MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2016-12-06
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Plats och tid

Lilla sammanträdesrummet kl. 08:00-12:00

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Marie-Louice Lindström (S) (1:e vice
ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Bengt-Åke Torhall (L), Johan
Edenholm (KV)

Övriga närvarande

Per Borg (Kommunchef), Susanne Ohlsson (Kommunsekreterare), Ulrika Hjort
(Ekonomichef)

Utses att justera

Anna Roos (C)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

ANSLAG/BEVIS
Organ
Sammanträdesdatum
Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

Underskrift

§335

Sekreterare

.................................................
Susanne Ohlsson

Ordförande

................................................
Ronny Löfquist (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Anna Roos (C)

……………………………………….

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2016-12-06
Datum för anslags
nedtagande

Kommunledningskontoret

.................................................

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2016-12-06
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§335
Extra ärende: Tillfällig bro över Västerån Kinnared
2016 KS0372
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att skyndsamt
utreda förutsättningarna att skapa en tillfällig gångbro eller en gång- och cykelbro samt
tillfarter till denna över Västerån i Kinnared. Underlaget behöver innehålla svar på:









Bästa placering
Finansieringsform
Kostnad för tillfällig bro
Kostnad anslutningar
Ansvarsfrågor
Markfrågor
Tidplan
Möjlighet till eventuell medfinansiering.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist (S) väcker ärendet vid dagens sammanträde.
Yrkanden
Ronny Löfquist (S): Kommunstyrelsens arbetsutskott ger samhällsbyggnadsnämnden i
uppdrag att skyndsamt utreda förutsättningarna att skapa en tillfällig gångbro eller en gångoch cykelbro samt tillfarter till denna över Västerån i Kinnared. Underlaget behöver
innehålla svar på:








Bästa placering
Finansieringsform
Kostnad för tillfällig bro
Kostnad anslutningar
Ansvarsfrågor
Markfrågor
Tidplan

Anna Roos (C) yrkar på följande tillägg till Ronny Löfquists yrkande: Underlaget ska även
innehålla svar på möjlighet för ev. medfinansiering.
Beslutsgång
Ordförande frågar först om arbetsutskottet bifaller eller avslår Ronny Löfquists yrkande.
Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet.
Ordförande frågar därefter om arbetsutskottet bifaller eller avslår Anna Roos yrkande.
Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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