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Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande  

Mikael Sternemar (L) 

Roland Mattsson (M)  

 

 

Hilbert Eliasson (S)  

Lars-Erik Knutsson (S)  

 

Närvarande 
ersättare 

Jeanette Loy (M)  

 

 

 

Övriga deltagare Erika Hassellöv, personalchef § 103 

Hanna Brodén, personalutvecklare § 103 

Eveline Savik, samhällsbyggnadschef § 106-107 

Amanda Jansson, planhandläggare §§ 106-107 

 

 

 

 

 

Staffan Karlander, kultur- och fritidsansv § 108 

Jörgen Karlsson, ekonomichef §§ 109-114 

Anna-Lena Höglund, sekreterare 

Maria Vikingsson, kommunchef 

 

Justerare Lars-Erik Knutsson (S) 

Justering Kommunhuset, kansliet den 25 maj 2016 kl. 15.00. 

Sekreterare    

 Anna-Lena Höglund   

Ordförande    

 

 

 Mats Abrahamsson    

Justerare    

 Lars-Erik Knutsson   

 

Anslagsbevis 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-05-25 är justerat. 

Protokollet är anslaget under tiden 2016-05-25  - 2016-06-16.  

Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 

Protokollet förvaras på kommunkansliet.  

   

 Ann-Marie Hermansson  
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KSAU § 103  KA 2016/368 

Information om utredning av hel- eller deltidsanställning  

Sammanfattning 

Information lämnas om en pågående utredning där följderna av en uppgradering från del- till 

heltidsanställning ska konsekvensbeskrivas i en rapport.  

Beslutsunderlag  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-04-27 § 88  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. Rapporten kommer att redovisas på nästa 

möte i juni. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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KSAU § 104  KA 2016/409 

Regionstyrelsens förslag till valkretsindelning för regionfullmäktige 

Sammanfattning 

Regionstyrelsen föreslår att valkretsarna för val till regionfullmäktige (landstingsfullmäktige) ska 

vara de samma som vid val till riksdagen. 

Regionstyrelsen remitterar förslaget till valkretsindelningen till samtliga kommuner för yttrande 

senast 30 augusti 2016. 

Beslutsunderlag  

Regionstyrelsens protokoll 2016-04-26 § 122  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av förslaget. 

 

Skickas till 

Regionstyrelsen 
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KSAU § 105  KA 2016/243 

Motion – gällande föryngring/nytillskott av förtroendevalda 

Sammanfattning 

Annica Erlandsson (S) har ställt en motion till kommunfullmäktige med förslag om att det ska 

tillsättas en Fullmäktigeberedning som får i uppdrag att presentera åtgärder för att attrahera fler 

yngre i politiken, i uppdraget ska ingå att utreda förutsättningarna för att förlägga gruppmöten i 

nämnder och styrelser på dagtid. 

 

Det partistöd som kommunen fördelar till de politiska partierna är avsett för att stärka partiernas 

ställning i den kommunala demokratin. Därmed finns redan en uttalad strategi för att partierna ska 

ta ansvar att arbeta för att föryngra politikerkåren. 

 

I frågan om att förlägga gruppmöten i nämnder och styrelser på dagtid gjordes en utredning 2013 då 

det i en motion föreslogs att man skulle flytta fullmäktiges sammanträden till dagtid. Vid detta 

tillfälle besvarades motionen med att tiden skulle kvarstå oförändrad.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunallagen reglerar utbetalning av partistöd och syftet med partistödet. Det partistöd som 

årligen lämnas till de politiska partierna är avsett för att stärka deras ställning i den kommunala 

demokratin. Det åligger ett ansvar på de politiska partierna att arbeta med att föryngra 

politikerkåren.  

 

Vid en utredning 2013 då man i en motion föreslog att man skulle flytta kommunfullmäktiges 

sammanträden till dagtid framkom att de ekonomiska konsekvenserna av detta beräknades till 250 

tkr. Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-13 § 58 att tiden skulle kvarstå oförändrad. 

Beslutsunderlag  

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2016-05-12 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S) yrkar bifall till motionen i den delen att en fullmäktigeberedning tillsätts 

och avslag till förslaget i motionen att möjligheten utreds till att förlägga gruppmöten i nämnder och 

styrelser på dagtid. 

 

Mikael Sternemar (L) och Hilbert Eliasson (S) föreslår bifall till Lars-Erik Knutsson (S) förslag. 

Roland Mattsson (M) föreslår att motionen avslås. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på samtliga yrkanden och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 

beslutar att avslå motionen. 
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Forts. KSAU § 105 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

 

Skickas till  

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 106  KA 2016/401 

Bäckevik 18:1 - ansökan om planbesked 

Fastigheten Bäckevik 18:1 ägs av företaget Tema Belysning AB i Kungshamn. Här bedrivs 

industriell verksamhet sedan många år men i takt med tillkomsten av ny bostadsbebyggelse i 

omgivningen har frågan aktualiserats om det inte är en bättre helhetslösning för området att via 

planändring ge möjlighet till bostäder även på Bäckevik 18:1. Den nu aktuella ansökan om 

planbesked avser just syftet att möjliggöra ombyggnad av befintlig fastighet till bostäder istället för 

industri. 

En förändrad användning ifrån industriverksamhet till boende har flera gynnsamma konsekvenser 

som svarar mot kommunens långsiktiga mål, mindre störningar, fler boende i centrala Kungshamn, 

en bättre fungerande helhet. Sammanfattningsvis bedöms den föreslagna ändringen av detaljplanen 

för Bäckevik 18:1 vara lämplig att pröva.  

Byggnadsnämnden tillstyrker ansökan om planbesked. 

Beslutsunderlag 

Plan- och byggchefens tjänsteutlåtande 2016-02-29 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beredningsprotokoll 2016-04-04 § 24 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) och Hilbert Eliasson (S) föreslår bifall till tjänstemannaförslaget. 

Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till förslaget med tillägg av att man ska undersöka 

möjligheterna att utvidga planområdet med ytterligare fastigheter. 

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till Mikael Sternemars (L) förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på samtliga förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 

antar Mikael Sternemar (L) förslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att ge ett positivt planbesked och uppdra åt miljö- och byggförvaltningen 

att teckna planavtal med sökanden och påbörja arbetet med att ändra detaljplanen och undersöka 

möjligheterna att utvidga planområdet med ytterligare fastigheter. 

 

Skickas till  

Kommunstyrelsen 

  



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2016-05-25| §§ 103-115 

 Justerares 

signatur: 

 

 

Rätt utdraget 

intygar: 

 

Sida: 

8(21)
 

 

 

KSAU § 107  KA 2016/13 

Långevik 1:12 - ansökan om planbesked 

Sammanfattning 

Fastighetsägarna till Långevik 1:12 har i september 2013 inkommit med en gemensam ansökan om 

planbesked för ett större område strax nordost om Väjern. Till ansökan bifogas idéskiss, flygfoton 

samt en enkel beskrivning av en utvecklingsplan för bostäder, camping, handel och verksamheter. 

Totalt förväntas drygt 500 bostäder samt ca 10,000 m2 BTA för arbetsplatser kunna rymmas inom 

området. 

 

En planläggning av Långevik/Myrarna för blandad bebyggelse är av stor betydelse för Kungshamn- 

Väjerns tätortsområde. Området är redan utpekat i översiktsplanen och har naturliga begränsningar 

både i väster och öster. En utbyggnad av denna omfattning måste ske etappvis i takt med samhällets 

utbyggnad av infrastruktur, handel och service. 

 

Ingreppen i naturmarkerna måste regleras i samband med planarbetet så att områdets stora värden ej 

går förlorade. Bebyggelsen måste ges en mycket attraktiv och till området anpassad arkitektur som 

bidrar till att vidareutveckla kommunens goda varumärke. Planläggningen bör om det beslutas om 

positivt planbesked inledas med en programskiss som anger förhållningssätt och etappindelning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2016-03-02 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beredningsprotokoll 2016-04-04 § 25 

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M) föreslår att kommunen ska tillstyrka förslaget och lämna ett positivt 

planbesked samt att uttala kommunens vilja att ha ett blandat boende, radhus med både hyres- och 

bostadsrätter, hyreshus, tomter för egna hem, bostadsrätter osv. 

 

Roland Mattsson (M) och Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till Mats Abrahamssons (M) förslag 

med tilläggsförslag att ett gestaltningsprogam ska tas fram tidigt i processen. 

Lars-Erik Knutsson (S) och Hilbert Eliasson (S) föreslår bifall till förslagen. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på samtliga förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 

antar dessa. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att ge ett positivt planbesked och uppdra åt miljö- och byggförvaltningen 

att teckna planavtal med sökanden och påbörja arbetet med att ändra detaljplanen för att medge 

byggandet av radhus med både hyres- och bostadsrätt, hyreshus, tomter för egna hem, bostadsrätter 

osv. Tidigt i planprocessen ska ett gestaltningsprogam tas fram. 
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Forts. KSAU § 107 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 108  KA 2013/549 

Spontanidrottsplats vid Sotenäs Idrottshall 

Sammanfattning 

I arbetet med utemiljön runt Sotenäs Idrottshall har det arbetats fram ett nytt förslag utifrån 

budgeterade medel och ändrade önskemål från ungdomar och föreningslivet. 

 

Arbetet har haft som målsättning att skapa aktivitetsytor som skall attrahera både flickor och pojkar 

i olika åldrar. 

 

I planen föreslås att man omvandlar "lilla gräs" till Bechvolleybollplaner och överlämnar denna yta 

till Kungshamns IF för drift och underhåll genom ett nyttjandeavtal. 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsansvarigs tjänsteutlåtande 2016-05-12 

Skiss Kungshamns, Näridrottsplats 2016-04-19 

Yrkande 

Roland Mattsson (M), Mikael Sternemar (L) och Hilbert Eliasson (S) föreslår bifall till förslaget. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras förslag och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt kommunchefen att genomföra upphandling för 

uppförande av en spontanidrottsplats, enligt framtagen skiss daterad 2016-04-19. 

 

Skickas till 

Kommunchefen  
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KSAU § 109  KA 2016/196 

Budgetuppföljning januari- april 

Sammanfattning 

Budgetuppföljningen till och med april visar på ett prognostiserat överskott på 10,0 mkr för den 

skattefinansierade verksamheten vilket är 3,3 mkr bättre än budgeterat. I prognosen har medräknats 

10,8 mkr i intäkter från exploateringsverksamhet och övrig fastighetsförsäljning. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-05-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen tar del av budgetuppföljningen samt helårsprognos för kommunen 2016. 

 

 

Skickas till  

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 110  KA 2014/619 

Ändring av delegationsordningen 

Sammanfattning 

Ekonomiavdelningen har vid genomgång av delegationsordningen kommit fram till ändringsförslag 

av nämnders och styrelsers delegationsordningar och uppdaterat under punkt 3 som berör 

upphandling, inköp och avyttring av varor och tjänster.  

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-05-16 

Nytt förslag Kommunstyrelsens delegation vid upphandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att ändra delegationsordningen under punkt 3 som berör upphandling, 

inköp och avyttring av varor och tjänster och uppmanar övriga nämnder att göra samma ändring. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Byggnadsnämnden 

Utbildningsnämnden 

Omsorgsnämnden 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
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KSAU § 111  KA 2016/425 

Behörighet att underteckna handlingar 

Sammanfattning 

Personalbyte på olika tjänster innebär att nuvarande behörigheter att underteckna handlingar bör 

justeras. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att revidera behörighet att underteckna handlingar enligt följande: 

 

1. Mats Abrahamsson, Mikael Sternemar, Britt Wall med endera Maria Vikingsson, Jörgen 

Karlsson, Anna-Lena Höglund, Eveline Savik - minst två i förening - bemyndigas att å 

kommunens vägnar underteckna köpehandlingar, kontrakt, låne- och borgensförbindelser, 

fullmakter, servitutsavtal och liknande handlingar. 

 

2. Siv Bennis och Ann-Marie Hermansson - i förening med någon enligt punkt 1 eller i 

förening med annan som enligt särskilt beslut i kommunstyrelsen äger underteckna 

ifrågavarande handlingar - bemyndigas att på kommunens vägnar underteckna handlingar 

avseende försäljning av kommunens tomter inom planlagda områden. 

 

3. Rosita Johansson - i förening med någon under punkt 1 eller i förening med annan som 

enligt särskilt beslut i kommunstyrelsen äger underteckna ifrågavarande handlingar - 

bemyndigas, att på kommunens vägnar, underteckna ifrågavarande handlingar rörande 

markupplåtelser. 

 

4. Ewa Ericsson - i förening med någon enligt punkt 1 eller i förening med annan som enligt 

särskilt beslut i kommunstyrelsen äger underteckna ifrågavarande handlingar - bemyndigas, 

att på kommunens vägnar, underteckna handlingar avseende hyreskontrakt och övriga avtal 

inom fastighetsförvaltningen. 

 

5. Jörgen Karlsson, Bertil Andersson, Lotta Aspång, Susanne Grundhall, Petra Hassellöv, 

Diana Johansson Ann-Catrine Holst, Helena Amandusson och Erik Österlund bemyndigas, 

två i förening, att på kommunens vägnar utfärda betalningshandlingar för bank- och plusgiro 

samt utkvittera medel hos bank. 

 

 

6. Nina Roos, Mariann Lundin, Maria Edlund, Erika Krylberg, Anja Ferhatovic,  Lilian 

Andersson,  Madelene Matsdotter, Charlotte Westerhult och Bo Wande, Sandra Larsson, 

Lisa Börjesson, Camilla Hansson, Anna Hermansson, Johanna Alm bemyndigas – minst två 

i förening – att på kommunens vägnar utfärda betalningsorder avseende 

försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd. 
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Forts. KSAU § 111 

7. I övrigt gäller att handläggande tjänsteman äger rätt att underteckna övriga handlingar 

(skrivelser, brev, deklarationer etc.). 

 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 112  KA 2015/689 

Föreningsbidrag 2016  

Ansökningar om föreningsbidrag 2016 har inkommit enligt nedan. Budgeterat anslag är 546 100 

kronor. För 2015 beviljades bidrag om sammanlagt 563 540 kronor. 

 

Specifikation över bidrag 2015, bidragsansökningar för 2016 samt förslag 2016 

 

 
1) Enligt beslut, KS 2015-11-25, lämnas särskild uppdragsersättning till Folketshusföreningen Hav 

och Land Hunnebostrand, för utveckling av Udden. 

2) Bidrag beviljat enligt beslut, KS 2015-11-25. Totalt bidrag 100 tkr varav KS 70 tkr och UN 30 

tkr.  

3) Bidrag beviljat enligt beslut, KS 2015-11-25. 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) förslår att utbildningsnämnden ska ges i uppdrag att utreda förutsättningarna 

för ett samlat bidragsgivande och att ett regelverk tas fram för föreningsbidrag.  

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till Mikael Sternemar (L) förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemars (L) med fleras förslag finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. 

 

 

 

Förening Bidrag 

2015 

Ansökan 

2016 

Förslag 

2016 

Anm. 

     

Kungshamns Folketshusförening 98 000 98 000 98 000  

Evja Folketshusförening 15 000 15 000 15 000  

Bohusläns Föreningsarkiv 10 000 10 000 10 000  

Folketshusföreningen Hav och Land 

Hunnebostrand, uppdragsersättning 

 

158 700 

 

158 900 

 

158 900 

Avräknas 

mot hyra 

Föreningen Smögengården upa 60 000                 60 000 60 000  

Fören. Folkets Hus å Malmön upa 50 000 50 000 50 000  

Uddevalla tingsrätt 

nämndemannaförening 

 

1 200 

 

- 

 

- 

 

Tossene Norra Badhusförening 6 000 6 000 6 000  

Föreningen Udden Skulptur 150 000 150 000 0 1) 

Gerlesborgsskolan   70 000 2) 

Naturfilmarna  40 000 40 000 3) 

BRIS Barnens rätt i samhället 14 640 - -  

Summa 563 540 587 900 507 900  
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Forts. KSAU § 112 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om utdelning av föreningsbidrag 2016, enligt förslag 

ovan. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt Utbildningsnämnden att utreda förutsättningarna för ett 

samlat bidragsgivande och att ett regelverk tas fram för föreningsbidrag. 

 

Skickas till 

Föreningarna 

Ekonomiavdelningen 

Utbildningsnämnden 
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KSAU § 113  KA 2016/196 

Utbildningsnämnden begäran om tilläggsanslag 

Utbildningsnämnden begär att få 1,8 Mkr ur de riktade statsbidragen, för att täcka kostnaderna i sin 

verksamhet för nyanlända.  

Beslutsunderlag 

Utbildningsnämndens protokoll 2016-04-14 § 26 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att ta ställning till ett eventuellt tilläggsanslag senare i höst. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 114  KA 2016/632 

Årsredovisning Fyrbodals kommunalförbund 2015 

Information lämnas om Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2015.  
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2015 för Fyrbodals kommunalförbund. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 115  KA 2016/459 

Information om kollektivtrafik och trafikplan 2017 

 

Trafikplan 2017 

Trafikplan 2017 börjar gälla den 11 december 2016. 

 

Västtrafik har gjort följande återkoppling gällande förslag på trafikförändringar. 

  

1. Sotenäs kommun önskar en kustpendel som skulle förkorta restidskvoten och öka 

möjligheterna för arbetspendling uppåt till exempelvis Norge samt besöksnäringspendling i 

andra riktningen.  

 

Kommentar från Västtrafik; 

Västtrafik och Nettbuss arbetar med att etablera det nya avtalet för Boshusexpresserna i juni. När 

trafiken rullar kommer Västtrafik att göra uppföljningar för att se om det är möjligt att förbättra 

resmöjligheterna längs kusten. Åtgärden finns ej med i Västtrafiks förslag till Trafikplan 2017. 

 

 

2. Kommunen har framfört önskemål om att förändra resvägen för linje 860.  

 

Kommentar från Västtrafik; 

Inga förändringar görs på linje 860 i nuläget eftersom ett nytt avtal träder ikraft vid juniskiftet. 

Västtrafik ser ett behov av att ha en enhetlig linjesträckning för att inte göra det svårt för 

resenärerna att hålla reda på olika turer. Därför kommer linje 860 fortsätta att gå via Håby, 

eventuella förändringar i infrastrukturen tas upp i dialog med Trafikverket. Åtgärden finns ej med i 

Västtrafiks förslag till Trafikplan 2017. 

 

Nytt trafikavtal 

I juni träder Västtrafiks nya trafikavtal i kraft där bland annat linje 860 ingår. Avtalet innebär delvis 

ett nytt upplägg och nya avgångstider. 

 

Tidtabellsskiftet 19 juni 

Det nya trafikupplägget i Fyrbodal börjar gälla i juni och innebär att Torp blir navet för 

regionbusstrafiken i Bohuslän. Kunderna får fler res- och bytesmöjligheter när trafiken samordnas 

bättre genom gemensamma ankomst- och avgångstider från Torp. Principen är att alla linjer  

ankommer till Torp .30 och avgår .35. I högtrafik även .00 och .05. Bohusexpresserna får dessutom 

ett tydligare linjenät.  
 

De största förändringarna sker på linje 820 och 871. Västtrafik har en dialog med Uddevalla 

kommun om resandet Uddevalla-Göteborg eftersom linje 820 inte kommer att finnas kvar i samma  
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Forts. KSAU § 115 

utsträckning. Linje 871 kommer att stanna vid Torp där de som ska till Göteborg får byta till linje 

841.  

 

Linje 841 får en ny tidtabell med fler turer både tidigt och sent. Vissa av turerna går via Ljungskile. 

Avgångarna från Nils Ericson terminalen är senarelagda ca 10 minuter. Linjen har ett stort resande 

och Västtrafik satsar därför på den. Linje 860 får också en ny tidtabell. Turer från 

Smögen/Kungshamn är senarelagda ca 5 minuter och turer mot Kungshamn/Smögen är senarelagda 

ca 15 minuter.  
 

Västtrafik kommer att ha extra beredskap vid juniskiftet i form av bussar på Torp, informatörer och 

trafikledare. Västtrafik har täta uppföljningar med trafikföretagen under de första månaderna och 

kommer sedan även att kalla kommunerna för uppföljning. Ett första möte planeras till september 

för att gå igenom resande, kundsynpunkter, åtgärder mm. 

Buss gymnasieelever 

Kommunen får många klagomål från gymnasieelever som åker linjebuss 860 till Uddevalla. Det är 

ont om plats, de får stå upp och ibland hänvisas de till nästa buss. De kan då få vänta en timme till 

nästa buss kommer.  Varje klagomål rapporteras till Västtrafik. 

Sommarbuss 

Sotenäs kommun har frågat Västtrafik om sommarbussen kan gå via Smögens camping och Örns 

camping. Västtrafik har svarat att de redan stannar vid Smögens camping, men att de inte kan utöka 

turen med att köra via Örns camping. 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att hållplats Lycke tas bort i linje 860, till förmån för hållplats 

Askum, som finns ca 100 m bort. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Lars-Erik Knutsson (S) förslag finner att kommunstyrelsens 

arbetsutskott antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ett förbättringsförslag till Västtrafik. 

Hållplats Lycke tas bort i linje 860 till förmån för hållplats Askum, som finns ca 100 m bort. 

 

Skickas till 

Västtrafik 
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