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1 Val av justerare, ersättande justerare samt tid och plats för protokollets 
justering 
Förslag till justerare: 
Peter Persson (S) och Marie Pehrsson (M) 
Reserv: Ros-Marie Persson (S) 
Förslag till justeringstid: 
25 februari 2021, närhelst mellan kl. 07.30 och 15.30. 

 

  

Kallelse till Kommunfullmäktiges sammanträde 
Datum och tid Måndagen den 22 februari 2021 kl. 18.00 
 
Plats Digitalt möte via Mötesportalen V6 (Netpublicator) 
 
Vid förhinder Meddela Loella Tandoc Johansson 

Telefonnummer 0512-310 28 
E-postadress loella.tandocjohansson@vara.se 

 
Övrigt Med anledning av covid-19 och de restriktioner som Sveriges regering har 

beslutat om, kommer kommunfullmäktiges sammanträde hållas digitalt 
(videomöte). Endast presidiet och berörda tjänstepersoner träffas fysiskt på 
plats i Gibson-salen på Academy of Music and Business. 
 
Instruktioner om hur du ansluter till mötet hittar du i Mötesportalen V6 i 
mappen ’iPad, Mötesportalen och Skype’ under Styrdokument, information 
och blanketter. Ersättare (och ledamöter) kan läsa handlingarna via internet 
genom länken https://politiker.vskaraborg.se Använd ditt AD-konto (ex 
LOTA004) för inloggning och ditt vanliga lösenord. 

 
 
Elof Jonsson (C) Loella Tandoc Johansson 
Ordförande Sekreterare 
 
 
På grung av smittorisk, uppmanas allmänheten att i första hand lyssna på sammanträdet via radio 
på 87,8Mhz eller via www.radiovara.se. 
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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 Vänterpartiet (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 
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