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KS § 40

Ändringar i ärendelistan
Följande ändringar i ärendelistan godkänns av kommunstyrelsen:
- Kommunjurist Christoffer Jensen kommer att delta på ärende 3 ”Ansökan
om kommunalt stöd – Vara Hästsportklubb”.
- Två extra ärenden kommer att läggas in i dagordningen som punkter 10 och
11:
-

Löneprioriteringar på konkurrensutsatta grupper inom verksamheterna

-

Deltagande i nätverk för mottagare av Europapriset

__________
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Dnr 52/2016

Information om Vara kommuns rankning i
Svensk näringsliv
Näringslivschef och tillika tillväxt- och utvecklingsavdelningschef Johanna
Forslund Kullander informerar om Vara kommuns rankning i Svensk Näringsliv.
För att kunna föra en dialog om företagsklimat är det viktigt att utgå från
samma definition. Den definition som Vara kommun utgått från sedan år 2010
i sina styrdokument är Svenskt Näringslivs tolkning. Den lyder: Företagsklimat
kan förstås som ”summan av de institutioner, attityder, regler och kunskaper
som möter företagaren i vardagen”.1 I Vara kommun har svenskt näringslivs
årliga ranking av det lokala företagsklimatet varit en utgångspunkt för det strategiska näringslovsarbetet sedan 2010. Det betyder att Vara kommun aktivt (på
sammankomster och via mail) uppmanar företagen att svara på enkäten (om de
är en av de 200 som får den) samt att de bjuds in varje höst för att få resultaten
presenterade för sig av Svenskt Närigliv med en efterföljande diskussion. Vidare mäts flera mål inriktade på näringslivsklimat i styrdokumenten (KS Verksamhetsplan respektive sektorsprogrammet för entreprenörskap) på samma
sätt/snarlikt sätt som i näringslivsrankingen. Exempelvis företagares sammanfattande omdöme av företagsklimatet, tillgång till kompetent arbetskraft, antal
nya företag/1000 inv, andel företagsamma vuxna/unga m fl. Vara kommun
placerar sig på plats 39 av Sveriges 290 kommuner. Sedan 2008 har kommunen
avancerat varje år från plats 79 år 2008 till plats 33 år 2015. År 2016 tappades
dock placeringar från plats 33 till plats 39. Tappet kan bero på flera saker, delvis allmänna trender så som svårighet att rekrytera rätt kompetens för företag
samt men också lokala upprördheter gällande uppfattning om snedvriden konkurrens. Det senare utmynnade i en separat utredning som kommunjuristen
sammanställt och presenterat under våren 2016. Det är också sannolikt att
Vara kommuns pensionsavgångar/personalomsättningar och efterföljande nyrekryteringar gjort att det arbete gällande professionalism och kundservice som
hade arbetats upp gått förlorat och nya insatser och rutiner måste på plats. Förslag på förbättringsåtgärder beträffande näringslivsklimatet framåt kan sammanfattas med:



Komplettera Svenskt Näringslivs kommunranking med Sveriges kommuner och Landstings (SKL:s) insiktsmätning fr o m hösten 2016.2
Medverka i Sveriges kommuner och Landstings (SKL:s) ”Förenkla helt
enkelt” - en utbildning för kommuner som vill förbättra sina företags-

Svenskt Näringsliv (2016), Frågor och Svar – Företagsklimat,
http://www.foretagsklimat.se/om/fragorochsvar#about-foretagsklimat, Hämtat den 2016-0407.
2 Läs mer om mätningen på:
http://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/naringslivforetagsklimat/foretagsklimat/servicemat
ningavkommunernasmyndighetsutovninginsikt.1834.html
1
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kontakter som riktar sig till chefer, handläggare och politiker som möter företag i sitt arbete.3
Fördela förbättringsarbetet inom nämnder och förvaltningar.
Utvärdera ”extremvärden” i rankingen och återkoppla.
Stärka arbetet med sektorsprogrammet ”Entreprenörskap”.
Intensifiera arbetet med Nyföretagarcentrum.
Stärka och vårda samarbetet inom såväl Position Väst som Skaraborgs
kommunalförbund.

___________

3 Läs

mer om utbildningen på:
http://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/naringslivforetagsklimat/utbildningarforetagsklimat
/forenklaheltenkelt.1832.html
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Dnr 78/2011

Ansökan om kommunalt stöd – Vara Hästsportklubb
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja Vara Hästsportklubb ett investeringsbidrag på 8 775 000 kr.
Medel anvisas ur rörelsekapitalet.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge bildningsnämnden i
uppdrag att teckna avtal med Vara Hästsportklubb gällande förvaltning av
bidrag till ridhus samt att kontrollera att det efterföljs.
__________
Sammanfattning av ärendet
Vara hästsportklubb, VHSK, har lämnat in en ansökan om ett ekonomiskt stöd
för att kunna nystarta hästanknuten verksamhet i Vara kommun. Ansökan gäller behov kring mark, byggnation av anläggning och hästmaterial. Stöd söks i
form av ett ränte- och amorteringsfritt investeringslån. Föreningen hänvisar till
bildningsnämndens beslut 2014-06-24 då bildningsnämnden ställde sig positiv
till föreningens ansökan om ett bidrag på 50 % av kostnaden, 8 360 000 kronor, för nybyggnation och införskaffade av hästar.
Sedan ärendet sist behandlades 2014 har föreningen sökt och blivit beviljade
stöd från Allmänna arvsfonden, Sparbankstiftelsen Skaraborg och Riksidrottsförbundet, totalt 8 737 500 kronor. Vidare har arrendeavtal gällande fastigheten
Hålltorp 1:32 samt ett avtal om nyttjanderätt av anläggningen skrivits med Vara
kommun samt bygglov beviljats för nybyggnation av ridanläggning på den aktuella fastigheten.
Föreningen lämnar nu in en uppdaterad ansökan om 50 %, 8 775 000 kronor,
av den totala kostnaden för byggnation, arrende samt inköp av hästmaterial för
uppstart av ridskoleverksamhet.
Den 1 mars 2016 § 24 hemställde bildningsnämnden hos kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att bevilja Vara Hästsportklubbs ansökan om ett
kommunalt bidrag om 8 775 000 kronor i form av ett ränte- och amorteringsfritt lån för nybyggnation av ridanläggning och hästinvestering samt att ge
bildningsnämnden i uppdrag att teckna avtal med Vara Hästsportklubb gällande förvaltning av bidrag till ridhus samt att kontrollera att det efterföljs.
Förvaltningens ståndpunkt

Efter bildningsnämndens hemställan har ärendet beretts av ekonomichef,
kommundirektör och utredningssekreterare som gör följande bedömning:
Vara Hästsportklubb söker om bidrag på 8 775 0000 kronor som ränte- och
amorteringsfritt lån. Detta måste avslås med anledning av att revisonen slår fast
Utdragsbestyrkande
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i revisionsberättelsen för 2015 års årsbokslut att den är typen av lån inte har ett
normalt låneförfarande. Kommunen får istället bevilja ge ett investeringsbidrag
på 8 775 000 kr som belastar driften för kommunen under 2016. De enda bidrag som man får välja att periodisera under lång tid (max 25 år) är statlig medfinansiering om infrastruktur.
Finansieringen sker genom att medel anvisas ut kommunstyrelsens budgetram
för 2016.
Beslutsunderlag
- Protokoll från bildningsnämnden 2016-03-01 § 24
- Förslag på avtal avseende förvaltning av bidrag
- Tjänsteskrivelse från kommundirektör, ekonomichef och utredningssekreterare
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-22 § 66
Kommunstyrelsens behandling
Ansökningshandlingen, från Vara Hästsportsklubb, kommer att skickas som
underlag till kommunfullmäktige. Detta har missats till dagens sammanträde.
Förslag på avtal avseende förvaltning av bidraget har reviderats sedan utskick
till kommunstyrelsen:
- En ytterligare att-sats under punkt 9 i avtalet.
- Punkt 2 kommer att revideras efter att slutligt beslut fattats i kommunfullmäktige.
Förslag

Gabriela Bosnjakovic (M) önskar en redogörelse av hur finansieringen av bidraget kommer att ske.
Kommunstyrelsen enas därefter att medel anvisas ur rörelsekapitalet.
__________
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Dnr 72/2016

Fastighetsregleringsavtal för del av fastigheten Vara Vara 38:1
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen överlåter del av fastigheten Vara Vara 38:1, cirka 180 kvm,
till köparna Benny Jonsson och Monica Eriksson. Köpeskillingen är 10 kr per
kvm.
__________
Sammanfattning av ärendet
Ett köpeavtal har upprättats mellan Vara kommun och köpare Benny Jonsson
och Monica Eriksson. Kommunen överlåter del av fastigheten Vara Vara 38:1
till köparna. Området ska fastighetsregleras till köparnas fastighet Vara Vara
38:3. Följande överenskommelse har parterna enats om enligt upprättat och
underskrivet köpeavtal:
- Fastigheterna överlåts i befintligt skick.
- Tillträde sker när fastighetsförrättningen vunnit laga kraft.
- Köpeskillingen ska utgå med 10 kr per kvm. Betalas kontant så snart areal är
känd och innan lantmäteriförrättningen.
- Kommunen ansöker om lantmäteriförrättning. Köparna svarar för förrättningskostnaderna.
- Köparna svarar för samtliga lagfarts- och stämpelkostnader i samband med
köpet.
- I övrigt gäller vad i 4:e kap jordabalken eller annars i lag stadgas om köp av
fast egendom.
För kommunens del gäller avtalet under förutsättning att
kommunstyrelsen godkänner detsamma samt att beslutet vinner laga
kraft.
Beslutsunderlag
- Köpeavtal, H-kort 2016.652
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-22 § 65
__________
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Dnr 3/2016

Ny förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Skaraborg
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa den nya förbundsordningen för Samordningsförbundet Västra Skaraborg.
__________
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för samordningsförbundet Västra Skaraborg har tagit fram förslag till
ny förbundsordning och hemställer hos kommunfullmäktige att fastställa den
nya förbundsordningen.
Kommunstyrelsen har remitterat aktuellt förslag till socialnämnden för yttrande. Socialnämnden förslår kommunfullmäktige att anta den nya förbundsordningen.
Beslutsunderlag
- Protokoll från socialnämnden 2016-02-24 § 17
- Förbundsordning för samordningsförbundet Västra Skaraborg, H-kort
2016.24
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-22 § 66b
Kommunstyrelsens behandling
Carl-Uno Olsson (S) önskar att kommunstyrelsen gör ett medskick till socialförvaltningen att bevaka Samordningsförbundet Västra Skaraborgs verksamhet
utifrån den nya förbundsordningen.
__________
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Dnr 69/2016

Slutredovisning av hopbyggnad av Västra
skolan, fastighet Kungsliljan 1, projekt 32280
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen av hopbyggnad av Västra skolan med ”gula huset” på Kungsliljan 1, projekt 32280. Entreprenaden uppvisar
ett överskott på 143 000 kronor.
_____________
Sammanfattning av ärendet
Projektet omfattar ihop byggnad av skolbyggnaden och gula huset på Västra
skolan i Vara, fastighet Kungsliljan 1. Syftet var att skapa en möjlighet att gå
invändigt mellan byggnaderna som har klassrum respektive bibliotek, att tillgänglighetsanpassa ingången till gula huset, att utöka ett kapprum och skapa
två mindre grupprum.
En investeringsbudget på 2 400 tkr avsattes ur ordinarie ramtilldelning år 2014
efter beslut i kommunfullmäktige (KF § 57/14).
Byggnationen utfördes av Vara Entreprenad efter upphandling. Anbudssumman var 1 772 000 kronor. Ombyggnaden kostade totalt 2 257 000 kr.
Projektet uppvisar ett överskott på 143 000 kronor jämfört med budget. Överskottet är föreslaget att tas bort vid bokslut av år 2015, dvs. överförs inte till år
2016.
Projektet ska slutredovisas i kommunstyrelsen, då det understiger fem miljoner
kr.
Beslutsunderlag
- Protokoll från tekniska utskottet 2016-03-14 § 44
____________
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Dnr 68/2016

Slutredovisning av tennisbanor i Vara, fastighet Torsgården 3:2, projekt 33458
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen av anläggande av nya tennisbanor, projekt 33458. Entreprenaden har utförts enligt budget.
Tekniska utskottets begäran om ökat budgetanslag för att täcka kapitalkostnaderna kommer att hanteras i budgeten för 2017.
__________
Sammanfattning av ärendet
Projektet omfattar anläggande av nya tennisbanor bakom Torsgårdshallen/Pentahallen i Vara, projekt 33458. De gamla banorna i Badhusparken har tagits
bort av Gata/Park-enheten, utan att bokföra kostnaderna på detta projekt.
En investeringsbudget på 1 500 tkr avsattes år 2014 i kommunens investeringsbudget.
Anläggandet av nya banor har utförts av Vara Entreprenad år 2015. Priset på
uppdraget fastställdes till 1 500 000 kronor, vilket också blev utfallet. Projektet
har utförts enligt budget.
Projektet ska slutredovisas i kommunstyrelsen, då det understiger fem miljoner
kr.
Ökat budgetanslag

Kapitalkostnaderna kan placeras på Parkenheten, som en fritidsanläggning.
Tekniska förvaltningen ber kommunstyrelsen att beakta den tillkomna kapitalkostnaden i kommande budgetarbete.
Beslutsunderlag
- Protokoll från tekniska utskottet 2016-03-14 § 45
___________
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Dnr 3/2014

Slutredovisning av Stallgatan i Vara, fastighet Grimman 3, projekt 33199, samt budget
för etapp 2 av Stallgatan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen av anläggande av etapp 1 av
nya industrigatan Stallgatan i Vara, projekt 33199. Entreprenaden visar ett
överskott på 38 500 kronor jämfört med budget.
Kommunstyrelsen godkänner att utbyggnad av etapp 2 av Stallgatan kan finansieras ur investeringsbudget rubricerad Tomtområde Vara, exploatering.
___________
Sammanfattning av ärendet
Slutredovisning av etapp 1

Projektet omfattar nybyggnad av industrigata – Stallgatan – i Vara år 2015, projekt 33199.
En investeringsbudget på 400 tkr avsattes år 2015 i kommunens investeringsbudget. Då budgeten för exploatering var fullt utnyttjad beslutade fullmäktige
att flytta investeringsbudget ifrån projektet Cykelväg till Arentorps idrottsplats,
projekt 33112 (KF § 48/15).
Anläggandet av ny gata, vatten- och avloppsledningar och gatubelysning har
utförts av Vara Entreprenad, genom avrop på ramavtal. Projektet har kostat
361 500 kr. Ett överskott på 38 500 kr finns kvar, men är föreslaget att tas bort
vid bokslut av år 2015, dvs. överförs inte till år 2016.
Projektet ska slutredovisas i kommunstyrelsen, då det understiger fem miljoner
kr.
Budget för etapp 2

Kommunen har nu fått en köpare av en tomt till en angränsande industrifastighet, bredvid Grimman 3. Stallgatan behöver därför byggas ut. Medel för
detta föreslås att tas ur de 2 000 000 kronor avsatta för Tomtområde Vara, exploatering, i 2016 års investeringsbudget. Kostnaden uppskattas till 400 000 kr
för etapp 2.
Beslutsunderlag
- Protokoll från tekniska utskottet 2016-03-14 § 47
____________
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Dnr 179/2014

Avsägelse från Petra Sahlström (S) från uppdrag som ledamot och ordförande i tekniska
utskottet samt representant i kommunala rådet för funktionshindrade – samt fyllnadsval
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen entledigar Petra Sahlström (S) från uppdrag som ledamot och tillika ordförande i tekniska utskottet samt från uppdrag som representant i kommunala rådet för funktionshindrade.
2. Bengt-Åke Svensson (S), Hovslagareg. 34, 53432 Vara väljs som ledamot
och tillika ordförande i tekniska utskottet.
3. Bengt-Åke Svensson (S), Hovslagareg. 34, 53432 Vara väljs som kommunstyrelsens representant i kommunala rådet för funktionsnedsatta, KRF.
Jäv

Bengt-Åke Svensson (S) deltar inte i beslutandet av detta ärende på grund av
jäv.
___________
Sammanfattning av ärendet
Petra Sahlström (S) har den 22 mars 2016 inkommit med en begäran om att bli
entledigad från sina uppdrag i kommunstyrelsen (ledamot), tekniska utskottet
(ledamot och ordförande) och kommunala rådet för funktionsnedsatta (representant för KS).
Kommunfullmäktige entledigade Petra Sahlström (S) den 29 mars 2016 § 23
och valde i samma beslut Bengt-Åke Svensson som ny ledamot i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen behöver entlediga och välja ny ledamot och tillika ordförande till tekniska utskottet samt representant från kommunstyrelsen till kommunala rådet för funktionsnedsatta.
__________
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Dnr 89/2016

Löneprioriteringar på konkurrensutsatta
grupper inom verksamheterna
Kommunstyrelsens beslut
På grund av det nuvarande marknads- och rekryteringsläget görs en särskild
lönesatsning på konkurrensutsatta grupper inom verksamheterna med cirka 5
miljoner.
Finansieringen, strukturmedel under finanskontoret utökas med 1 750 tkr avseende 2016 års löneöversyn. De utökade kostnaderna för 2017 och framåt
hanteras i budgetprocessen.
__________
Sammanfattning av ärendet
Personalutskottet diskuterar de löneprioriteringar som behöver ske under 2016
tillsammans med Anna Cederqvist, kommundirektör, och Gunnel Emanuelsson, tf. HR-chef.
Sett till det nuvarande marknads- och rekryteringsläget anses det behövas en
särskild satsning på cirka 5 miljoner kronor utöver ordinarie löneöversyn på
lärare, socialsekreterare, biståndsbedömare samt chefsfunktioner inom dessa
verksamheter. Finansieringen av dessa satsningar hänskjuts till kommunstyrelsen.
Löneöversynen hanteras i ordinarie process för löneöversyn med utgångspunkt
från kommunens fastställda lönekriterier och måluppfyllelse. Inom kommunals
avtalsområde är centrala förhandlingar ännu ej slutförda därför avvaktar personalutskottet med hantering av denna grupp.
Beslutsunderlag
– Protokoll från personalutskottet 2016-04-01 § 18
Kommunstyrelsens behandling
Yrkanden

Fredrik Nelander (S) yrkar följande avseende finansiering av de utökade kostnaderna för löneöversynen:
Posten strukturmedel under finanskontoret utökas med 1 750 tkr
avseende 2016 års löneöversyn. De utökade kostnader för 2017
och framåt hanteras i budgetprocessen.
Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutar enligt Fredrik Nelanders yrkande.
__________
Utdragsbestyrkande
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Dnr 31/2015

Deltagande i nätverk för mottagare av Europapriset
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner deltagande i nätverket för mottagare av Europapriset, Association Town Awarded.
_________
Sammanfattning av ärendet
Vara kommun har 2015 fått mottaga Europapriset tillsammans med Dresten i
Tyskland.
Kommunen har nu möjlighet att deltaga i ett nätverk för mottagare av Europapriset, Association Town Awarded.
Beslutsunderlag
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-01 § 75
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-04-06
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KS § 51

Redovisning av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av nedan förtecknade delegeringsbeslut.
__________
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har genom sin delegeringsordning, antagen av kommunstyrelsen den 10 april 2015 § 63, överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän. Samtliga beslut som fattats med stöd av delegering –
även vidaredelegering – skall anmälas till kommunstyrelsen.
Nedanstående beslut anmäls:
Utskottens delegeringsbeslut (finns i utskottens protokoll)
Sammanträde

Utskott

KSAU 2016-03-22 § 64, 69-71

Kommunstyrelsens arbetsutskott

TU 2016-03-14 § 50-51

Tekniska utskottet

PU 2016-03-09 § 15

Personalutskottet

KSAU 2016-03-15 § 60

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Övriga delegeringsbeslut
Punkt Dnr

Beslutsdatum

Ärende och beslut

Delegat

Personalärenden

2013-03-31 Beslut om anställande av tf kanslichef Anna Cederqvist
Kommundirektör
– Emelia Larsson

3.2.4
3.5

Pärm delegationslista

Beslut om löneplanering – RE-chefer Gunnel Emanuelsson
T.f. HR-chef
nr 449-450

3.5

Pärm delegationslista

Beslut om löneplanering – övriga nr
451-508

Gunnel Emanuelsson

T.f. HR-chef

Planärenden

7.2

2016-03-14 Sakägaryttrande – Nybyggnad av enbostadshus och garage, Violen 4

Fredrik Nelander
KS ordförande
Anna Cederqvist
Kommundirektör

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-04-06
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Teknisk verksamhet

9.4.2

TU 20160314

2016-02-22 VA-anslutning utanför verksamhetsområdet Tråvad 3:133

9.1.2

TU 20160314

2016-02-22 Hyresavtal med Vara Konserthus AB Teresa Kalisky
om fem kontorsrum tecknas från ja- Teknisk chef
nuari 2016 i ett år, med förlängning
ett år i taget

9.1.2

2016.490

2016-01-01- Tecknade hyresavtal (in- och uthyr2016-03-31 ning av högst 5 år)

__________

Robert Isberg
VA-chef

Teresa Kalisky
Teknisk chef
Åke Lindström
Fastighetschef

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-04-06
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KS § 52

Anmälningsärenden
Följande anmälningsärenden meddelas till kommunstyrelsen och läggs därefter
till handlingarna:
Sammanträde
KSAU 2016-03-15 § 61

Ärenderubrik
Övrigt

KSAU 2016-03-22 § 66a

Gångväg till konstutställning i Kvänum

KSAU § 67

Anmälningsärenden

KSAU § 68

Kurser och konferenser

KSAU § 72

Diskussionsarbetsutskott

KSAU § 73

Övriga frågor

KSAU § 58

Diskussionsarbetsutskott

KSAU § 59

Övriga frågor

PU 2016-03-09 § 10

Ändring i ärendelistan

PU § 11

Information rekryteringssituation

PU § 12

Information statistik undersköterskor

PU § 13

Förslag utbildning hjärt- och lungräddning inom skola
och barnomsorg

PU § 14

Diskussion om ev. löneprioriteringar

PU § 16

Diskussion om arvodesregler ordf. för valberedningen

PU § 17

Diskussion om friskvårdsbidrag

TU 2016-03-14 § 42

Visning av pågående ombyggnationer Solgården

TU § 43

Underhållsplan fastigheter

TU § 46

VA Investeringsprogram, 2016-2019

TU § 48

Asfaltsprogram 2016-2020

TU § 49

Lägesinformation om uppmärkning av cykelvägnät på
landsbygden i Vara kommun

TU § 52

Information budget för gång- och cykelväg (GC-väg) i
Öttum och staket i Levene

_________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-04-06
KS § 53

Övriga frågor
Möte med Trafikverket avseende E20 (Dnr 48/2010)
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 5 april haft möte med Trafikverket
avseende utbyggnation av E20.
Fredrik Nelander (S) informerar om detta möte.
Nytt möte med Trafikverket kommer äga rum i juni 2016.
________

Utdragsbestyrkande
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