstyrelsen 
Västra Götaland och finner att kommunfullmäktige så beslutar.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt valberedningens förslag till beslut 
och finner att kommunfullmäktige så beslutar.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Per Gunnarssons (M)s förslag och 
finner att kommunfullmäktige så beslutar. 

Beslutsunderlag

- Beslut valberedningen 2020-09-21, § 7. Handlings-id 2020.1971
- Avsägelse från Leif Sandberg, handlings-id 2020.1413

Beslutet ska skickas till

- Länsstyrelsen Västra Götaland
- Marie Pehrsson (M)
- Fredrik Sjökvist (M)
- Roland Edvardsson (M)
- Socialnämnden 
- Lidköpings kommun, räddningsnämnden
- Lönekontoret
- Förtroendemannaregistret
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-09-28

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 96 Dnr KS 2020/130 

Avsägelse från Kjell Beglert (V) från uppdraget som ersättare i 
Socialnämnden samt fyllnadsval

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att
1. Entlediga Kjell Beglert (V) från uppdraget som ersättare i socialnämnden.
2. Välja Annelie Andersson (V), 530710, Kvänum som ny ersättare i socialnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Kjell Beglert (V) har genom inkommen skrivelse den 3 juli 2020, begärt att bli entledigad från 
sitt förtroendeuppdrag som ersättare i socialnämnden i Vara kommun.

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)

Egon Frid (V) föreslår att välja Anneli Andersson (V) som ny ersättare i socialnämnden.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Egon Frids (V) förslag och finner 
att kommunfullmäktige så beslutar. 

Beslutsunderlag

Avsägelse från Kjell Beglert (V), handlings-id 2020.1573

Beslutet ska skickas till

- Annelie Andersson (V)
- Socialnämnden
- Lönekontoret
- Förtroendemannaregistret
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-09-28

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 97 Dnr KS 2020/130 

Avsägelse från Mikael Zetterström (S) från samtliga uppdrag samt 
fyllnadsval

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Entlediga Mikael Zetterström (S) från uppdraget som ersättare i valnämnden.
2. Välja  Emil Fremäng (S), 961227, VARA som ny ersättare i valnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Mikael Zetterström (S) har genom inkommen skrivelse den 24 augusti 2020, begärt att bli 
entledigad från sitt förtroendeuppdrag som ersättare i valnämnden i Vara kommun.

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)

Carl-Uno Olsson (S) föreslår att välja Emil Fremäng (S) som ny ersättare i valnämnden. 

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Carl-Uno Olssons (S) förslag och 
finner att kommunfullmäktige så beslutar. 

Beslutsunderlag

- Avsägelse från Mikael Zetterström (S), handlings-id 2020.1764

Beslutet ska skickas till

- Emil Fremäng (S)
- Valnämnden
- Lönekontoret
- Förtroendemannaregistret
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-09-28

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 98 Dnr KS 2020/161 

Utseende av representant till Samordningsförbundet Skaraborg 2021-
2022

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att välja Ulf Genitz (C), 630311, VARA som kommunens 
representant till Samordningsförbundet Skaraborg för perioden 2021-01-01 - 2022-12-31.

Sammanfattning av ärendet

Vara kommun har tidigare varit medlem i Samordningsförbundet Västra Skaraborg. Samtliga 
medlemskommuner i Samordningsförbunden Västra, Östra och Norra Skaraborg har nu fattat 
beslut att gå samman och bilda Samordningsförbundet Skaraborg från och med 1 januari 2021. 
Mot bakgrund av detta har kommunen att utse en representant till samordningsförbundet. Val-
beredningen har berett frågan på sitt sammanträde 2020-09-21, § 9 och föreslår att Ulf Genitz (C) 
fortsätter som Vara kommuns representant i det nybildade Samordningsförbundet Skaraborg.

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)

Per Gunnarsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt valberedningens förslag till beslut 
och finner att kommunfullmäktige så beslutar.

Beslutsunderlag

- Beslut valberedningen 2020-09-21, § 9. Handlings-id 2020.1973

Beslutet ska skickas till

- Ulf Genitz (C)
- Samordningsförbundet Skaraborg 
- Lönekontoret
- Förtroendemannaregistret
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