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Jonas Eriksson
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Ramona Nilsson
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Ordförande
1:e vice ordförande, deltog ej § 95
2:e vice ordförande
Ledamot
Ledamot

Kommunchef
Ekonomichef § 84, §§ 93-94, § 96
Redovisningschef § 84
Utvecklingschef §§ 86-87
Näringslivschef §§ 86-87
Chef för sektor stöd och omsorg § 91
Planarkitekt § 83, § 90, § 95
Mark och exploateringschef §§ 88-89, § 97
Sekreterare

Justerare

Ida Ekeroth

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse

Sekreterare

Paragrafer

Ola Blomberg
Ordförande

Johan Abrahamsson
Justerande

Ida Ekeroth
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ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2017-03-08

Anslagsdatum

2017-03-09

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Ola Blomberg
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 80

Dnr 2017/00005

Handlingar att anmäla
1. Skrivelse från miljö- och byggnadsnämnden till Trafikverket. Remissyttrande –
avgränsningssamråd för miljöbedömning av nationell transportplan 2018-2029.
(KS 2017/85)
2. Hela Sverige ska leva. Tidskriften Hela Sverige ska leva nr 1 år 2017.
3. Skrivelse från stadsplaneavdelningen till Mark- och miljödomstolen. Yttrande över
överklagande av Mariestads kommuns beslut 2016-06-13, dnr 2013/00114
angående detaljplan för Västra Ekudden, Mariestads centralort, Mariestads
kommun. (KS 2013/114)
4. Migrationsverket. Skrivelse till Sveriges kommuner, Migrationsverkets uppdrag att
anvisa kommuner att ta emot nyanlända.
5. Sveriges Kommuner och Landsting. Meddelande från styrelsen nr 7/2017. Beslut
att ställa sig bakom målet om ett rökfritt Sverige 2025 som innebär att minska
rökningen till mindre än 5 procent i befolkningen till 2025.
6. Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Detaljplan för Ladukärr 1:2
m.m. Mariestads centralort, Mariestads kommun. Mark- och miljödomstolen
avslår överklagandet. (KS 2015/462)
7. Sveriges Kommuner och Landsting. Erbjudande om utbildning och stöd,
”Medborgardialog för att förebygga och hantera den komplexa samhällsfrågan
kring inkludering och integration”.
8. Myndigheten för delaktighet. Skrivelse, FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning har betydelse i din kommun.
Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
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Dnr 2017/00007

Inbjudningar
1. Sveriges Kommuner och Landsting, Statistiska Centralbyrån m.fl. Inbjudan till
konferensen ”Hållbar regional utveckling – Flöden och dynamik ur ett regionalt
perspektiv” den 5 maj 2017 i Stockholm.
2. Pwc. Inbjudan till utbildningen ”Intern styrning och kontroll för förtroendevalda”
den 30 maj 2017 i Göteborg alternativt den 31 maj 2017 i Stockholm.
3. Pwc. Inbjudan till utbildningen ”kommunal ekonomi för förtroendevalda” den 12
maj 2017 i Stockholm.
Janne Jansson (S) deltar på denna utbildning.
4. Pwc. Inbjudan till utbildningen ”Utveckla ordförandeskapet i nämnder och
styrelser” den 31 maj till 1 juni 2017 i Stockholm.
5. Vänersamarbetet. Kallelse till årsmöte Vänersamarbetet ekonomisk förening den
10 mars 2017 i Lidköping.
6. Sveriges Kommuner och Landsting. Inbjudan till utbildning om hot och hat mot
förtroendevalda. Utbildningen sker på överenskommet datum och tid i Mariestads
kommun. Säkerhetssamordnaren anser att det vore bra att genomföra denna
utbildning inför valet 2018.
7. Delegationen för unga till arbete. Inbjudan till samtal om nyanländas etablering
med Ylva Johansson den 9 mars 2017 i Stockholm.
8. Kommuninvest. Inbjudan till föreningsstämma i Kommuninvest den 20 april
2017.
Mariestads kommun representeras av Björn Fagerlund (M).
9. Statens offentliga utredningar. Inbjudan till ”Forum Tillit” den 16 mars 2017 i
Stockholm.
Inbjudningarna läggs till handlingarna.
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Ksau § 82

Dnr 2017/00106

Igångsättning och tilläggsfinansiering för ombyggnation av
Flitiga Lisans skola till förskola

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att lämna igångsättningstillstånd för en ombyggnation
av Flitiga Lisans skola till förskola.
2. Kommunfullmäktige beslutar att omfördela 5 350 tkr från kommunstyrel-sens
reserv skolor väst till en ombyggnation av Flitiga Lisans skola till förskola.
Beslutet gäller under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar att om-budgetera
de 7 000 tkr som är avsatta i investeringsbudgeten år 2016 för kommunstyrelsens
reserv skolor väst.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade år 2014 (§ 75) att påbörja en projektering för en
ombyggnad av Flitiga Lisans skola till förskola. Projektet är en del av fullmäktiges
inriktningsbeslut om en framtida skolstruktur i det västra skolområdet i Mariestad.
Projektet är indelat i två etapper. Etapp 1 innebär att befintlig gymnastikbyggnad och
hopbyggd modul innehållande fritidshem rivs samt att en personalparkering
iordningsställs. Etapp 2 innebär att skolbyggnaden byggs om till förskola med sex
avdelningar varav en kommer att användas för nattomsorg. Tomten iordningsställs
med parkering och lekutrustning.
Fastighetsavdelningen har genomfört en upphandling av projektet och
förfrågningsunderlaget har varit ute för anbudsräkning under perioden 2016-12-16
t.o.m. 2017-01-23. Två anbud inkom under anbudstiden. Utvärderingen visar att
anbud nr 1 har lämnat det anbud som är det mest ekonomiskt fördelaktiga.
Anbudet överstiger de budgeterade medlen för ombyggnationen av Flitiga Li-san. För
att projektet ska kunna påbörjas måste medel omfördelas inom projekt Skola Väst.
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2017-02-07 att anta NCC Sverige AB, för
om- och tillbyggnad av Flitiga Lisans skola till förskola. Beslutet gäller under
förutsättning att kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad fattar beslut gällande
finansiering och igångsättning av projektet.
Det lämnade anbudet uppgår till 25 350 tkr. Den totala kostnaden för ombyggnationen
uppgår till 30 350 tkr, inklusive projektering m.m. Verksamhet teknik föreslår därför
att 5 350 tkr omfördelas från kommunstyrelsens reserv skolor väst till projektet. Detta
förutsätter att kommunstyrelsen beslutar att ombudgetera de medel som finns anslagna
i budget år 2016 till år 2017, totalt 7 000 tkr.
Justerandes signatur
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Ksau § 82 (forts.)
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från tekniska nämndens arbetsutskott 2017-02-07 § 46, Upp-handling
– Ombyggnation av Flitiga Lisans skola till förskola, Mariestads kommun.
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson, Igångsättning och
tilläggsfinansiering för ombyggnation av Flitiga Lisans skola till förskola.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Ekonomichef Jonas Eriksson
Ekonomienhetschef Annica Olsson
Redovisningschef Lars Bergqvist
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Ksau § 83

Dnr 2017/00066

Beslut om planbesked och uppdrag: Detaljplan för Ullervad
31:73, Mariestads kommun

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att meddela positivt planbesked på
ansökan om detaljplan för Ullervad 31:73.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge stadsplaneavdelningen i uppdrag
att upprätta förslag till detaljplan för Ullervad 31:72, Ullervad tätort, Mariestads
kommun.
Bakgrund

Mariehus Fastigheter AB har 2017-02-02 inkommit med ansökan om planbesked för
fastigheten Ullervad 31:73. I ansökan framgår att sökanden avser att bygga till den
befintliga förskolan Vävaren samt genomföra förändringar avseende en
parkeringsanläggning som ligger i anslutning till förskolan. Gällande plan för området
är detaljplan för Norra Kistegården, Ullervad, Mariestads kommun laga kraftvunnen
1990-02-01 (1680-P116).
Fastigheten omfattar ca 2 000 m2 och är belägen i den nordvästra delen av Ullervad
tätort (Kistegårdsområdet). I öster gränsar fastigheten till Spolvägen, i söder till en
gång- och cykelbana, i väster till bostadshus och i norr till naturmark. På fastigheten
ligger Vävarens förskola med ca 55 inskrivna barn fördelat på tre avdelningar.
I gällande detaljplan har största tillåtna byggnadsarea reglerats till 500 m2. Befintlig
byggnad är drygt 500 m2 (byggnadsarea). Utnyttjandegraden är därmed helt utnyttjad
och gällande plan medger ingen ytterligare byggnation på fastigheten. För att
möjliggöra utbyggnad av förskolan måste gällande plan ändras.
Förskolan Vävaren uppfördes under början av 1990-talet på fastigheten Ullervad 31:73
och avsågs ursprungligen omfatta två avdelningar med 28 barn. På förskolan finns i
dagsläget ca 55 inskrivna barn och verksamheten är trångbodd, mot bakgrund av detta
finns ett förslag till utbyggnad. Planändringen innebär i huvudsak en utökning av
byggrätten för fastigheten samt översyn av parkering för verksamheten.
Någon annan än rådande markanvändning finns inte med i ansökan om planbesked,
stadsplaneavdelningen önskar dock lyfta möjligheten att undersöka lämpligheten att
eventuellt även medge t.ex. bostäder och vård, detta för att skapa en flexibel plan över
tid. I övrigt har stadsplaneavdelningen inget att invända mot den sökta ändringen.
Befintlig förskola är etablerad och den planerade förändringen har liten påverkan på
omgivningen.
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På tomter för förskola ska det på tomten eller i närheten av den finnas tillräckligt stor
friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Eftersom tomten redan är bebyggd ska
kraven på friyta tillgodoses i skälig utsträckning. Eventuell utökning av kvartersmark
och ianspråktagande av naturmark får utredas i samråd med markägare,
verksamhetsutövare och övrigt berörda.
Stadsplaneavdelningen gör bedömningen att planen kan upprättas med
standardförfarande då den sökta ändringen anses vara förenlig med översiktsplanen
och länsstyrelsens granskningsyttrande, inte är av betydande intresse för allmänheten
eller i övrigt av stor betydelse eller kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
Ändring av detaljplan bedöms kunna tillämpas i det fall ändringen endast omfattar
förändring i exploateringsgrad. Vid ändring av detaljplan behöver inte hela den
lämplighetsbedömning som görs vid upprättande av en ny detaljplan genomföras. För
att genomföra en ändring av detaljplan förutsätts att syftet med den ursprungliga
planen är fortsatt gällande. Ändring går inte att använda om t.ex. ett planområde
behöver utökas eller om allmän platsmark ska ändras till kvartersmark, detta eftersom
markområdets lämplighet inte har prövats tidigare.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planarkitekt Adam Johansson samt stadsplanechef Tina
Karling Hellsvik 2017-02-16, Beslut om planbesked och uppdrag: Detaljplan för
Ullervad 31:73, Ullervad tätort, Mariestads kommun.
Ansökan om planbesked för Ullervad 31:1 daterad 2017-02-02.
Detaljplan för Norra Kistegården, Ullervad, Mariestads kommun (1680-P116).
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson, Beslut om planbesked
och uppdrag: Detaljplan för Ullervad 31:73, Mariestads kommun.
Expedierats till:
Planarkitekt Adam Johansson
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Mariehus Fastigheter AB, VD Jonas Hedberg
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Dnr 2017/00090

Årsredovisning 2016 för Mariestads kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige godkänner upprättad årsredovisningen för år 2016 i Mariestads
kommun.
Bakgrund

Efter varje verksamhetsår, tillika kalenderår, ska en årsredovisning upprättas.
Årsredovisningen ska innehålla förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning,
finansieringsanalys samt sammanställd redovisning med kommunal verk-samhet i
annan juridisk form.
Redovisningsenheten har upprättat bokslut och årsredovisning för Mariestads
kommun år 2016. Ekonomichef Jonas Eriksson informerar om årsredovisningen på
sammanträdet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonomichef Jonas Eriksson 2017-02-23, Årsredovisning 2016
för Mariestads kommun.
Förslag till Årsredovisning år 2016 för Mariestads kommun
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson, Årsredovisning år 2016 för
Mariestads kommun.
Expedierats till:
Kommunfullmäktige
Ekonomichef Jonas Eriksson
Redovisningschef Lars Bergqvist
Ekonomienhetschef Annica Olsson
Kommunrevisionen
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Dnr 2016/00277

Yttrande över laglighetsprövning enligt kommunallagen

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig till förvaltningsrätten avseende
laglighetsprövning av kommunstyrelsens beslut § 224/16 i enlighet med förslag
upprättat av externt juridiskt stöd.
Ida Ekeroth (S) samt Janne Jansson (S) deltar inte i beslutet.
Bakgrund

Kommunstyrelsens beslut § 224/16, Godkännande av köp av fastigheterna Ärlan 3
och Lejonet 9, är överklagat till förvaltningsrätten för begäran om prövning enligt
kommunallagen. I överklagan framfördes även ett yrkande om att förvaltningsrätten
skulle inhibera kommunstyrelsens beslut. Förvaltningsrätten avslog yrkandet om
inhibition och förelade Mariestads kommun att yttra sig över innehållet i överklagan
och anförda handlingar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-12-21, efter delegation från
kommunstyrelsen, att yttra sig till förvaltningsrätten avseende laglighetsprövning av
kommunstyrelsens beslut § 224/16 i enlighet med förslag upprättat av externt juridiskt
stöd.
Kompletterande underlag har inkommit i ärendet och kommunstyrelsen har beretts
möjlighet att, senast den 17 mars 2017, lämna synpunkter på de kompletterande
handlingar som inkommit i ärendet.
Mariestads kommun har anlitat ett externt juridiskt stöd i processen. Det externa
juridiska stödet har upprättat ett förslag till yttrande till förvaltningsrätten.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av tf. kommunchef Kristofer Svensson 2017-03-06, Yttrande till
förvaltningsrätten avseende laglighetsprövning av kommunstyrelsens beslut.
Förslag till yttrande till förvaltningsrätten.
Skrivelse från förvaltningsrätten där kommunstyrelsen bereds möjlighet att yttra sig
över kompletterande handlingar som inkommit i ärendet.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
Förvaltningsrätten i Jönköping
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Ksau § 86

Dnr 2017/00045

Verksamhetsplan för näringslivsarbetet i Mariestads kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till verksamhetsplan för kommunens
näringslivsarbete 2017.
Arbetsutskottets beslut

Verksamhetsplanen ska kompletteras med inrättandet av ett ”Etableringsråd” samt
kommunens arbete med ”Förenkla helt enkelt”. Vidare ska beskrivningen av arbetet
med fiber på landsbygden kompletteras (”vita fläckar”) inför kommunstyrelsens
behandling av verksamhetsplanen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett utvecklingschefen i uppdrag att upprätta
förslag till verksamhetsplan för kommunens näringslivsarbete 2017.
Verksamhetsplanen lägger särskilt fokus på kommunstyrelsens beslutade nämndmål
för verksamhetsåret 2017 som avser besöksnäringsutveckling längs Göta kanal,
integration kopplat till lokalt näringsliv, framtagande av marknadsföringsstrategi för
Mariestad som etableringsort samt start av arbetet med Test- och demonstrationsplats
Mariestad och ElectriVillage.
Utöver insatser för att nå beslutade nämndmål ska tillväxt- och näringslivsar-betet
fokusera på åtgärder som beskrivs i redovisad verksamhetsplan.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av näringslivschef Mats Widhage 2017-02-22, Förslag till
verksamhetsplan för näringslivsarbetet i Mariestads kommun.
Förslag till verksamhetsplan för näringslivsarbetet i Mariestads kommun.
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson, Verksamhetsplan för
näringslivsarbetet i Mariestads kommun.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
Näringslivschef Mats Widhage
Utvecklingschef Ramona Nilsson
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Dnr 2017/00046

Näringslivs- och marknadsföringsstrategi för Mariestads kommun

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att revidera
inriktningen på arbetsprocessen för framtagande av gemensam näringslivs- och
marknadsföringsstrategi.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kommunchefen i uppdrag att upprätta
förslag till arbetsprocess för framtagande av en gemensam näringslivs- och
marknadsföringsstrategi för Mariestads kommun.
Näringslivs- och marknadsföringsstrategin ska tydliggöra vad den politiska ledningen
tillsammans med kommunens företag och organisationer finner viktigt i arbetet med
att skapa bra förutsättningar för att utveckla kommunens näringsliv.
Organisation
-

Framtagandet av ny näringslivs- och marknadsföringsstrategi kommer genomföras
i enlighet med kommunens projektmodell.

-

Beställare av näringslivs- och marknadsföringsstrategin är utvecklingschefen.
Projektledare för strategins framtagande är näringslivschefen.
Delprojektledare för framtagande av marknadsföringsstrategin som kopplas till
näringslivsstrategin ska utses.
Styrgrupp utgör beställare tillsammans med kommunchef.
En referensgrupp bildas bestående av kommunstyrelsens presidium,
representanter från näringslivsorganisationerna i kommunen samt tjänstemän från
berörda sektorer i kommunen.
En arbetsgrupp bestående av lokala företag och organisationer bildas som
medverkar i strategins framtagande.

Aktiviteter/tidsplan år 2017
-

Justerandes signatur

Under mars månad år inbjuds referensgruppen till ett första möte för att
informeras om arbetsprocessen, projektets mål och tidplan.
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Ksau § 87 (forts.)

-

En workshop genomförs i april månad med målet att få en bred förankring kring
strategiska insatsområden. Vid workshopen deltar representanter från Tillväxtverket
och Skaraborgs kommunalförbund för att ge en återkoppling till beslutade
nationella och regional utvecklingsstrategier som Mariestads kommun har att
förhålla sig till i processen med att upprätta kommunens näringslivs- och
marknadsföringsstrategi. Vid workshopen får lokala företagare och organisationer
möjlighet att ge sin syn på viktiga insatsområden som berör näringslivet i Mariestad.

-

I juni presenteras ett utkast till näringslivsstrategi för referensgruppen som bygger
på redovisade förslag och slutsatser från workshopen i april.

-

Parallellt i juni genomförs en första workshop för delprojektet gällande
marknadsföringsstrategin där en SWOT- och målgruppsanalys görs.

-

I september presenteras ett första utkast på gemensam näringslivs- och marknadsföringsstrategi för referensgruppen som bygger på resultat av workshop i juni.

Strategin överlämnas i oktober till beställaren för politisk återkoppling och beslut.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av näringslivschef Mats Widhage 2017-02-22, Arbetsprocess för att
upprätta en gemensam näringslivs- och marknadsföringsstrategi.
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson, Arbetsprocess för att
upprätta en gemensam näringslivs- och marknadsföringsstrategi.
Expedierats till:
Näringslivschef Mats Widhage
Utvecklingschef Ramona Nilsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-03-08

Sida 14

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 88

Dnr 2017/00080

Genomförande av detaljplan Nolhagen 3:6 (Sjölyckan norra)

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger chefen för sektor samhällsbyggnad i uppdrag att
genomföra en förstudie inför en detaljplan för Nolhagen 3:6 (Sjölyckan norra) i
enlighet med projektmodellen.
Bakgrund

Projekt Sjölyckan fortskrider och mer än halva området är sålt, tecknat eller uppbundet
med intentionsavtal. Mark- och exploateringschefen ser en fortsatt stark efterfrågan på
tomter från både privatpersoner och villaföretag. Detta ökar behovet av att kommunen
är förberedd på nästa etapp åt norr för att kunna ta fram tomter i den takt de försäljs.
Mark- och exploateringschefen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott ska besluta
att genomföra en förstudie inför en detaljplan för Nolhagen 3:6 (Sjölyckan norra) i
enlighet med projektmodellen. Syftet är att skapa fler byggrätter omedelbart norr om
befintligt område i projekt Sjölyckan.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av mark- och exploateringschef Erik Randén 2017-02-17,
Genomförande av detaljplan Nolhagen 3:6 (Sjölyckan norra).
Behovsbeskrivning Sjölyckan Norr.
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson, Genomförande av detaljplan
Nolhagen 3:6 (Sjölyckan norra).
Expedierats till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Mark- och exploateringschef Erik Randén
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Dnr 2016/00244

Försäljning av fastigheten Eken 2 till Mariehus AB

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner en försäljning av fastigheten Eken 2 till Mariehus AB för
en köpeskilling om 1 500 tkr.
Köparen ska lämna in bygglov samt upphandla entreprenör inom sex månader.
Styrelsen för Mariehus AB kan överväga alternativ upplåtelseform, exempelvis
kooperativa hyresrätter.
Bakgrund

Mariehus AB har inkommit med ett muntligt önskemål om att förvärva fastigheten
Eken 2 och ett köpekontrakt har upprättats. Försäljningen innebär att hela fastigheten
säljs till bolaget för en köpeskilling om 1 500 tkr.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-05-25 att starta processen med en
försäljning av Eken 2 till Mariehus.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av mark- och exploateringschef Erik Randén 2017-02-17,
Försäljning Eken 2.
Förslag till köpekontrakt för försäljning av fastigheten Eken 2 till Mariehus AB.
Kartbild över fastigheten Eken 2.
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson, Försäljning av fastigheten
Eken 2 till Mariehus AB.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
Mark- och exploateringschef Erik Randén
Ekonom Elisabet Westberg
Jonas Hedberg, VD Mariehus AB
Ekonomichef Jonas Eriksson
Ekonomienhetschef Annica Olsson

Justerandes signatur
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Dnr 2016/00412

Beslut om samråd: Ändring av detaljplan för del av Kanaljorden
1:2, Sjötorp tätort, Mariestads kommun

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslag till ändring av detaljplan för del av
Kanaljorden 1:2, Sjötorp tätort, Mariestads kommun blir föremål för samråd.
Bakgrund

AB Göta kanalbolag inkom 2016-10-11 med en ansökan om planbesked för ändring av
detaljplan för del av fastigheten Kanaljorden 1:2. Ansökan avser att, utöver gällande
markanvändning, medge parkeringsändamål vid hamnbassängen i Sjötorp och
kanalområdet i Lyrestad.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-11-01 att meddela positivt
planbesked samt att ge stadsplaneavdelningen i uppdrag att upprätta förslag till ändring
av detaljplan för del av Kanaljorden 1:2 i Sjötorp respektive Lyrestad.
Planområdet omfattar ca 6,1 ha mark- och vattenområden och är centralt beläget i
Sjötorp tätort. Planområdet gränsar i väst till Slussvägen, i norr till Varvsvägen och
bostadshus på Österbacken, i öst till naturmark och i söder till gång- och cykelbana
som löper längs Göta kanal.
Planförslaget syftar till att tillåta markanvändning parkering tillsammans med fastställd
markanvändning (industri-, kanal och dylika ändamål) i gällande planer. Planen
upprättas enligt standardförfarande.
Behovsbedömning för MKB har samråtts med Länsstyrelsen i Västra Götalands län
som 2016-12-05 meddelat att de delar kommunens bedömning, att planförslaget inte
innebär betydande påverkan på miljön.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planarkitekt Adam Johansson samt stadsplanechef Tina Karling
Hellsvik 2017-02-23, Beslut om samråd: Ändring av detaljplan för del av Kanaljorden
1:2, Sjötorp tätort, Mariestads kommun.
Ändring av detaljplan för del av Kanaljorden 1:2, Sjötorp tätort, Mariestads kommun,
Plankarta med bestämmelser (samrådshandling).
Ändring av detaljplan för del av Kanaljorden 1:2, Sjötorp tätort, Mariestads kommun
Planbeskrivning (samrådshandling)
Ändring av detaljplan för del av Kanaljorden 1:2, Sjötorp tätort, Mariestads kommun
Behovsbedömning för MKB.
Justerandes signatur
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Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson, Beslut om samråd: Ändring
av detaljplan för del av Kanaljorden 1:2, Sjötorp tätort, Mariestads kommun.
Expedierats till:
Expedieras till:
Planarkitekt Adam Johansson
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
AB Göta kanalbolag, Box 3 591 21 Motala

Justerandes signatur
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Dnr 2017/00002

Nytt Hälso- och sjukvårdavtal mellan Västra Götalandsregionen
och kommunerna i Västra Götaland

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till ”Hälso- och sjukvårdsavtal i
Västra Götaland som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra
Götalands-regionen och kommunerna i Västra Götaland”, med giltighet från den
1 april 2017 till den 31 december 2020. Avtalet ersätter nuvarande Hälso- och
sjukvårdsavtal som därmed upphör att gälla fr.o.m. den 1 april 2017.
2. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till underavtal ”Överenskommelse
om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland
kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk”, med
giltighet från den 1 april 2017 till den 31 december 2020. Avtalet ersätter nuvarande
överenskommelse, som därmed upphör att gälla from den 1 april 2017.
3. Kommunfullmäktige godkänner förslaget om ändrad avtalstid i underavtal
”Ramavtal om läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård”, till samma
avtalstid som Hälso- och sjukvårdsavtalet som är huvudavtal.
Bakgrund

Kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen (VGR) reglerar
ansvarsfördelning och samverkan för hälso- och sjukvård genom ett gemensamt hälsooch sjukvårdsavtal. Nu gällande avtal är det fjärde avtalet sedan regionbildningen 1999.
Inför den nya avtalsperioden har parterna genom en processorganisation med
arbetsgrupper, operativ ledningsgrupp och politisk styrgrupp utarbetat ett förslag till
nytt hälso- och sjukvårdsavtal. En av arbetsgrupperna har utarbetat förslag på ny
överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning
och personer med missbruk.
Avtalsförslaget med tillhörande underavtal har genomgått synpunktsrunda till samtliga
kommuner i Västra Götaland och förvaltningar inom VGR och justerats utifrån
inkomna synpunkter.
Det nu föreslagna avtalet, med en avtalstid fr.o.m. 1 april 2017 till och med 31
december 2020, gäller under förutsättning att beslut tas i regionfullmäktige i VGR och
kommunfullmäktige i respektive kommun. Avtalet reglerar ansvarsfördelning och
samverkan inom de områden där kommunen och VGR har ett delat hälso- och
sjukvårdsansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) § 3 och § 18. För personer som
får kommunal hälso- och sjukvård har parterna alltid ett gemensamt ansvar genom att
kommunen ansvarar för sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut medan
landstinget ansvarar för läkarresurser och övriga kompetenser.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Hälso- och sjukvårdsavtalet föreslås vara ett huvudavtal där ”Överenskommelse om
samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med
missbruk” och nu gällande ”Ramavtal om läkarinsatser i kommunal hemsjukvård”
(med en ändring av avtalstiden) blir underavtal. Underavtalen föreslås alltså få samma
avtalstid som det föreslagna huvudavtalet.
För att en vårdtagare med insatser från båda huvudmännen ska få en säker
sammanhållen god vård med god kvalitet krävs en välfungerande samverkan mellan
verksamheterna. Alla medarbetare måste ha kunskap om hälso- och sjukvårdsavtalet
samt dess underavtal och tillämpa dessa med fokus på den enskilde individens behov.
Skaraborgs Kommunalförbunds styrelse har 2 december 2016 beslutat att
rekommendera kommunerna att besluta om avtalen.
Socialnämnden rekommenderar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
VästKoms styrelses beslut 6 december 2016.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från socialnämnden 2017-02-21 § 22, Yttrande till
kommunfullmäktige över förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal giltigt fr.o.m. 1 april
2017 t.o.m. 31 december 2020.
Skrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg,
2017-02-01, Yttrande till kommunfullmäktige över förslag till nytt hälso- och
sjukvårdsavtal giltigt fr.o.m. 1 april 2017 t.o.m. 31 december 2020.
Protokoll från regionfullmäktige 2017-01-31 § 9. Avtal som reglerar sjukvårdsansvaret
mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland.
Protokollsutdrag från styrelsen i Skaraborgs kommunalförbund § 96/2016, Beslut om
rekommendation avseende nytt hälso- och sjukvårdsavtal.
Förslag till nytt Hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland.
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson, Nytt Hälso- och
sjukvårdavtal mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland.
Expedierats till:
Kommunfullmäktige
Västra Götalandsregionen
Skaraborgs kommunalförbund
Socialnämnden

Justerandes signatur
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Dnr 2016/00446

Motion om solceller

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunfullmäktige ställer sig bakom motionärens intention att det i samband med
nybyggnation ska installeras solceller då det är möjligt.
2. Komunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag lämna förslag till takytor som är
möjliga för socellspaneler.
Motionen är därmed besvarad.
Bakgrund

Leif Udéhn (S) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun ska införa krav på att
det ska installeras solceller på tak och andra möjliga ytor vid nybyggnation av
kommunala fastigheter. Udéhn (S) föreslår även att Mariestads kommun ska utreda
möjligheterna att på ett effektivt sätt placera solceller på redan befintliga fastigheter
som tillhör det kommunala fastighetsbeståndet.
Kommunfullmäktige i Mariestad beslutade 28 november 2016 (Kf § 123/2016) att
överlämna motionen till tekniska nämnden för beredning. Tekniska nämnden lämnar
följande yttrande på remiss gällande motion om solceller:
Förutsättningar
Mariestads kommun har stora takarealer där installationer av solcellsanläggningar är
möjliga på både platta och lutande tak. En påbörjad inventering finns upprättad av
energirådgivarna där möjlig takyta/energiuttag beskrivs, utan hänsyn tagen till
lämplighet. Varje tak kräver en utredning innan installation, med avseende på lämpligt
objekt, läge och skuggning på takyta.
Motionen linjerar väl med följande antagna miljömålsdokument:
-

Energi-och klimatplan, antagen i MTG 2008

-

Energieffektiviseringsstrategi ett grönt och skönt MTG, Antagen 2012 i MTG

Teknik
En solcellsanläggning består av solcellspaneler, växelriktare, central och elmätare. Det
finns två alternativ på solpaneler en mjuk som kan limmas mot exempelvis ett platt tak
och en hård så kallad kiselpanel som lämpar sig för underlag där det behövs ett stativ
för fastsättning av panelen typ tegeltak mm.

Justerandes signatur
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Den mest ultimata placeringen av solceller är på ett tak som ligger i syd sydvästlig
riktning och har en taklutning på ca 30-50 grader.
Växelriktare behövs för att omvandla likströmmen från solcellspanelerna till
växelström som kan levereras ut på nätet, livslängden på växelriktare är ca 15 år, vilken
man får räkna med att byta minst en gång under anläggningens livslängd.
Livslängden på solcellspaneler är upp till 30 år men man räknar med att
solcellspanelerna har tappat 20 procent av effekten efter 25 år.
Exempel
En anläggning med: 11kw solceller upptar ca 68 kvadratmeter takyta och ger en
årsproduktion på ca 10 450 kwh. Elen som produceras kan antingen säljas (spottpriset
-1 till 5 öre) eller kvittas mot förbrukningen i just den fastigheten där anläggningen är
installerad. Det gör att ”pay off tiden” hamnar någonstans mellan 12 – 18 år beroende
på elpris och för stunden möjliga bidrag att söka samt prisbilden för att sälja den lokalt
producerande energin(överskottet). En solcellsanläggning av denna storlek kostar ca
200-250 tkr.
Underlag för beslut

Motion av Leif Udéhn (S) om att Mariestads kommun ska införa krav på att det ska
installeras solceller på tak och andra möjliga ytor vid nybyggnation av kommunala
fastigheter.
Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2017-02-14 § 37, Internremiss till tekniska
nämnden. Motion om solceller.
Inventering avmöjlig takyta/energiuttag för solceller, utan hänsyn tagen till lämplighet,
upprättad av energirådgivarna.
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson, Motion om solceller.
Expedierats till:
Kommunfullmäktige
Leif Udéhn
Tekniska nämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-03-08

Sida 22

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 93

Dnr 2017/00095

Ombudgetering av driftmedel från år 2016 till år 2017 för
kommunens samtliga verksamheter

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att inte ombudgetera några driftmedel från år 2016 till år
2017.
Bakgrund

Enligt de ekonomiska styrprinciperna för Mariestads kommun ska nämndernas
resultat, som princip, överföras till nästa år. Ett överskott i nämnden ombudgeteras
inte automatiskt utan förutsätter att ombudgetering har begärts särskilt. Ett underskott
ombudgeteras automatiskt om inte nämnden särskilt har begärt att underskottet inte
ska ombudgeteras.
Överskott som beror på omständigheter som nämnden varken kunnat förutse eller
påverka får inte ombudgeteras, exempelvis efter beslut av staten eller annan
myndighet. Överskott som uppstått på grund av en lägre omfattning på verksamheten
eller en försenad starttidpunkt får inte heller ombudgeteras. Underskott som beror på
omständigheter som nämnden varken kunnat förutse eller kunnat påverka behöver
inte ombudgeteras, exempelvis underskott som beror på beslut av staten eller annan
myndighet
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till ombudgetering av driftmedel från
år 2016 till 2017 för kommunens samtliga verksamheter. I förslaget föreslås att inga
driftmedel ombudgeteras.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonomichef Jonas Eriksson 2017-03-06, Ombudgetering av
driftmedel från år 2016 till år 2017 för kommunens totala verksamheter.
Förslag till ombudgetering av drift- och investeringsmedel från år 2016 till år 2017.
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson, Ombudgetering av driftmedel
från år 2016 till år 2017 för kommunens samtliga verksamheter.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
Expedieras till:
Ekonomichef Jonas Eriksson
Ekonomienhetschef Annica Olsson
Samtliga nämnder
Samtliga sektorchefer
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-03-08

Sida 23

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 94

Dnr 2017/00096

Ombudgetering av investeringsmedel från år 2016 till år 2017
för kommunens samtliga verksamheter

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att ombudgetera investeringsmedel från år 2016 till år 2017
enligt följande:
Kommunstyrelsens verksamhet:
9 854 tkr
(Varav 1 000 tkr till kommunstyrelsens reserv för nytt boende)
Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet: 15 095 tkr
(Varav 350 tkr för pendelparkering vid resecentrum)
Tekniska nämndens taxefinansierade verksamhet: 8 012 tkr
Exploateringsprojekt:
-3 388 tkr
Socialnämndens verksamhet:
329 tkr
Utbildningsnämndens verksamhet:
– 871 tkr
Totalt ombudgeterade investeringsmedel:
29 031 tkr.
Bakgrund

Enligt de ekonomiska styrprinciperna för Mariestads kommun fastställer
kommunfullmäktiges investeringsbudget per nämnd. Som underlag för detta beslut ska
finnas en redogörelse, inklusive belopp för de investeringsprojekt som nämnden planerar.
Investeringsprojekt ska genomföras (huvudsakligen) under angivna verksamhetsår.
Medel knutna till investeringsprojekt som huvudsakligen har genomförts får
ombudgeteras till nästa år. Begäran om ombudgetering ska redovisas per verksamhet och
projekt. I förslaget föreslås att 28 681 tkr av investeringsmedel ombudgeteras inklusive
exploateringsprojekt om -3 388 tkr.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonomichef Jonas Eriksson 2017-03-06, Ombudgetering av
investeringsmedel från år 2016 till år 2017 för kommunens totala verksamheter.
Förslag till ombudgetering av drift- och investeringsmedel från år 2016 till år 2017.
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson, Ombudgetering av
investeringsmedel från år 2016 till år 2017 för kommunens samtliga verksamheter.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
Expedieras till:
Ekonomichef Jonas Eriksson
Ekonomienhetschef Annica Olsson
Samtliga nämnder, Samtliga sektorchefer
Justerandes signatur
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Dnr 2014/00251

Överklagan av Länsstyrelsens beslut att upphäva kommunfullmäktiges
beslut § 133/2016, Detaljplan för del av Fågelö 4:13

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att överklaga Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslut
att upphäva kommunfullmäktiges beslut § 133/2016 att anta detaljplan för del av
Fågelö 4:13, Laxhall, Mariestads kommun hos regeringen.
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att utveckla kommunens talan i ärendet.
Rune Skogsberg (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Bakgrund

Skara stift, Egendomsförvaltningen, inkom 2014-05-21 med en ansökan om
planbesked för del av fastigheten Mariestad Fågelö 4:13. I ansökan framgår att Skara
stift önskar exploatera området i närheten av Laxhall med tio tomter om ca 1 000 kvm
för fritidsboende.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-09-15 att meddela positivt planbesked samt att ge
stadsplaneavdelningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för del av Fågelö 4:13.
Förslag till detaljplan för del av Fågelö 4:13 har upprättats med normalt förfarande
enligt reglerna i PBL 2010:900 och varit föremål för samråd och granskning under
våren 2015 respektive vintern 2015/16. Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-12 att
anta detaljplan för del av Fågelö 4:13, Laxhall, Mariestads kommun.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för avstyckning av tomter för bostads- och
friluftsändamål inom del av fastigheten Fågelö 4:13. Planområdet omfattar ca 3,5 ha
mark- och vattenområden och är beläget knappt 250 meter söder om Brommösund
färjeläge på Torsö, Laxhall.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutade 2016-12-22 att pröva kommunens
antagandebeslut enligt 11 kap. 10 § PBL (2010:900).
Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutade 2017-03-01 att upphäva
kommunfullmäktiges beslut Kf § 133, 2016-12-12 att anta detaljplan för del av Fågelö
4:13, Laxhall, Mariestads kommun. Länsstyrelsen anser att detaljplanen upphäver
strandskydd i strid med gällande bestämmelser och att strandskyddets syften
motverkas långsiktigt. Därför ska beslutet att anta detaljplanen upphävas.
Länsstyrelsen beslut kan överklagas hos regeringen. Överklagandet ska ha inkommit
till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag beslutet meddelades.
Justerandes signatur
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Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 2017-03-02, Beslut
om att Länsstyrelsens beslut att upphäva kommunfullmäktiges beslut gällande
detaljplan för del av Fågelö 4:13.
Detaljplan för del av Fågelö 4:13, Laxhall, Mariestads kommun (antagandehandling)
Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslut att upphäva kommunfullmäktiges beslut
Kf § 133, 2016-12-12 att anta detaljplan för del av Fågelö 4:13, Laxhall, Mariestads
kommun.
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson, Överklagan av Länsstyrelsens
beslut att upphäva kommunfullmäktiges beslut § 133/2016, Detaljplan för del av
Fågelö 4:13.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Skara stift, Box 173, 532 23 Skara
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-03-08

Sida 27

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 96

Dnr 2014/00072

Bidrag till Mariestads Ridklubb

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar om ett extra bidrag till Mariestads ridklubb om maximalt
150 tkr att användas till inventarier för att färdigställda den tillbyggda anläggningen.
Bidraget betalas ut löpande under år 2017 när motsvarande kostnader uppstår.
Kostnaden belastar kommunstyrelsens medel till förfogande.
Bakgrund

I samband med ombyggnad av Mariestads ridklubb Brunnsberg har föreningen ansökt
om och erhållit 400 tkr i stöd från Västergötlands Idrottsförbund. Stödet och är en del
i Idrottslyftet. Riktlinjen för utbetalande av stödet är att det ska användas för
investering i anläggningen. Mariestads Ridklubbs avsikt är att stödet ska ingå som en
del i den av kommunen genomförda investeringen.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonomichef Jonas Eriksson 2017-02-13, Projekt ombyggnad
av Mariestads ridklubb Brunnsberg.
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson, Bidrag till Mariestads
Ridklubb.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
Mariestads ridklubb
Teknisk chef Michael Nordin
Ekonomichef Jonas Eriksson
Ekonomienhetschef Annica Olsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-03-08

Sida 28

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 97

Dnr 3384

Information på sammanträdet

Information Universitetsbron

Exploateringschef Erik Randén informerar om att upphandling och genomförande av
bron pågår och ett antal anbud har kommit in. Samtidigt pågår en vattendom för att
möjliggöra ett uppförande. I sitt yttrande till vattendom har länsstyrelsen inkommit
med en förlängd tidsram för utförandetid för arbete i vattenområde fram till oktober.
Inkomna anbud ligger över tidigare anslagna medel delvis på grund av osäkerhet för
anbudsgivarna att kalkylera kostnaderna.
För att minska osäkerheten och för att kunna minimera riskpengen i kalkylerna så
kommer handlingar att arbetas fram till bygghandlingar då reviderade anbud kommer
att begäras in. Exploateringschefen kommer efter ett sådant förfarande att återkomma
inför antagande av entreprenör.
Expedierats till:
Exploateringschef Erik Randén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-03-08

Sida 29

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 98

Dnr 5581

Uppdrag till kommunchefen

Skrivelse till Arbetsmarknadsdepartementet

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att upprätta en
skrivelse till Arbetsmarknadsdepartementet avseende samverkan mellan kommunen
och arbetsförmedlingen.
Kameraövervakning i stationshuset

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att undersöka
förutsättningarna för kameraövervakning i stationshuset.
Drogförebyggande fältassistent

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att etablera ett projekt
för en ny tjänst som drogförebyggande fältassistent.
Biosfärkontoret

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att lämna förslag till ny
placering av Biosfärkontoret i Stadshuset.
Logistikhub

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att tillsätta en
projektledare för arbetet med logistikhub.
Etableringsråd

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att tillskapa ett
etableringsråd.
Idéskiss för radhus alternativt högre punkthus

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger stadsplanechefen i uppdrag att upprätta en
idéskiss för radhus alternativt högre punkthus öster om idrottsplatsen, samt väster om
Vänervägen och Hösvängen.
Arbetsutskottet ger även stadsplanechefen i uppdrag att upprätta förslag till markområde
för en framtida utbyggnad av Högelidsskolan.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-03-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 98
Expedierats till:
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-03-08

Sida 31

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 99

Dnr 2919

Rapporter

Vägföreningen Åsenvägen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) informerade från möte med representanter för
vägföreningen Åsenvägen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

