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SALA KOMMUNSTYRELSEN

 

KOMMUN Sammanträdesdatum

201 7-1 2-07

Närvarolista

Beslutande

Ledamöter Christer Eriksson (C)

Peter Molin [M]

Michael  PB Johansson [M)

Hanna Westman (SBA), ordförande
Ulrika Spårebo  (S), andre  vice  ordförande

Per-Olov Rapp (S]

Camilla Runerås [S]

Anders Dahlström [S]

Johanna  Ritvadotter (V]

Magnus Edman [SD]

Tjänstgörande ersättare Anders Wigelsbo [C) ersätter Carola Gunnarsson [C]

Johan Widén [M] ersätter Gustaf Eriksson [C]

Ian Babar [MP] ersätter Ingela Kilholm Lindström

Närvarande ersättare Lars Alderfors [L]

Sickan Palm [KD]
Tomas Bergling [M)

Magnus Eriksson [SBÄ)
Bo Kihlström (S]

Alaittin Temur [S]

Ragge jagero  [SD]

Louise  Eriksson  (SD)

övriga deltagare Ann Åkerlund Rilegård, förbundssamordnare

Jenny Nolhage, kommunchef

Malin Selldén Wahlman, kommunsekreterare

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

/ _
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SALA KOMMUNSTYRELSEN
KOMMU N Sammanträdesdatum
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SALA KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUN

 

Sammanträdesdatum

2017-12-07

§  182 Ordningsfråga

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

att följande ärenden kompletteras dagens föredragningslista

. Yttrande över ansökan om nätkoncession

. Reviderad attestlista för kommunstyrelsens verksamheter

. Övrig fråga

Justerandes sign Utdragsbestvrkande

Wm



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sill)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-12—07

 

§  183 Information om Norra Västmanlands Samordningsförbund

INLEDNING

Norra Västmanlands samordningsförbund består av medlemmarna Försäkringskas-

san, Arbetsförmedlingen, Region Västmanland samt kommunerna  i  Fagersta, Hall-

stahammar, Norberg, Sala, Skinnskatteberg och Surahammar.
Förbundet arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom rehabili-

teringsområdet.

Beredning

Förbundssamordnare Ann Åkerlund Rilegård informerar om verksamheten.

Yrkanden

Hanna Westman [SBA] yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign Utdragsbestvrkande

(JV
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6122!

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-12-07

Dnr2017/1462

Överenskommelse mellan Region Västmanland och kommunerna i
Västmanland om samverkan för  trygg och effektiv utskrivning
från sluten hälso—och sjukvård

INLEDNING

Den 1 januari 2018 träder Lag [2017z612] om samverkan vid utskrivning från sluten

hälso—och sjukvård i kraft. Den syftar till att patienter som inte längre har behov av

den slutna vårdens resurser så snart som möjligt ska kunna lämna den på ett tryggt

och effektivt sätt.

Beredning

Bilaga KS 2017/215/1, missiv

Bilaga KS 2017/215/2, Överenskommelse mellan Region Västmanland och kommu-

nerna i Västmanland om samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten

hälso-och sjukvård

Ledningsutskottets beslut 201 7-1 1—28, 240

Yrkanden

Hanna Westman (SBA) yrkar

bifall till ledningsutskottets föreslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

a_tt anta överenskommelse mellan Region Västmanland och kommunerna i Västman-

land om samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso-och sjukvård,

att gälla från och med 1 januari 2018, i  enlighet med Bilaga KS 2017/215/2.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt anta överenskommelse mellan Region Västmanland och kommunerna i Västman-

land om samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso-och sjukvård,

att gälla från och med 1 januari 2018, i enlighet med Bilaga KS 2017/215/2.

Utdrag

konnnunfullmäktige

Utdragsbestvrkande
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&  SA LA KOMMUNSTYRELSEN

 

KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-12-07

Dnr2017/1385

§  185 Ansökan om medfinansiering till LUVA-ansökan för att minska

övergödning till Gussjön från avrinningsområdet

INLEDNING

Gussjön med omgivande hävdade marker omfattas av Natura  2000, där Natura

ZOOo-omrädet Gussjön, utgör ett av totalt sex Natura ZOOO—Umräden som ingäri

Svartådalens våtmarkskomplex. Området omfattas även av Länsstyrelsens program

för bevarande av odlingslandskapets natur-och kulturvärden från år  1991.  Området

är utpekat som Ramsarområde, det vill säga, upptaget på CW-listan (Convention of

Wetlands] som ett vätmarksområde av internationellt intresse.

Beredning

Bilaga KS  2017/216/1, ansökan från Gussjöns regleringsföretags samfällighetsför-

ening

Bilaga KS  2017/216/2, vattenkvaliteten i Gussjön  — sammanfattning

Ledningsutskottets beslut  2017-1 1-28, §  243

Yrkanden

Hanna Westman [SBA] yrkar
att kommunstyrelsen beslutar

att upphäva Ledningsutskottets beslut  2017-11-28, §  243, saint

a_tt anslå 195 000 kronor till medfinansiering av LUVA-ansökan, i enlighet med Bi-

laga KS  2017/216/1, att anvisas ur eget kapital.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

gig upphäva Ledningsutskottets beslut  2017-11-28, § 243, samt

a_tt anslå 195 000 kronor till medfinansiering av LOVA-ansökan, i enlighet med Bi-

laga KS  2017/216/1, att anvisas ur eget kapital.

Utdrag

Gussjöns regleringsföretags samfällighetsförening

Ekonomikontoret,

Mirjam Olsson

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign
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SAMMANTRADESPROTOKOLL scn)

KOMMUNSTYRELSEN

Samma nträdesdatum

2017-12-07

Dnr2017/1411

Ny Budgetprocess

Beredning

Bilaga KS 2017/229/1, Ekonomi och Verksamhetsstyrning, Verksamhetsåret 2018

Ledningsutskottets beslut 2017—11-28, §  245

Yrkanden

Hanna Westman (SBA) yrkar
bifall  till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

ag fastställa förslag till budgetprocess för Sala kommun, i enlighet med Bilaga KS

2017/229/1, att gälla från och med 1 januari 2018.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt fastställa förslag till budgetprocess för Sala kommun, i enlighet med Bilaga KS

2017/229/1, att gälla från och med 1 januari 2018.

Utdrag

konnnunstyrelsens förvaltning

nämnder

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9i22l

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-12-07

Dnr 2017/1361

Anställning av arbetstagare inom ramen för arbetsmarknadspoli-

tiska åtgärder i Sala  kommun, ambitionsnivå

[NLEDNING

Sala  kommun  är den största arbetsgivaren i Sala. Ansvaret för  handläggning av ar-

betsmarknadspolitiska åtgärder i  kommunen  ligger hos arbetsmarknadsenheten

(AME).  Sala  kommun  borde, vad gäller arbetsmarknadspolitiska åtgärder, ha ambit—

ionen att kunna erbjuda en person som fungerar mycket tillfredsställande  i  sina ar-

betsuppgifter, en tillsvidareanställning enligt  AB.

Beredning

Bilaga KS 201 7/218/1, tjänsteskrivelse

Ledningsutskottets beslut 2017-11-28, § 247

Yrkanden

Hanna Westman  (SBA) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt en person med trygghetsanställning inom ramen för arbetsmarknadspolitiska åt-

gärder med tidsbegränsad anställning enligt BEA-avtalet, ska med lönebidrag från

Arbetsförmedlingen kunna ges möjlighet att erbjudas en tillsvidareanställning om

hen fullgör sina arbetsuppgifter på ett mycket tillfredsställande sätt inom kommu-

nens verksamheter, men att arbetsgivaransvaret fortsatt åvilar arbetsmarknadsen-

heten som idag.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

att en person med trygghetsanställning inom ramen för arbetsmarknadspolitiska åt-

gärder med tidsbegränsad anställning enligt BEA-avtalet, ska med lönebidrag från

Arbetsförmedlingen kunna ges möjlighet att erbjudas en tillsvidareanställning om

hen fullgör sina arbetsuppgifter på ett mycket tillfredsställande sätt inom kommu-

nens verksamheter, men att arbetsgivaransvaret fortsatt åvilar arbetsmarknadsen-

heten som idag.

Utdrag

personalkontoret

Utdragsbestvrkande
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Justerandes sign
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 10 (22;

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-12-07

Dnr 2017/1409

Effektivt  kommunalt arbetsmarknadsarbete

INLEDNING

Kommunens arbetsmarknadsarbete har tillsammans med Arbetsförmedlingens ar-

bete stor betydelse för de personer som har svårigheter att etablera sig på arbets-
marknaden och komma till egen försörjning. Området har också stora berörings-
punkter med kompetensförsörjningsfrågan för alla arbetsgivare i kommunen.

Föreslagen översynt syftar till att se över organisation och respektive uppdrag för

kommunens arbetsmarkandsarbete och föreslå förändringar om förbättringsområ-

den identifieras.

Beredning

Bilaga KS 201 7/219/1, tjänsteskrivelse

Ledningsutskottets beslut 2017-11—28, § 249

Yrkanden

Hanna Westman [SBA] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt ge kommunchefen i uppdrag att genomföra en översyn av uppdrag och organi-

sation för kommunens arbetsmarknadsarbete, samt

a_tt om så bedöms vara av betydelse, föreslå förändringar avseende uppdrag och or-

ganisation.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

ag ge kommunchefen i uppdrag att genomföra en översyn av uppdrag och organi-

sation för kommunens arbetsmarlmadsarbete, samt

a_tt om så bedöms vara av betydelse, föreslå förändringar avseende uppdrag och 01'-

ganisation.

Utdrag

kommunchef

Utdragsbestvrkaode
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Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(22)

KOMMUNSTYRELSEN

Sa mmanträdesdatum

2017—12-07

Dnr2017/1202

Yttrande avseende Promemoria Elmarknadslag (Ds 2017:44)

[NLEDNING

! promemorian finns ett förslag till en ny elmarknadslag, som ersätter den nuva-

rande ellagen [1997:857]. Syftet med förslaget är främst att göra en redaktionell och

systematisk bearbetning av den gällande elmarknadslagstiftningen.

Beredning

Bilaga KS 2017/220/1, remiss

Bilaga KS 2017/220/2, sammanfattning av promemoria [Ds 2017:44]

Bilaga KS 2017/220/3, yttrande från kommunstyrelsens ordförande

Ledningsutskottets förslag 2017-11-28, § 250

Yrkanden

Hanna Westman  (SBA) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt avge yttrande i enlighet med Bilaga KS 2017/220/3.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt avge yttrande i enlighet med Bilaga KS 2017/220/3.

Utdrag

Miljö-och Energidepartementet, 103 33  Stockholm

Sala-Heby Energi AB,

Håkan Carefall

Utdragsbestyrkande
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Justerandes  sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(22)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017—12-07

Dnr  2017/1398

Revidering av taxa för tillståndsgivning enligt lag om brandfarliga

och explosiva varor (LBE)

[NLEDNING

Kommunfullmäktige har vid fastställande av räddningstjänstens taxor samtidigt

uppdragit till kommunstyrelsen att revidera dessa utifrån personalkostnadsökning-

arna.

Beredning

Bilaga KS  2017/221/1, missiv

Bilaga KS  2017/221/2, taxa för tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva va-

ror

Ledningsutskottets beslut  2017-11—28, §  251

Yrkanden

Hanna Westman (S BA] yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt höja taxan för tillståndsgivning enligt lag om brandfarliga och explosiva varor

[LBE] med 4%, i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS  2017/221/2, att

gälla fr om  1  januari  2018.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt höja taxan för tillståndsgivning enligt lag om brandfarliga och explosiva varor

(LBE) med 4%, i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS  2017/221/2, att

galla fr om  1  januari  2018.

Utdrag

räddningstjänsten

administrativa enheten,

Gunilla Pettersson

Utdragsbestyrkande
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Justerandes  sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (nl

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-12-07

D111‘2017/1399

Revidering av taxa för tillsyn enligt lag om brandfarliga och explo-
siva varor [LBE]

[NLEDNING

Kommunfullmäktige har vid fastställande av räddningstjänstens taxor samtidigt

uppdragit till kommunstyrelsen att revidera dessa utifrån personalkostnadsökning-

arna.

Beredning

Bilaga KS  2017/222/1, missiv

Bilaga KS  2017/222/2, taxa för tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor

Ledningsutskottets beslut  2017-11-28, §  252

Yrkanden

Hanna Westman (SBA) yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

att höja taxan för tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor [LBE] med

4%, i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 2017/222/2, att gälla fr om 1 ja-

nuari 2018.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt höja taxan för tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) med

4%, i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS  2017/222/2, att gälla fr om  1  ja-

nuari  2018.

Utdrag

räddningstjänsten

administrativa enheten,

Gunilla Pettersson

Utdragsbestyrkande
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Justerandes  sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(22:

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-12-07

Dnr  2017/1400

Revidering av  taxa  för tillsyn enligt lag om  skydd  mot  olyckor
[LSO]

INLEDNING

Konnnunfullmäktige har vid fastställande av räddningstjänsteus taxor samtidigt

uppdragit till kommunstyrelsen att revidera dessa utifrån personalkostnadsökning-

arna.

Beredning

Bilaga KS  2017/223/1, missiv

Bilaga KS  2017/223/2, taxa för tillsyn av brandskydd enligt lagen om skydd mot

olyckor

Ledningsutskottets beslut  2017-11-28, § 253

Yrkanden

Hanna Westman (SBA) yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt böja taxan för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor med 4%, i  enlighet med för-

valtningens förslag, Bilaga KS  2017/223/2, att gälla fr om  1  januari  2018.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt höja taxan för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor med 4%, i enlighet med för-

valtningens förslag, Bilaga KS  2017/223/2, att gälla fr om  1  januari  2018.

Utdrag

räddningstjänsten

administrativa enheten,

Gunilla Pettersson

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (22)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-12-07

Dnr2017/1406

Förslag till intern kontrollplan 2018 övergripande för Sala kom—
nn1n

INLEDNING

Enligt av kommunfullmäktige  fastställt  reglemente för intern kontroll i Sala kom-

mun ska nämnder och styrelser varje år anta en särskild plan för uppföljning av den

interna kontrollen. Denna syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upp-

rätthåller en tillfredsställande intern kontroll.

Beredning

Buagakszo17/224/Lrnmsw
Bilaga KS 2017/224/2, intern kontrollplan 2018 övergripande för Sala kommun

Ledningsutskottets beslut 2017-11-28, § 254

Yrkanden

Hanna Westman  [SBA] yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

att fastställa intern kontrollplan 2018 att gälla övergripande för Sala kommun i en-

lighet med Bilaga KS 2017/224/2, samt

_a_tt uppmana nämnderna att komplettera sina interna kontrollplaner enligt intern

kontrollplan 2018 övergripande för Sala kommun.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

_a_tt fastställa intern kontrollplan 2018 att gälla övergripande för Sala kommun i en-

lighet med Bilaga KS 2017/224/2, samt

att uppmana nämnderna att komplettera sina interna kontrollplaner enligt intern

kontrollplan 2018 övergripande för Sala kommun..

Utdrag

kommunstyrelsens förvaltning

nämnder

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL lena

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-12-07

Dnr 2017/1407

Förslag till intern kontrollplan 2018 för kommunstyrelsens verk-
samheter samt överförmyndare

INLEDNING

Enligt av kommunfullmäktige fastställt reglemente för intern kontroll i Sala kom—

mun ska nämnder och styrelser varje år anta en särskild plan för uppföljning av den

interna kontrollen. Denna syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upp-

rätthåller en tillfredsställande intern kontroll.

Beredning

Bilaga KS 2017/225/1, missiv

Bilaga KS 2017/225/2, intern kontrollplan 2018 kommunstyrelsens verksamheter

Bilaga KS 2017/225/3, intern kontrollplan 2018 överförmyndare

Ledningsutskottets beslut 2017—11-28, §  255

Yrkanden

Hanna Westman  (SBA) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

att fastställa intern kontrollplan 2018 för kommunstyrelsens verksamheter samt för

överförmyndare i enlighet med Bilagor KS 201 7/225/2-3.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_g fastställa intern kontrollplan 2018 för kommunstyrelsens verksamheter samt för

överförmyndare i enlighet med Bilagor KS 2017/225/2-3.

Utdrag

kommunstyrelsens förvaltning,

jenny Nolhage

ekonomikontoret,

Mirjam Olsson

Utdragsbestvrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL man

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-12-07

Dnr 2017/1405

Namnbyte av det kommunala handikapprådet

INLEDNING

Det kommunala handikapprådet  i  Sala föreslås byta namn till funktionsrättsrådet.

Namnbytet följer i spåren av att Handikappförbunden har gjort ett liknande namn-

byte till Funktionsrätt Sverige.

Beredning

Bilaga KS 2017/226/1, skrivelse

Ledningsutskottets beslut 2017-11-28, § 256

Yrkanden

Hanna Westman [SBA] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt Sala kommunala handikappråd, även kallat KHR, byter namn till Sala Funktions-

rättsråd [SFR].

Johanna Ritvadotter [V] yrkar bifall till Hanna Westmans [SBA] yrkande.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt Sala kommunala handikappråd, även kallat KHR, byter nanm till Sala Funktions-

rättsråd [SFR].

Utdrag

Sala Funktionsrattsråd

registrator

Justerandes sign

” Vai.

Utdragsbestvrkande
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Justerandes sign
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-12-07

Dnr 2017/1473

Yttrande över ansökan om nätkoncession Sala-Finnslätten

INLEDNING

Vattenfall Eldistribution AB har ansökt hos Energimarlmadsinspektionen [El] om

tillstånd att  bygga  och använda en kraftledning [nätkoncession för linje]. Ansökan

avser en 132 kV ledning från station ÄT39 Sala till station RT25 Finnslätten i Sala

och Västerås kommuner i Västmanlands län. Det är El som avgör om ledningen ska

få tillstånd.

Beredning

Bilaga KS 2017/231/1, begäran om yttrande från Energimarknadsinspektionen

Bilaga KS 2017/23 1/2, yttrande från kommunstyrelsens ordförande

Yrkanden

Hanna Westman (SBA) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

att avge yttrande över ansökan om nätkoncession Sala Finnslätten, i enlighet med

Bilaga KS 2017/231/2.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt avge yttrande över ansökan om nätkoncession Sala Finnslätten, i enlighet med

Bilaga KS 2017/231/2.

Utdrag

Energimarknadsinspektionen

Samhällsbyggnadskontoret,

Anton Sjöberg

Sala-Heby Energi AB

Utdragsbestyrkande
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-12-07

Dnr2017/179

§  197 Revidering av attestlista för Kommunstyrelsens verksamheter

INLEDNING

Sala kommuns attestlista för kommunstyrelsens verksamheter behöver revideras.

Beredning

Bilaga  KS 2017/232/1, missiv

Bilaga KS 2017/232/2, attestlista för kommunstyrelsens verksamheter

Yrkanden

Hanna Westman[SBA] yrkar
att kommunstyrelsen beslutar

a_tt fastställa attestlista för kommunstyrelsens verksamheter, i enlighet med Bilaga

KS 2017/232/2.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt fastställa attestlista för kommunstyrelsens verksamheter, i enlighet med Bilaga

KS 2017/232/2.

Utdrag
Ekonomikontoret,

Mirjam Olsson

Justerandes sign Utdragsbestvrkande

WW
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L I  SALA KOMMUNSTYRELSEN

KOM MU  N Sammanträdesdatum
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§  198 övrig fråga

INLEDNING

Ulrika  Spårebo [S) ställer en fråga som berör beslutet om  budget  2018 som fattades

i Kommunfullmäktige 2017-11-27, § 121. Hon  vill  veta om det finns ett färdigt avtal

mellan Sala kommun och Missionsförsamlingen om att använda missionskyrkan till

konsertlokal.

Ordföranden återkommer med ett svar vid ett annat sammanträde.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Mä-
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-12-07

§  199 Ärenden  avgjorda  med stöd av  delegation

Ordföranden anmäler ärenden vari ledningsutskottet den 28 november 2017

fattat beslut på kommunstyrelsens vägnar, samt andra särskilt förtecknade delegat-

ionsbeslut  i  enlighet med Bilaga KS 2017/230/1.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-12-07

Avslutning

Ordföranden tackar kommunstyrelsens ledamöter och ersättare samt tjänsteperso-

ner för ett bra samarbete under det gänga året och önskar alla en god jul och ett gott

nytt år.

2:e vice ordförande Ulrika Spårebo [S] önskar ordföranden och övriga detsamma.

Utdragsbestyrkande
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