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Kallelse 

Kommun Vara kommun 

Beslutsinstans Kommunfullmäktige 

Datum och tid Måndagen den 26 september 2022 klockan 18.00 

Plats Gibson-salen, Academy of Music and Business 

Vid förhinder Meddela Loella Tandoc Johansson 

Telefonnummer 0512-310 28 

E-postadress loella.tandocjohansson@vara.se 

Övrigt Kommunfullmäktiges arbetsordning § 19:  En ledamot, som är förhindrad att delta 

i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta 

till kommunens kansliavdelning. Kansliet låter sedan kalla in den ersättare som 

står i tur att tjänstgöra. 

Vi fortsätter uppmana att den som upplever symptom, även lindriga, helst inte 

deltar i sammanträdet av hänsyn till andra. 

Kallelse och beslutsunderlag är kungjorda på den digitala anslagstavla på 

kommunens hemsida. Ersättare (och ledamöter) kan läsa handlingarna via internet 

genom länken https://politiker.vskaraborg.se. Använd ditt AD-konto (ex 

ABCD001) för inloggning och ditt vanliga lösenord. 

Sammanträdet direktsänds via radio på 87,8Mhz och www.radiovara.se. 

 
Elof Jonsson (C) 

Ordförande 

Loella Tandoc Johansson 

Sekreterare 

https://politiker.vskaraborg.se/
http://www.radiovara.se/
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1 Val av justerare, ersättande justerare samt tid och plats för protokollets 

justering 

Förslag till justerare: Peter Björk (SD) och Per Gunnarsson (M) 

Reserv: Louise Grabo (C) 

Förslag till justeringstid: onsdag 5 oktober 2022 närhelst mellan kl. 8.00 och 

15.30 alternativt torsdag 6 oktober 2022 närhelst mellan kl. 8.00 och 14.00 

 

2 Bolagsordningar för Vara kommuns dotterbolag (VaraNet AB, Vara 

Bostäder AB, Vara Industrifastigheter AB, Vara Konserthus AB) (KS § 84) 

KS 2022/164 

3 Val av ombud till stämmor för kommunala bolag KS 2022/126 

4 Bidrag för ökad redundans i bredbandsnätet (KS § 86) KS 2022/219 

5 Samhällsmast för ökad mobiltäckning i Tumleberg (KS § 85) KS 2022/185 

6 Färdplan för länsgemensam strategi för god och nära vård (KS § 88) KS 2022/89 

7 Motion från Vänsterpartiet (V) angående att utöka kollektivtrafiken i Vara 

tätort i syfte att angöra handelsområdet på Torggatan 48–52 (KS § 81) 

KS 2022/42 

8 Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2022 

- Ärendebalans (kompletteras måndag 19 september 2022) 

- Länsstyrelsen beslut om att utse Karl-Gustav Karlsson (S) som ny 

ersättare för Socialdemokraterna (S) istället för Pernilla Carlsson 

(S). 

- Socialnämndens beslut 2022-08-31, § 88 Rapportering av ej 

verkställda beslut till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 

16 kap, 6 f–i §§ socialtjänstlagen (SoL) för kvartal 2, 2022 

- Socialnämndens beslut 2022-08-31, § 89 Rapportering av ej 

verkställda beslut till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 

28 f–i §§, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

2022–2023 (för kvartal 2, 2022) 

- Anmälan från Mediapoolen 2022-09-02 från styrelsemöte augusti 

2022: Periodrapport jan–jun 2022, Omvärldsanalys och Samverkan 

mediecentraler i södra Sverige 

KS 2022/3 
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