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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid
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1: e vice ordförande
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Ledamot
Kommunchef
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Stadsträdgårdsmästare
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Personalchef
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Ola Blomberg
Ordförande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 306

Handlingar att anmäla
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Planeringschef Kristofer Svensson. Arbetsutskottet gav 2011-08-31 planeringschefen i
uppdrag att sammanställa en skrivelse till miljödepartementet med syfte att överklagandet detaljplanen för kv Bojen ska prioriteras av miljödepartementet.
Skrivelsen skickades till miljödepartementet 2011-09-01 (bifogas)
2. Länsstyrelserna. Riktlinjer för bostadsförsörjning med koppling till rullande översiktsplanering, en rapport i pilotprojektet Kontinuerlig översiktsplanering i storstadsmiljö.
3. Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Bostadsmarknadsanalys Västra Götalands län
2011 (Rapport 2011:53)
4. Bredband Östra Skaraborg. Svar på förfrågan om samarbete med MTG-kommunerna.
Dnr. 2011/0229
5. Tekniska nämndens arbetsutskott. Beslut om antagande av entreprenör för nybyggnad
av offentliga toaletter i Mariestad. Beslutet gäller under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar om finansiering och igångsättningstillstånd.
Dnr. 2011/0169
6. Tekniska nämndens arbetsutskott. Beslut om antagande av entreprenör för konvertering av värmesystem vid Termitens förskola.
7. Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun. Beslut att godkänna upprättat förslag till avsiktsförklaring om samarbete inom turismnäringen.
Dnr. 2011/0188
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 307

Inbjudningar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Melleruds kommun. Inbjudan till Vänertinget den 28 oktober 2011 i Mellerud
2. Pwc. Inbjudan till utbildningen ”Effektiva sammanträden – för ordförande och vice
ordförande i nämnder och styrelser” den 4-5 oktober 2011 i Stockholm.
3. Göteborgsregionens lokalförbund. Inbjudan till kursen ”Ekonomi för politiker” den
22 samt 29 november 2011 i Göteborg.
4. Västra Götalandsregionen. Inbjudan till informationsmöte om frågor och problematik
för Göta-älvstråket och Vänerhamnarna den 4 november 2011 i Vänersborg.
Ordförande Jens Söder (S) kommer att representera Mariestads kommun vid mötet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Inbjudningarna läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 308

KS 2010/0015

Beslut om samråd: Planprogram för Sunds handels- och industripark,
Mariestads kommun
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslaget till planprogram för Sunds handelsoch industripark blir föremål för samråd enligt normalt planförfarande.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2010-02-03 kommunledningskontoret i uppdrag att
utarbeta ett förslag till detaljplaneprogram för Sunds handels- och industripark i Mariestads
kommun.
Mariestads kommun har förvärvat del av fastigheten Sund 1:1 i syfte att utveckla området
för industri, handel, hantverk och liknande verksamhet. Parallellt genomför Vägverket Region Väst ett förstudiearbete för utbyggnad av E20 till fyrfältsväg/motorväg. Dessa förutsättningar föranleder att det är viktigt att planera och ge förslag till hur området ska disponeras.
Behandling på sammanträdet
Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma
som arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslutet
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt planarkitekt Maria Nilsson
2011-09-01, Beslut om samråd: Planprogram för Sunds handels- och industripark, Mariestads kommun.
Programhandling, Sunds Handels- och industripark, samrådshandling augusti 2011.
_____________________________________________________________

Planeringschef Kristofer Svensson
Planarkitekt Maria Nilsson
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 309

KS 2006/0212

Utvärdering av växtligheten i Krontorpsrondellen
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bibehålla nuvarande struktur på Krontorpsronellen men med ett förändrat ytskikt.
2. Arbetsutskottet ger utvecklingsenheten i uppdrag att utarbeta ett förslag till ny/annan
vegetation i rondellen som anknyter till Mariestad som sjöstad.
3. Arbetsutskottet ger utvecklingsenheten i uppdrag att beräkna kostnaden för att dekorera Krontorpsrondellen med ett antal ”prickar” för att gestalta en farled samt en båt
för plantering av växter.
Bakgrund
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2010-05-27 behandlas en motion av Linnéa Wall (S)
samt Peter Legendi (S) i vilken de föreslog att rondellen vid norra infarten till Mariestad ska
få en ansiktslyftning.
Avsikten är att Krontorpsrondellen ska gestalta Vänerlandskapet med vågor och magra,
karga stränder. Vid anläggandet av planteringarna gjordes misstaget att lägga på ett tunt lager med näringsrik jord som medförde att ogräset tog överhand. De senaste åren har parkavdelningen, med hjälp av stadsträdgårdsmästaren, vidtagit åtgärder för att utarma jorden.
Markytan har därmed successivt förändrats till det som var planerat. Därutöver har kompletterande plantering av växter utförts.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-06-21 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att under
hösten 2010 utvärdera sommarens växtlighet i rondellen för att därefter besluta om eventuell förändring av växtligheten.
Stadsträdgårdsmästaren har genomfört en utvärdering av växtligheten i Krontorpsrondellen
och konstaterar att vidtagna åtgärder har givit önskat resultat. De oönskade växterna är på
stark tillbakagång; maskrosor och skräppor har reducerats till ett minimum och vitklövern
är nu i stort sett borta. Fläckar av icke önskade gräsarter finns fortfarande men är på tydlig
tillbakagång. Den avsedda floran har hämtat sig så pass att kalktorrängsfloran nu gör sig
märkbar. Under sommaren har rondellen lyst av flera olika vilda växter från vår lokala flora.
Kalktorrängen karaktäriseras av en stor artrikedom och de växter som i år har skänkt en
blomsterprakt åt rondellen är bl.a. Gulmåra, fältvädd, gul fetknopp, liten blåklocka, prästkrage, väddklint, cikoria, rödklint, brudbröd, blåeld, kungsljus, kärringtand, ängsskallra,
stånds, backglim, äkta johannesört, färgkulla, mandelblom, smultron, sommarfibbla, slåtterfibbla, gråfibbla m.m. Något man emellertid måste tänka på är att fibblor inte är maskrosor.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 309 (forts.)
Behandling på sammanträdet
Johan Abrahamsson (M) yrkar att kommunchefens förslag till beslut (arbetsutskottets beslut punkt 1 och 2) kompletteras med att arbetsutskottet ger utvecklingsenheten i uppdrag
att beräkna kostnaden för att dekorera Krontorpsrondellen med ett antal ”prickar” för att
gestalta en farled samt en båt för plantering av växter.
Christer Dalvik (MAP) tillstyrker Johan Abrahamssons (M) tilläggsyrkande.
Ordförande Jens Söder (S) tar upp Johan Abrahamssons (M) tilläggsyrkande för beslut och
finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av stadsträdgårdsmästare Anders R Dagsberg 2011-09-01, Utvärdering
av krontorpsrondellen 2011.
_____________________________________________________________

Stadsträdgårdsmästare Anders R Dagsberg
Planeringschef Kristofer
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 310

KS2011/0237

Inventering av enkelt avhjälpta hinder
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att revidera gällande
plan för funktionshindrade – Ett tillgängligare Mariestad, beslutad av kommunfullmäktige 2002.
2. Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att lämna förslag till genomförandeplan
för enkelt avhjälpta hinder.
Bakgrund
Miljö- och byggnadsförvaltningen har under 18 månader under 2009-2010 haft en person
projektanställd för att inventera kommunernas lokaler/anläggningar samt de viktigaste delarna av utemiljön i MTG - området. Inventeringen har fokuserat på ”enkelt avhjälpta hinder” då dessa enligt lag ska vara åtgärdade senast under år 2010.
2011-05-02 trädde Boverkets nya föreskrifter och allmänna råd om enkelt avhjälpta hinder
till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser i kraft samtidigt som
nya plan- och bygglagen (PBL). I Boverkets föreskrifter framgår att enkelt avhjälpta hinder
ska avhjälpas så snart det är rimligt med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna. De ekonomiska konsekvenserna får inte bli orimligt betungande för fastighetsägaren, lokalhållaren eller näringsidkaren.
Resultatet av inventeringen publiceras i en central tillgänglighetsdatabas som bl.a. är tillgänglig via tillgänglighetsguiden på kommunernas hemsidor. Totalt har 85 objekt inventerats i MTG-området. De inventerade projekten är fördelade enligt följande; 45 st. i Mariestad, 24 st. i Töreboda (plus 30 näringsidkares entréer) samt 16 st. i Gullspång. De gångstråk som hittills inventerats är de mest frekvent använda stråk som leder mot torg i respektive kommun.
Tekniska förvaltningen har projektanställt Gull-Britt Svensson under tiden 1 maj tom 31
december 2011 på en heltidstjänst för att bl.a. upprätta åtgärdsprogram för enkelt avhjälpta
hinder i offentliga lokaler respektive det offentliga rummet. Dessutom ska hon slutföra
planerad inventering.
Ansvarig för inventeringen Gull-Britt Svensson informerar om den genomförda inventeringen och förestående arbete på arbetsutskottets sammanträde.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av projektanställda Gull-Britt Svensson .
Handlingsplan för HIN – Åtgärdande av enkelt avhjälpta hinder på allmän plats.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 310 (forts.)
Handlingsplan för HIN – Åtgärdande av enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler.
_____________________________________________________________

Arbetsterapeut Gull-Britt Svensson
Kommunchef Lars Arvidsson

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 311

KS 2011/0248

Aktuell näringslivsfråga
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att genomföra en översyn
av lokala ordningsföreskrifter och därtill kopplade styrdokument/regelverk. Syftet med
översynen ska vara att samordna regelverken för tillståndsgivning i centrum. Kommunchefen ska initialt kalla berörda förvaltningar till ett samrådsmöte.
Bakgrund
Ägaren av Café Mumma informerar arbetsutskottet om verksamheten och delger sin uppfattning om förutsättningarna för att driva näringslivsinriktad verksamhet i Mariestads
kommun.
Behandling på sammanträdet
Jens Söder (S) yrkar att arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att genomföra en
översyn av lokala ordningsföreskrifter och därtill kopplade styrdokument/regelverk. Syftet
med översynen ska vara att samordna regelverken för tillståndsgivning i centrum. Kommunchefen ska initialt kalla berörda förvaltningar till ett samrådsmöte.
Ordförande Jens Söder (S) tar upp eget yrkande för beslut och finner att arbetsutskottet
beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut
Muntlig information på sammanträdet.
_____________________________________________________________

Tekniska nämnden
Socialnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Kommunchef Lars Arvidsson
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 312

KS 2011/0250

Information: Förslag till ritningar för en ny ”kombihall”
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund
T.f. tekniska chefen Leif Andersson har träffat representanter för IBK Lockerud. Vid mötet presenterade föreningen ett förslag till ritningar för en ny ”kombihall” som i princip
överensstämmer med tidigare skisser. Förslaget kommer att revideras med utgångspunkt
från de synpunkter som framkom på mötet. Enligt IBK Lockerud kommer förslaget att
kunna genomföras inom tidigare angivna ekonomiska ramar.
T.f. tekniska chefen Leif Andersson informerar om förslaget till ritningar för en ny ”kombihall” på arbetsutskottets sammanträde.
Underlag för beslut
Skrivelse, inklusive planritningar, upprättad av t.f. tekniska chefen Leif Andersson 2011-0502, Utredning av investerings- och driftskostnader för byggande av 2 kombihallar.
_____________________________________________________________

T.f. tekniska chefen Leif Andersson
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 313

KS 2011/0205

Igångsättningstillstånd för tillbyggnad av omklädningsrum vid ishallen
i Mariestad
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna igångsättningstillstånd för tillbyggnad av två omklädningsrum, inklusive duschar, samt en tillgänglighetsanpassad toalett
vid ishallen i Mariestad. Den totala investeringskostnaden uppgår till1 250 tkr och finansieras inom budgeterade medel på projekt 2409.
2. Arbetsutskottet beslutar att fastighetsavdelningens skattefinansierade ram utökas med
145 tkr i budget 2012 för att finansiera de ökade drift- och kapitalkostnaderna.
3. Arbetsutskottet ger t.f. tekniska chefen i uppdrag att, i dialog med Bois Hockey, undersöka möjligheten att anpassa ersättningen till föreningen med syfte att minska
kommunens driftskostnader med anledning av nybyggnationen.
Johan Abrahamsson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Rune Skogsberg (C) justerar detta beslut.
Bakgrund
På uppdrag av kommunledningen har tekniska förvaltningens byggnadsavdelning upprättat
byggnadshandlingar för två nya omklädningsrum vid ishallen i Mariestad. Handlingarna
innefattar även en tillgänglighetsanpassad toalett.
Byggnadsarbetet kommer att genomföras som ett samverkansprojekt mellan kommunen
och Mariestads BOIS Hockey enligt följande:
-

I samverkan med föreningen upprättar Mariestads kommun de handlingar som krävs
för bygglovsansökan samt arbetshandlingar. Kostnaden uppskattas till 75 tkr.

-

Kommunen utför mark- och grundläggningsarbeten. Kostnaden uppskattas till 325 tkr.

-

Föreningen utför resterande byggnads- och installationsarbete med hjälp av föreningens
medlemmar. Kommunen tillhandahåller material till en uppskattad kostnad av 850 tkr.

Projektet genomförs inom anslagna medel i budget 2011.
Behandling på sammanträdet
Christer Dalvik (MAP) yrkar att kommunchefens förslag till beslut kompletteras med att
arbetsutskottet ger tekniska chefen i uppdrag att, i dialog med Bois Hockey, undersöka
möjligheten att anpassa ersättningen till föreningen med syfte att minska kommunens
driftskostnader med anledning av nybyggnationen.
Rune Skogsberg (C) tillstyrker Christer Dalviks (MAP) yrkande.
Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 313 (forts.)
Ordförande Jens Söder (S) tar upp Christer Dalviks (MAP) tilläggsyrkande för beslut och
finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av t.f. tekniska chefen Leif Andersson samt Ralf Vestman på byggnadsavdelningen 2011-06-27, Tillbyggnad av omklädningsrum vid ishallen i Mariestad - Igångsättningstillstånd.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

T.f. tekniska chefen Leif Andersson
Maria Vaziri
Ekonom Jonas Eriksson
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 314

KS 2011/0239

Omprövning av beslutade investeringsprojekt
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Ärendet återkommer efter beredning vid arbetsutskottets sammanträde 2011-09-28.
Bakgrund
Vid arbetsutskottets sammanträde 2011-0-31 informerade t.f. tekniska chefen samt ekonomichefen informerar om beslutade investeringar för innevarande år som ännu inte påbörjats.
På uppdrag av arbetsutskottet har tekniska förvaltningen gjort en sammanställning av de
investeringsprojekt i budget för år 2011 som ännu ej påbörjats. Projekten redovisas uppdelade som skattefinansierad verksamhet och som taxefinansierad verksamhet. Inom respektive huvudgrupp har projekten delats upp i två grupper; en grupp där projekten inte påbörjats samt en grupp där projekteringsarbete pågår men genomförandet inte har påbörjats.
Inom skattefinansierad verksamhet uppgår beloppet för ej påbörjade projekt till 8 041 tkr.
För de projekt som projekterats eller där projektering pågår men där genomförandet inte
har påbörjats uppgår beloppet till 10 519 tkr.
Inom taxefinansierad verksamhet uppgår beloppet för projekt som ej påbörjats till 6 407
tkr.
Det största enskilda projektet som inte påbörjats är ledningsbyte och omgestaltning av
Stockholmsvägen. Detta projekt berör VA-avdelningen, gatuavdelningen samt utvecklingsenheten. Samtliga belopp är prognos eller redovisade 2011-08-31.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av t.f. tekniska chefen Leif Andersson 2011-09-06, Budget 2011, rapport av ej påbörjade investeringsprojekt inom Tekniska förvaltningen.
Tekniska förvaltningen, Sammanställning av status för investeringsprojekt.
___________________________________________________________

T.f. tekniska chefen Leif Andersson
Ekonomichef Maria Vaziri
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 315

KS 2011/0235

Åtgärder för en långsiktigt stark ekonomi i Mariestads kommun
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar ett inriktningsbeslut som innebär att kommunchefen ska presentera en genomförandebeskrivning/åtgärdsbeskrivning för att uppnå
ett besparingsmål om minst 60 miljoner kronor.
2. Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att genomföra det fortsatta utredningsarbetet i enligt följande ordning:
- Anpassning av uppdrag och bemanning
Verksamhetsövergripande åtgärder (exklusive kommunens bolag)
- Alternativa driftsformer (inklusive intraprenad)
Fastigheter (listan på fastigheter ska utökas)
Investeringar
- Konsekvensbeskrivning av en försäljning av hela eller delar av de kommunala bolagen.
3. Arbetsutskottet beslutar att samtliga utredningsuppdrag ska vara färdigställda så att de
kan underställas kommunfullmäktige för beslut senast vid sammanträdet i november
månad.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-02-02 att ge kommunchefen i uppdrag att
utarbeta förslag till utvecklingsområden som innefattar åtgärder för att Mariestads kommun
ska få en långsiktigt stark ekonomi som tryggar välfärden. Förslaget skulle innefatta tre
ekonomiska nivåer; 50 miljoner, 70 miljoner samt 100 miljoner kronor.
Kommunchef Lars Arvidsson samt ekonomichef Maria Vaziri har utarbetat ett förslag till
åtgärder för att Mariestads kommun ska få en långsiktigt stark ekonomi. Förslaget innefattar besparingar i storleksordningen 61 till 100 miljoner kronor. Kommunchefen samt ekonomichefen presenterade förslaget på arbetsutskottets sammanträde 2011-08-31.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson samt ekonomichef Maria Vaziri 201108-30, Åtgärder för en långsiktigt stark ekonomi i Mariestads kommun, Sammanfattning
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunchef Lars Arvidsson
Ekonomichef Maria Vaziri
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 316

KS 2011/0249

Diskussion: Översyn av den politiska organisationen
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att tillsätta en parlamentariskt sammansatt arbetsgrupp som ska lämna förslag till utformning av den politiska organisationen, arbetssätt samt ersättningar.
Bakgrund
Majoritetspartierna (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Mariestadspartiet och miljöpartiet)
föreslår att det tillsätts en parlamentarisk utredning för att genomföra en översyn av den
politiska organisationen, arbetsordningen samt ersättningar och arvoden för kommunens
förtroendevalda.
Underlag för beslut
Muntlig information på sammanträdet.
_____________________________________________________________

Kommunchef Lars Arvidsson
Stadsjurist Rolf Sjöström
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Aktuell information & rapporter
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Presentation av ny alkoholhandläggare
Kommunens nya alkoholhandläggare Maria G. Wirtanen presenterade sig själv och sin yrkesbakgrund för arbetsutskottet.
_____________________________________________________________

Presentation av t.f. turistchef
Planeringschef Kristofer Svensson informerade om att Anna Söderman är t.f. turistchef
under den period som ordinarie turistchefen arbetar med andra uppgifter. Anna Söderman
presenterade sig själv för arbetsutskottet.
_____________________________________________________________

Exportmogen turistdestination
Planeringschef Kristofer Svensson informerar om den förstudie som Hushållningssällskapet genomfört avseende möjligheten för Vänerskärgården med Kinnekulle ska utvecklas till
en exportmogen turistdestination. Förstudien framhåller att det finns goda förutsättningar
att utveckla en exportmogen turistdestination och lämnar förslag till tillvägagångssätt och
fortsatt arbete.
(Dnr. KS 2011/0195 )
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kvarteret Kornet
Kommunchef Lars Arvidsson informerade kortfattat om den pågående processen med den
planerade nybyggnationen inom kvarteret Kornet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vänerns Vattenreglering
Christer Dalvik (MAP) informerade kortfattat från möte med kommuner i samverkan om
Vänerns vattenreglering 2011-09-13. Med vi mötet var även planeringschef Kristofer
Svensson.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mariestads Tillgänglighetsforum
Johan Abrahamsson (M) informerade kortfattat från möte med representanter för Mariestads Tillgänglighetsforum 2011-09-05. Med vid mötet, som varade 1,5 timmar, var även
Christer Dalvik (MAP).
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Utbildning för förtroendevalda
Johan Abrahamsson (M) rapporterade från utbildningen av förtroendevalda som genomfördes den 7 september. Utbildningen som leddes av Axel Danielsson var mycket uppskattad av de förtroendevalda.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Styrelsemöte med MTEAB
Per Rosengren (V) rapporterade från styrelsemöte med MTEAB den 13 september. Vid
mötet diskuterades bl.a. utbyggnaden av bredband på landsbygden som ska genomföras av
MTEAB. I samband med mötet invigdes även den nya panncentralen i Töreboda.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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