Kommunstyrelsen

Datum:

2015-12-16 kl 13:00

Plats:

Nämndrummet

Ordförande
Carina Gullberg

Kallelse
2015-12-16

Sekreterare
Britt-Marie Nilsson

Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder
kontaktas sekreteraren via växel 0506-36 000 eller e-post info@gullspang.se

FÖREDRAGNINGSLISTA
Ärende
§1

Val av justerare

§2

Anmälan om eventuellt jäv

§3

Godkännande av dagordning

§4

Remiss - Bergtäkt på fastigheten Hova 1:27

Ärendenummer

KS 2015/410

Föredragande: Yvonne Kjell, Åsa Furustam, Thyra Larsson
§5

Sidoområdesåtgärder utmed väg 26 mellan Otterbäcken och
Gullspång

KS 2015/218

Föredragande: Thyra Larsson
§6

Behov av boende i Gullspångs kommun - Uppdrag till
Gullspångsbostäder AB

KS 2015/592

Föredragande: Lars Johansson
§7

Utmanande avstamp 2

KS 2015/168

§8

Återrapport - Utökat anslag fiberutbyggnad

KS 2010/202

§9

Utdelning av gåvomedel förvaltade av kommunstyrelsen

KS 2015/670

§ 10

Information - Beslut från Länsstyrelsen gällande ersättning enligt
§ 37, dnr 851-39928-2015

KS 2015/325
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Kommunstyrelsen

§ 11

Remiss - Uppdaterade ordningsföreskrifter för torghandel

Kallelse
2015-12-16

KS 2015/663

Föredragande: Hanna Lamberg kl 14:30
§ 12

Förslag till parkeringsplatser utmed Storgatan kopplat till
tillgänglighetsanpassning av bussterminalen i Gullspång

KS 2013/364

Föredragande: Tekniska avdelningen kl 15.00
§ 13

Delegationsbeslut

KS 2015/2

§ 14

Delgivningar

KS 2015/1

§ 15

Delgivningar

KS 2015/202

§ 16

Delgivning - Räddningstjänsten Östra Skaraborg direktionens
beredningsutskott protokoll 2015-11-19

KS 2015/590

§ 17

Delgivning - Brev till Migrationsverket angående akut situation

KS 2015/733

§ 18

Delgivning - Förvaltningsrätten i Jönköping Bengt O Hansson
m.fl. angående laglighetsprövning enligt kommunallagen, mål nr
5566-15

KS 2015/131

§ 19

Delgivning - Remissvar fem skäl att satsa på Vänern Vattenvårdsplan - kampanjer 2016-2021

KS 2015/574
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§1

Kallelse
2015-12-16

Val av justerare
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§2

Kallelse
2015-12-16

Anmälan om eventuellt jäv
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§3

Kallelse
2015-12-16

Godkännande av dagordning
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Kommunstyrelsen

§4

Remiss - Bergtäkt på fastigheten Hova 1:27

Kallelse
2015-12-16

KS 2015/410

Föredragande: Yvonne Kjell, Åsa Furustam, Thyra Larsson
Bakgrund
Länsstyrelsen har lämnat en remiss dnr 551-8599-2015 till Miljö- och byggnadsförvaltningen, SGU
och trafikverket, samt som aktförvaring till Gullspångs kommun.

Ärendet avser Emil Olsson som ansöker om bergtäkt med tillhörande kross- och
sorteringsverksamhet på fastigheten Hova 1:27 i Gullspångs kommun. Ansökan omfattar ett uttag av
högst 1 miljon ton berg, med ett årligt uttag av 49 990 ton berg, dock kan uttaget under en
treårsperiod uppgå till 500 000 ton. Tillstånd söks för en 20-års period. I ansökan ingår en
miljökonsekvensbeskrivning. I denna beskrivs bland annat förväntad miljöpåverkan i form av buller,
vibrationer och luftstötsvågor, lastbilstrafik m.m.
Ärendet har behandlats på kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-30 § 292.

Bilagor
- Synpunkter till samråd 2, utökning av bergtäkt fastigheten Hova 1:27.pdf
- Synpunkter på utökad bergtäkt fastigheten Hova 1 27.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Tillståndsansökan bergtäkt Sörgårdsberget, digital version av handlingarna.htm
- Komplettering 2015 nr 3.pdf(3689299)_TMP.pdf
- Ans+Âkan.pdf
- Komplettering.pdf
- Komplettering karta.pdf
- Komplettering2.pdf
- Kung+Ârelse av ans+Âkan.pdf
- Remisskonsept kung+Ârelse.pdf
- Följebrev till handlingar registerade 2015-11-04.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc
- Synpunkter angående Emil Olssons ansökan om bergtäkt från Lisa och Jan Andreasen.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-30 (2015-11-30 Ksau §11).doc
- Följebrev från Lisbet Ericsson.docx
- Risk konsekvens analys Utökad bergtäkt.pdf
- Risk konsekvens analys Utökad bergtäkt matris.pdf
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§5

Sidoområdesåtgärder utmed väg 26 mellan Otterbäcken
och Gullspång

Kallelse
2015-12-16

KS 2015/218

Föredragande: Thyra Larsson
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot sidoområdesåtgärder utmed väg 26 mellan Otterbäcken
och Gullspång under förutsättning av hänsyn tas till kommunens servitut för VA-ledningar.

Bakgrund
Trafikverket Region Väst har upprättat ett förslag till vägplan för sidoområdesåtgärder utmed väg 26
mellan Otterbäcken och Gullspång i Gullspångs kommun.
Planen finns tillgänglig för granskning under tiden 2015-11-25-2015-12-15.
Synpunkter ska ha inkommit till Trafikverket Region Väst senast 2015-12-18.

Bilagor
- Rättelse angående kungörande och granskning av sidoområdesåtgärder utmed väg 26 mellan
Otterbäcken och Gullspång i Gullspångs kommun, Västra Götalands län.pdf
- Fastighetsförteckning för vägplan väg 26 sidoområdesåtgärder Otterbäcken - Gullspång.pdf
- Plan--och-miljöbeskrivning.pdf
- Samrådsredogörelse.pdf
- Översiktskarta.pdf
- Plankarta-sektion-0450-1050.pdf
- Plankarta-sektion-1650-2200.pdf
- plankarta-sektion-1050-1650.pdf
- Typsektioner.pdf
- Plankarta-sektion-0000-0450.pdf
- illustrationskarta-sektion-0000-0230.pdf
- illustrationskarta-sektion-0520-0810.pdf
- illustrationskarta-sektion-1100-1390.pdf
- illustrationskarta-sektion-1680-1970.pdf
- illustrationskarta-sektion-0230-0520.pdf
- illustrationskarta-sektion-0810-1100.pdf
- illustrationskarta-sektion-1390-1680.pdf
- illustrationskarta-sektion-1970-2200.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-30 (2015-11-30 Ksau §10).doc

7/24

Kommunstyrelsen

§6

Behov av boende i Gullspångs kommun - Uppdrag till
Gullspångsbostäder AB

Kallelse
2015-12-16

KS 2015/592

Föredragande: Lars Johansson
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ger Gullspångsbostäder AB ett samordningsansvar för att tillskapa fler boenden
gäller dock inte de fastigheter som rör tekniska avdelningen.
Kommunstyrelsen ger Gullspångsbostäder AB i uppdrag arbeta vidare med asylsökande i lägenheter
hyrda av Migrationsverket.
Kommunstyrelsen ger Gullspångsbostäder AB i uppdrag att arbeta vidare med modulbyggande.
Kommunstyrelsen köper en tjänst av Gullspångsbostäder AB som handlar om samordnat ansvar.
Bolaget återkommer med att specificera innehållet i tjänsten.
Kommunstyrelsen ger Gullspångsbostäder AB i uppdrag att se över framtida behov för nybyggnation.

Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2015-10-21, § 240, beslutat att ge Gullspångsbostäder ett
uppdrag att utreda möjligheten att skapa fler permanenta hyresrätter samt andra tillfälliga
boendeformer, i samverkan med andra aktörer.

Gullspångsbostäder AB styrelsen har behandlat ärendet 2015-11-10.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse behov av boende i Gullspångs kommun, skriven av Elisabeth Olsson 2015-1013.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Gullspångsbostäder AB § 920 - svar till ksau gällande boendesituationen för flyktingar i
kommunen.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-30 (2015-11-30 Ksau §12).doc
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Kallelse
2015-12-16

Kommunstyrelsen

§7

Utmanande avstamp 2

KS 2015/168

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppdragsbeskrivningen och rollerna i ansvarsfrågan
gällande budget och anställningsfrågor

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2015-09-09, § 459, att ge förvaltningen i uppdrag att lämna en
uppdragsbeskrivning och klargöra roller i ansvarsfrågan gällande budget och anställningsfrågor. Ett
förslag har därefter tagits fram.

Uppdragsbeskrivning och klargörande av roller i ansvarsfrågan gällande budget och
anställningsfrågor avseende projektet Utmanande avstamp 2.
Organisationsskiss för projektet finns framtagen.
Uppdragsbeskrivning för grupperna
Projektägare
Gullspångs kommun är projektägare. En av kommunens nämnder är ansvarig för administration
gällande projektet. Nämnden fattar inga beslut om projektets innehåll under projektets gång.
Nämndens roll är att verkställa styrgruppens beslut. Nämnden har personal-, arbetsmiljö- och
ekonomiansvaret.

Styrgrupp
Styrgruppen har det yttersta ansvaret för att budgeten hålls och att projektets syfte uppnås.
Styrgruppen ansvarar för att projektet förankras politiskt samt för att ange riktningen och ge
förutsättningar för projektet utifrån projektansökan och projektplan.
Styrgruppens beredningsgrupp
Beredningsgruppen bereder ärenden som ska tas upp av styrgruppen.
Projektledningsgrupp
Projektledningsgruppens ansvar är att skapa de förutsättningar som behövs för att det som anges i
projektplanen ska kunna uppfyllas.
Projektledaren
Projektledaren ska i samråd med chefer och medarbetare verka för att projektet fortlöper som
planerat.
Projektarbetsgruppen
Projektarbetsgruppen ansvarar för det praktiska arbetet inom investeringsarbetet, och för att länka
samman detta med ordinarie verksamhet och familjecentrums utvecklingsområden.
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Kallelse
2015-12-16

Referensgrupp
Referensgruppen är enbart en rådgivande funktion till projektarbetsgruppen.

Bilagor
- Protokollsutdrag.doc
- Uppdragsbeskrivning och klargörande av roller i ansvarfrågan gällande budget och
anställningsfrågor avseende projektet Utmanande avstamp, reviderad efter beslut i ksau § 289.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-30 (2015-11-30 Ksau §8).doc
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Kommunstyrelsen

§8

Återrapport - Utökat anslag fiberutbyggnad

Kallelse
2015-12-16

KS 2010/202

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade och överlämnar återrapporten till kommunfullmäktige.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-26, § 191 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma
till kommunfullmäktige med en närmare redovisning av hur de 400 tkr har använts.
En sammanställning av transaktionerna har därefter tagits fram.

Bilagor
- Protokollsutdrag.doc
- Transaktioner fiberutbyggnad.pdf
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Kommunstyrelsen

§9

Utdelning av gåvomedel förvaltade av kommunstyrelsen

Kallelse
2015-12-16

KS 2015/670

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att i enlighet med vård- och omsorgsnämndens förslag utdela gåvomedel
2015 enligt följande:
Erik D. Kärrfeldts gåva 810 kr
August Öhman gåva 200 kr
Mobergska gåvan 30 kr
Johannes Tropps gåva Erhard Larssons gåva Emma och Elin Larssons gåva 480 kr
Herman Brandbergs gåva Amanda Nilssons gåva Lovisa Perssons gåva 105 kr
Claesbergska gåvan 25 kr
Per Johanssons gåva 340 kr
Hilda Perssons gåva 150 kr
Gustav och Anna Nilssons gåva 100 kr
Paulina Anderssons gåva 320 kr
Elisabeth och Otto Valbergs gåva 90 kr
B F Svenssons gåva, S:a Råda 320 kr
Geijers gåva, S:a Råda Yngve Hedins gåva 16 085 kr

Bakgrund
Vård- och omsorgsnämnden har lämnat förslag till utdelning av gåvomedel och stiftelser för år 2015.
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Kallelse
2015-12-16

Bilagor
- Vård- och omsorgsnämnden november 2015 (2015-11-10 VON §31).doc
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Kommunstyrelsen

§ 10

Information - Beslut från Länsstyrelsen gällande ersättning
enligt § 37, dnr 851-39928-2015

Kallelse
2015-12-16

KS 2015/325

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.

Bakgrund
Länsstyrelsen meddelar i beslut 2015-11-26, dnr 851-39928-2015 att:
Gullspångs kommuns ansökan om projektmedel med 1 000 000 kr inom ramen för § 37 förordning
(2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar har beviljats.
Länsstyrelsen i Västra Götaland beviljar Gullspångs kommun 1 000 000 kr för insatsen att utöka
möjligheten för mottagande av personer med beviljat uppehållstillstånd genom att erbjuda
lägenheter.

Bilagor
- Beslut från Länsstyrelsen gällande ersättning enligt § 37 förordning (2010 1122) om statlig
ersättning för insatser för vissa utlänningar.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 11

Remiss - Uppdaterade ordningsföreskrifter för torghandel

Kallelse
2015-12-16

KS 2015/663

Föredragande: Hanna Lamberg kl 14:30
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot uppdaterade lokala ordningsföreskrifter för torghandel i
Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner.

Bakgrund
Verksamhet teknik har tagit fram uppdaterade ordningsföreskrifter för torghandel då förändringar
skett i gällande regelverk som berör denna verksamhet. Samtidigt har en anpassning gjorts av
respektive kommuns ordningsföreskrifter för att ett MTG-gemensamt dokument skulle kunna skapas.
Samråd har skett med torghandlare under arbetes gång samt att med remissutgåva har delgivits ett
antal torghandlare som därmed har haft möjlighet att inkomma med synpunkter.
Tekniska nämnden har 2015-06-09 beslutat att de uppdaterade ordningsföreskrifterna för torghandel
i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner skickas på remiss till kommunstyrelsen i Mariestad,
Töreboda och Gullspång.

De uppdaterade ordningsföreskrifterna för torghandel har granskats av undertecknad tjänsteman. De
största förändringarna i ordningsföreskrifterna gentemot de gamla är att nya lagar för kassaregister
och vågar har införts samtidigt som vissa livsmedelslagar har förändrats. Ingenting har ändrats
gällande tider och dagar för torghandeln i Hova eller Gullspång.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse, remiss - lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Mariestad, Töreboda och
Gullspångs kommuner, skriven av Camilla McQuire.docx
- Tekniska nämnden § 146 2015-06-09 uppdaterade ordningsföreskrifter för torghandel.pdf
- Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-30 (2015-11-30 Ksau §4).doc
- Kartunderlag till lokala ordningsföreskrifter för Torghandel Gullspång och Hova.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 12

Förslag till parkeringsplatser utmed Storgatan kopplat till
tillgänglighetsanpassning av bussterminalen i Gullspång

Kallelse
2015-12-16

KS 2013/364

Föredragande: Tekniska avdelningen kl 15.00
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att fler permanenta parkeringsplatser byggs utmed Storgatan genom att
ta del av gångbanan samt markera upp parkeringsfickorna med stensättning i gatuplanet.
Kommunstyrelsen beslutar att finansiering sker genom prioritering av beslutad investeringsram för
2015 alternativt 2016. Förslag till finansiering redovisas innan igångsättningstillstånd bevilja.

Bakgrund
Tekniska nämnden har 2015-10-13, § 221, behandlat ärendet.
Sedan flera år finns önskemål om att utöka antalet parkeringsplatser på norra sidan av Storgatan i
Gullspång på sträckan förbi busshållsplatsen. Idag är det huvudled på Storgatan. Gatan är
nyasfalterad 2012 och saknar dagvatten på sträckan. Trafikverket är väghållare.

Verksamhet Teknik har tagit fram två alternativ för att skapa parkeringar.

Alternativ 1. Att upphäva huvudled på aktuell sträcka och måla parkeringsrutor utmed befintlig
kantsten. Förtydligas med trafiköar i båda ändar. Gatubredden minskas till 5-5,5 m förbi
bussterminalen.

Alternativ 2. Att bygga parkeringsfickor mer permanent genom att ta del av gångbanan samt markera
upp parkeringsfickorna med stensättning i gatuplanet. Anledningen till att bygga refugytorna i
gatuplanet är för att dagvattenledning saknas på sträckan. Gatubredden minskas till 6,5-7 m, enligt
skiss.

Finansiering
Alternativ 1. Bedömd kostnad 50 tkr.
Alternativ 2. Bedömd kostnad 150 200 tkr.
I dagsläget finns inte finansiering till åtgärden.

16/24

Kommunstyrelsen

Kallelse
2015-12-16

Bilagor
- Förslag till parkeringsplatser utmed Storgatan kopplat till tillgänglighetsanpassning av
bussterminalen i Gullspång, Tn § 221 .pdf
- Skiss Storgatan.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-30 (2015-11-30 Ksau §5).doc
- Protokollsutdrag.doc
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Kommunstyrelsen

§ 13

Delegationsbeslut

Kallelse
2015-12-16

KS 2015/2

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut enligt lista.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut.
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstmän i enlighet
med kommunstyrelsens delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen.
Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer delgeringsbesluten.
Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad delegering eller förgripa ett beslut i ett enskilt ärende
av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

Bilagor
- Delegationsbeslut öppettider jul och nyårshelgen kommunledningskontoret i Hova.docx
- Delegationsbeslut från MBN 20151208.pdf
- Ärenden att anmäla till MBN 20151208.pdf
- Anmälan om delegationsbeslut kommunstyrelsen december månad 2015-11-25..doc
- Anmälan om delegationsbeslut kommunstyrelsen december månad 2015-12-16.doc
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Kommunstyrelsen

§ 14

Delgivningar

Kallelse
2015-12-16

KS 2015/1

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Protokoll IT-nämnden 2015-11-13
b) Protokoll Tekniska nämndens arbetsutskott 2015-12-01
c) Protokoll från östra hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-11-27 § 83
d) Protokoll från Regionfullmäktige Örebro § 102 regional cykelstrategi
e) Protokoll från Tolkförmedling Väst direktionen 2015-11-27

Bilagor
- Sammanträdesprotokoll från IT-nämnden 2015-11-13.pdf
- § 102 Regional cykelstrategi.pdf
- HSNÖ 2015-11-27 § 83 Fortsatta åtgärder för att nå målet att invånarna i Skaraborg ska ha bäst
hälsa i Sverige 2020.pdf
- HSNÖ 2015-11-27 Närvaroförteckning.pdf
- Tekniska nämnden arbetsutskott protokoll 2015-12-01.pdf
- Delårsrapport januari-augusti 2015-08-31.pdf
- Protokollsutdrag delårsrapport 211 §.pdf
- Sammanträdestider för direktionen 2016.pdf
- Sammanträdesprotokoll Tolkförmedling Väst 2015-11-27.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 15

Delgivningar

Kallelse
2015-12-16

KS 2015/202

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Tekniska nämnden § 240 uppföljning av mål för tekniska nämnden 2015 i samband med prognos 4.
b) Tekniska nämnden § 243 uppföljning av prognos 4 driftbudget Gullspång
c) Tekniska nämnden § 244 uppföljning av prognos 4 investeringsbudget Gullspång

Bilagor
- Uppföljning prognos 4 investeringsbudget Gullspångs Gata 20151028.pdf
- Uppföljning prognos 4 investeringsbudget Gullspångs sammanställning 20151028.pdf
- Uppföljning prognos 4 investeringsbudget Gullspångs VA 20151028.pdf
- TN 2015-11-10 § 240.pdf
- 05. Uppföljning av mål för tekniska nämnden 2015.pdf
- TN 2015-11-10 § 243.pdf
- Uppföljning prognos 4 driftbudget, Gullspång.pdf
- TN 2015-11-10 § 244.pdf
- Uppföljning prognos 4 investeringsbudget Gullspångs Fastighet 20151028.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 16

Delgivning - Räddningstjänsten Östra Skaraborg
direktionens beredningsutskott protokoll 2015-11-19

Kallelse
2015-12-16

KS 2015/590

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Räddningstjänsten Östra Skaraborg direktionens beredningsutskott protokoll 2015-11-19 § 5
redovisning av aktuellt läge

Bilagor
- Räddningstjänsten Östra Skaraborg direktionens beredningsutskott protokoll 2015-11-19.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 17

Delgivning - Brev till Migrationsverket angående akut
situation

Kallelse
2015-12-16

KS 2015/733

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Brev till Migrationsverket om att Gullspångs kommun sätter ett omedelbart stopp för att ta emot
fler barn i nuläget.

Bilagor
- Brev till Migrationsverket.docx
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Kommunstyrelsen

§ 18

Delgivning - Förvaltningsrätten i Jönköping Bengt O
Hansson m.fl. angående laglighetsprövning enligt
kommunallagen, mål nr 5566-15

Kallelse
2015-12-16

KS 2015/131

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Anmodan från Förvaltningsrätten i Jönköping mål nr 5566-15 angående Bengt O Hansson m.fl.
laglighetsprövning enligt kommunallagen av kommunfullmäktiges beslut i Gullspångs kommun 201510-26, § 200, .

Bilagor
- Protokollsutdrag.doc
- Anmodan angående laglighetsprövning enligt kommunlagen avseende kommunfullmäktiges beslut
2015-10-26 § 200 köp av fastigheten Hallen 2, mål nr 5566-15.pdf
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Kallelse
2015-12-16

Kommunstyrelsen

§ 19

Delgivning - Remissvar fem skäl att satsa på Vänern Vattenvårdsplan - kampanjer 2016-2021

KS 2015/574

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Remissvar: Fem skäl att satsa på Vänern - Vattenvårdsplan - kampanjer 2016-2021

Bilagor
- Remiss-Vattenvårdsplan Vänern.pdf
- Följebrev.docx
- Remissvar fem skäl att satsa på Vänern - Vattenvårdsplan - kampanjer 2016-2021..docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-30 (2015-11-30 Ksau §9).doc
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