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1 Revidering av Överförmyndarnämndens och Valnämndens reglemente för 

att möjliggöra deltagande på distans 

KS 2021/79 

 

Anslaget på Vara kommuns digitala anslagstavla den 18 februari 2021.  

Extra ärende till Kommunfullmäktiges sammanträde  
22 februari 2021, kl. 18.00 
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2 Anmälningsärenden KF 2021 

- Ärendebalans per den 11 februari 2021 

- Missiv och revisionsrapport till revisionens granskning av trygghet och 

studiero inom gymnasieskolan 

- Meddelande om revisionens planerade granskning för Vara 2020 av 

kommunstyrelsen, bildningsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden 

och miljö- och byggnadsnämnden 

KS 2021/3 

3 Bidrag enskild väg att gälla från och med 2021 (KS § 8) KS 2020/283 

4 Driftsbidrag till belysningsföreningar att gälla från och med 2021 (KS § 9) KS 2020/284 

5 Krisledningsnämndens reglemente 2019–2022 (KS § 7) KS 2020/187 

6 Handlingsplan suicidprevention (KS § 4) KS 2020/259 

7 Motion från Vänsterpartiet (V) och Socialdemokraterna (S) om att  

ändra i ägardirektivet för Vara Bostäder AB så att strategiska inköp  

av bostäder för äldre ska ses som långsiktigt ägande och förvaltning av 

Vara Bostäder AB 

KS 2021/45 

8 Motion från Vänsterpartiet (V) angående att utreda hur Vara kommun kan 

bidra med att göra bostäder på landsbygden tillgängliga för uthyrning till 

hyresgäster som vill bo på landet och bidra till en levande landsbygd 

KS 2021/46 

9 Avsägelse från Hannyah Jörtoft (SD) från uppdraget som ersättare i 

kommunstyrelsen samt fyllnadsval 

KS 2020/130 

10 Avsägelse från Bengt-Åke Svensson (S) från uppdraget som vice 

ordförande i tekniska nämnden samt fyllnadsval 

KS 2020/130 

11 Fyllnadsval för Anders Palm Lundin (S) från uppdragen som ersättare i 

socialnämnden och miljö- och byggnadsnämnden 

KS 2021/22 

12 Avsägelse från David Gustafsson (C) från uppdragen som ersättare i 

kommunfullmäktige och bildningsnämnden samt fyllnadsval 

KS 2021/65 

13 Information om Vara kommuns infrastruktur, fokus på väg- och 

kollektivtrafik 

Ca kl. 19.15 Lovisa Tavaststjerna, samhällsplanerare 

 

 

 


