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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 2(17)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-11-08

Anders Wigelsbo (C), ordförande

Gustaf Eriksson (C) § 143-§ 149

Peter  Molin  (M)

Michael  PB Johansson (M)

Hanna Westman  (SBÄ), vice  ordförande

Ulrika Spårebo (S), andre Vice ordförande

Per-Olov Rapp (S)

Camilla Runerås (S)

Glenn Andersson (S)

Ingela Kilholm Lindström  (MP)

Johanna Ritvadotter (V)

Magnus Edman  (SD)

Christer Eriksson (C) ersätter Carola Gunnarsson (C)

johan Widén (M) ersätter Gustaf Eriksson (C) §  150-§ 155

Bo Kihlström (S) ersätter Glenn Andersson (S) § 143 jäv

Bo Kihlström (S) ersätter Camilla Runerås (S) § 154 jäv

Tomas Bergling (M) ersätter Christer Eriksson (C) § 154 jäv

Ian Babar  (MP) ersätter Ingela Kilholm Lindström  (MP) §  154 jäv

Lars Alderfors (L)

Sickan Palm  (KD)

Tomas Bergling (M)

Ralf Träskman  (SBÄ)
Bo Kihlström (S)

Alaittin Temur (S)

Ian Babar  (MP)

Ragge ]agero  (SD)

Louise Eriksson  (SD)

Petra Ribba, revisor, PWC

Roger Nilsson, kultur-och fritidschef

Jenny Nolhage, kommunchef

Malin Selldén Wahlman, kommunsekreterare

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
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Justerandes  sign

(M

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4W)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-11-08

Dnr  2018/1003

Yttrande  över revisionsrapport  — Granskning av intern kontroll
avseende kommunens konst

INLEDNING

PWC har på uppdrag av Sala kommuns revisorer granskat Kultur-och fritidsnämn-

dens och Kommunstyrelsens konsthantering avseende intern kontroll. Revisionsfrå-

gan som besvarats lyder Är den interna kontrollen avseende kommunens konsthan-

tering/konstsamling tillräcklig?

Beredning

Bilaga KS  2018/193/1, missiv

Bilaga KS 2018/193/2, granskningsrapport

Bilaga KS  2018/193/3, kultur och fritidsnämnden  2018-08-16, §  71

Bilaga KS 2018/193/4, yttrande  från kultur-och fritid

Bilaga KS  2018/1936/5, beslut kultur och fritidsnämnden  2018—10-12, §  94

Ledningsutskottets beslut  2018-10-23, § 227

Ärendet föredras av revisor Petra Ribba, PWC samt kultur-och fritidschef Roger Nils-

son

jäv

Glenn Andersson (S) deltar ej i ärendets beredning på grund av jäv.

Bo Kihlström (S) ersätter Glenn Andersson (S).

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

&  avge yttrande i enlighet med Bilaga KS 2018/193/4.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras  5  minuter

Ulrika Spårebo (S) yrkar

bifall till Anders Wigelsbos (C) yttrande med tillägg

att nuvarande Policy för offentlig konst revideras och att förslag till Riktlinje för of-

fentlig konst utarbetas.

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till Ulrika Spärebos (S) tilläggsyrkande.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt avge yttrande i enlighet med Bilaga KS 2018/193/4, samt

a_tt nuvarande Policy för offentlig konst revideras och att förslag till Riktlinje för of-

fentlig konst utarbetas.

Utdrag

kommunrevisionen

kultur-och fritid

Utdragsbestyrkande
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Näää?

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5l17)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-11-08

Dnr  2018/1427

Sala kommuns ekonomi-och verksamhetsstyrning verksamhetså-
ret 2019

INLEDNING

Ekonomi-och verksamhetsstyrningen definieras som en målmedveten styrprocess

vars syfte är att utifrån kända styrprinciper och spelregler påverka organisationens

beslut och beteende i riktning mot uppställda mål avseende resultat, effektivitet och

ekonomisk ställning.

Beredning

Bilaga KS  2018/194/1, missiv

Bilaga KS  2018/194/2, ekonomi-och verksamhetsstyrning, verksamhetsåret  2019

Ledningsutskottets beslut  2018-10-2  3, §  223

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt fastställa förslag till ekonomi-och verksamhetsstyrning för verksamhetsåret

2019i enlighet med Bilaga KS  2018/194/2.

Ulrika Spårebo (S) yrkar

a_tt förslag till ekonomi-och verksamhetsstyrning återremitteras till ekonomikon-

toret för revidering i syfte att återföra det ekonomiska uppföljningsansvaret till re-

spektive nämnd.

Proposition

Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att

ärendet ska återremitteras.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt förslag till ekonomi-och verksamhetsstyrning återremitteras till ekonomikon-

toret för revidering i syfte att återföra det ekonomiska uppföljningsansvaret till re-

spektive nämnd.

Utdrag

ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

i
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Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(17)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-11-08

Dnr  2018/1362

Omfördelning av investeringsmedel för återuppbyggnad av öv-
ningsfält

INLEDNING
lnvesteringsmedel som överfördes från  2017  för att slutbetala den nya tankbilen

översteg den faktiska kostnaden och därför redovisades en avvikelse på  1  800 000

kronor.

Beredning

Bilaga KS  2018 /19  0  /  1, tjänsteskrivelse

Ledningsutskottets beslut  2018-10-23, § 225

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt omfördela  1  800 000 kronor från investeringsprojekt  "3799  tankbil" till att om-

fatta återuppbyggnad av övningsfältet.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt omfördela  1  800 000 kronor från investeringsprojekt  "3799  tankbil" till att om-

fatta återuppbyggnad av övningsfältet.

Utdrag

ekonomikontoret, Alan Nouri

räddningstjänsten

Utdragsbestvrkande
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Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (17)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-11-08

Dnr  2018/505

Redovisning och granskning av utbetalda lokala  partistöd  inom
Sala för  2017  samt beslut om utbetalning av partistöd  2019

INLEDNING

Redovisning och granskning har inkommit till personalkontoret för  2017  års utbe-

talda lokala partistöd inom Sala kommun. De politiska partierna har redovisat på

kommunens blankett "Redovisning av hur utbetalt kommunalt partistöd har använts

under året”.

I enlighet med Kommunallagen, 4 kap.  §  32, ska kommunfullmäktige fatta beslut om

att utbetala partistöd minst en gång per år.

Beredning

Bilaga KS 2018/191/1, missiv

Bilaga KS  2018  /  191  /  2, partiernas redovisning av hur utbetalt kommunalt partistöd

har använts under året

Ledningsutskottets beslut  2018-10-23, §  226

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

a_tt godkänna inkomna redovisningar och granskningsrapporter i enlighet med Bi-

laga KS  2018/191/2, samt

a_tt utbetala  2019  års lokala partistöd till de i kommunfullmäktige representerade
politiska partierna under januari månad  2019.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

ag godkännainkomna redovisningar och granskningsrapporter i enlighet med Bi-

laga KS  2018/191/2, samt

a_tt utbetala  2019  års lokala partistöd till de i kommunfullmäktige representerade

politiska partierna under januari månad  2019.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

']_;

 

g

 

£



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8W)

.  SA LA KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUN Sammanträdesdatum

2018—11-08

 

Dnr2018/859

§ 147 Utdebitering 2019

INLEDNING

Med anledning av det parlamentariska läget i Sverige samt med hänvisning till det

ekonomiska läget i Sala kommun, kommer förslag till budget att behandlas på Kom-

munfullmäktiges sammanträde i december  2018.

Utdebitering ska dock fastställas på kommunfullmäktiges sammanträde i november.

Beredning

Ledningsutskottets beslut  2018-10-23, §  228

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

a_tt fastställa utdebiteringen till  22,31  för  2019.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt fastställa utdebiteringen till  22,31  för  2019.

Utdrag

kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(17)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-11-08

Dnr 2018/1454

Förändrad hantering av saneringskostnader

INLEDNING

Gruvdriften i Sala kommun har medfört markföroreningar av tungmetaller runt hela

Sala tätort. Marken fortsätter att återkontamineras och sanering är en förutsättning

för att överhuvudtaget kunna nyttja marken.

Det förutsätts en gränsdragning mellan aktuell sanering i enlighet med lagstift-

ningen och efterbehandling som i Salas konstanta situation. Bestämmelsen om sane-

ring i sin nuvarande tillämpning är inte applicerbar på Salas normaltillstånd varför

ett avsteg från nuvarande redovisningsregler förutsätts.

Beredning

Bilaga KS  2018/199/1, missiv

Bilaga KS  2018 /199/ 2, skrivelse — förändrad hantering av saneringskostnader

Ledningsutskottets beslut  2018-10-30, § 232

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

a_tt förändra redovisningen av saneringskostnader avseende det avgränsade område

som konstaterats vara kontaminerat till följd av gruvdriften och redovisa det som

del av investeringskostnaden.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt förändra redovisningen av saneringskostnader avseende det avgränsade område

som konstaterats vara kontaminerat till följd av gruvdriften och redovisa det som

del av investeringskostnaden.

i

J

Utdrag . r
kommunfullmäktige 5‘

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 10 (17)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-11-08

Dnr 2018/1483

Redovisning av ekonomisk kontroll-och åtgärdsplan

INLEDNING
Ledningsutskottet beslutade den 23 oktober 2018 att en ekonomisk kontroll-och åt-

gärdsplan skulle tas fram, med anledning av den ansträngda ekonomiska situationen
i kommunen och i syfte att säkra den ekonomiska stabiliteten.

Beredning

Bilaga KS 2018/ 203 /1, förslag till ekonomisk kontroll-och åtgärdsplan

Ledningsutskottets beslut 2018-10-30, §  235

Yrkanden

Anders Wigelsbo  (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets  förslag att kommunstyrelsen beslutar
a_tt anta förslag till ekonomisk kontroll-och åtgärdsplan  i enlighet  med Bilaga KS

2018/203/1, samt

a_tt en inventering av kommunens samtliga lokaler och hyresavtal samt externa lo-

kala avtal genomförs. Fastighetsenheten får i uppdrag att senast 31 januari 2019 re-

dovisa till ledningsutskottet vilka lokaler som skulle kunna avvecklas, försäljas eller

uthyras, samt vilka externa avtal som skulle kunna sägas upp,

&  utreda möjligheterna hur upphandlingsenheten och överförmyndarverksam—
heten  (ÖF) skulle kunna samordnas med andra kommuner t ex genom kommunal-

förbund eller annan samverkansform,

att alla kommunens verksamheter får i uppdrag att senast 27 februari 2019 redo-
visa till ledningsutskottet hur man kommer att använda den digitala tekniken så att

den bidrar till effektivisering av såväl ekonomi som verksamheten,

a_tt ta fram en ny skogsbruksplan _för att möjliggöra försäljning av skog som är

mindre lämplig att kommunen äger,

att ta fram förslag på hur kommunen kan öka sina intäkter,
a_tt utvärdera/ revidera strategin för bedömningar av metallföroreningar i mark vid

exploatering i Sala tätort,

att utreda om det är möjligt att minska den kommunala administrationen.

Ulrika Spårebo (S) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag med ändringsyrkande

at; en översyn av Samhällsbyggnadskontorets verksamhet, med undantag av mål-

tidsenheten och gata/parkenheten, ska ske i syfte att ge svar på vilka verksamheter

som eventuellt kan effektivisera genom konkurrensutsättning. En redovisning av

denna översyn ska ske vid ledningsutskottets sammanträde den 27 februari 2019.

Proposition
Ordförande ställer proposition på ledningsutskottets förslag och på Ulrika Spårebos
(S) ändringsyrkande och finner sitt eget yrkande bifallet.

Utdragsbestyrkande
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-11-08

Forts § 149

Votering
Votering begärs.  Följande  voteringsproposition godkänns.
Den som stödjer ledningsutskottets förslag röstar ja, den som stödjer  Ulrika  Spå-
rebos (S) ändringsyrkande röstar nej.
Vid omröstningen avges 7 ja-röster: (Anders Wigelsbo [C], Christer Eriksson [C],
Gustaf Eriksson [C], Peter Molin [M], Michael PB johansson [M], Hanna Westman
[SBÄ], Magnus Edman [SD] och 6 nej-röster: Ulrika Spårebo [S], Per-Olov Rapp [S],
Camilla Runerås [S], Glenn Andersson [S], Ingela Kilholm Lindström [MP], johanna
Ritvadotter [V]).

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

a_tt anta förslag till ekonomisk kontroll—och åtgärdsplan i enlighet med Bilaga KS

2018/203/1, samt

a_tt en inventering av kommunens samtliga lokaler och hyresavtal samt externa lo-

kala avtal genomförs.  F astighetsenheten får i uppdrag att senast 31 januari 2019 re-

dovisa till ledningsutskottet vilka lokaler som skulle kunna avvecklas, försäljas eller

uthyras, samt vilka externa avtal som skulle kunna sägas upp,

ät utreda möjligheterna hur upphandlingsenheten och överförmyndarverksam-

heten  (ÖF) skulle kunna samordnas med andra kommuner t ex genom kommunal-
förbund eller annan samverkansform,

a_tt alla kommunens verksamheter får i uppdrag att senast 27 februari 2019redo-
visa till ledningsutskottet hur man kommer att använda den digitala tekniken så att

den bidrar till effektivisering av såväl ekonomi som verksamheten,

a_tt ta fram en ny skogsbruksplan för att möjliggöra försäljning av skog som är

mindre lämplig att kommunen äger,

a_tt ta fram förslag på hur kommunen kan öka sina intäkter,

a_tt utvärdera/ revidera strategin för bedömningar av metallföroreningar i mark vid

exploatering i Sala tätort,

a_tt utreda om det är möjligt att minska den kommunala administrationen.

Reservationer

Ulrika Spårebo (S), Per-Olov Rapp (S), Camilla Runeräs (S), Glenn Andersson (S),

Ingela Kilholm Lindström (MP), johanna Ritvadotter (V) reserverar  sig till förmån

för Ulrika Spårebos (S) ändringsyrkande.

Utdrag

kontor

nämnder

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign
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SAM  MANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-11—08

Dnr  2018/1480

Samverkansavtal med Hallstahammars kommun avseende gemen—
samt dataskyddsombud

INLEDNING
I Dataskyddsförordningen, artikel 37, föreskrivs att samtliga myndigheter och of-

fentliga organ ska utnämna ett dataskyddsombud. Sala kommun har diskuterat sam-

verkan avseende dataskyddsombud med Hallstahammars kommun och arbetat fram

en gemensam lösningi form av samverkansavtal.

Beredning

Bilaga KS  2018/202/1, missiv

Bilaga KS  2018  /  202  /  1, förslag samverkansavtal

Ledningsutskottets beslut 2018—10-30, §  236

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt samverka med Hallstahammars kommun avseende dataskyddsombud i enlighet

med samverkansavtal i Bilaga KS  2018/202/2.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt samverka med Hallstahammars kommun avseende dataskyddsombud i enlighet
med samverkansavtal i Bilaga KS  2018/202/2.

Utdrag

Hallstahammars kommun

kommunchefen

kommunjuristen

dataskyddsombudet

OXQ/
Utdragsbestyrkande

12 (17)
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ända sign

SAM MANTRÄDESP ROTOKO LL 13 (17)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-11-08

Dnr  2018/1421

Verksamhetsbidrag för  2019, Arkiv Västmanland

INLEDNING

Arkiv Västmanland ansöker om ekonomiskt stöd för verksamhetsåret  2019.

Arkiv Västmanland är en ideell medlemsorganisation och länets sammanhållande

funktion för enskilda arkiv, det vill säga arkiv från den enskilda sektorn så som för-

enings-och företagsarkiv.

Beredning

Bilaga KS 2018/198/1, ansökan om ekonomiskt stöd  2019, Arkiv Västmanland

Bilaga KS  2018  /  198  /  2, verksamhetsberättelse Arkiv Västmanland  2017

Ledningsutskottets beslut  2018-10-30, §  237

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

ag till Arkiv Västmanland ge ett verksamhetsstöd om 67 000 kronor för verksam-

hetsåret  2019, att täckas av eget kapital.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt till Arkiv Västmanland ge ett verksamhetsstöd om 67 000 kronor för verksam-

hetsåret 2019, att täckas av eget kapital.

Utdrag

ekonomikontoret, Alan Nouri

Arkiv Västmanland

Utd rags bestyrka nde
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-11-08

Dnr 2018/1453

§  152 Sammanträdesdagar  2019  för kommunstyrelsen och dess  utskott

INLEDNING

Förslag till sammanträdesdagar  2019  för kommunstyrelsen och dess utskott.

Beredning

Reviderad Bilaga KS  2018/200/1, sammanträdesdagar  2019  för kommunstyrelsen

Bilaga KS 2018/200/2, sammanträdesdagar  2019  för kommunfullmäktige

Ledningsutskottets beslut  2018-10-30, § 238

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt anta förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess utskott i en-

lighet med Bilaga KS  2018/200/1-2.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

m  anta  förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess utskott i en-

lighet med Bilaga KS  2018/200/1-2, med korrigering att kommunstyrelsens sam-

manträde den 7 november flyttas till den  5  november.

i
l

,

E

Utdrag

kontor

nämnder
(i

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 



SALA
KOMMUN

 

§ 153

Justerandes sign

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 15 (17)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-11-08

Dnr2018/1484

Inköp av fastigheten Sala Brädgården 1

INLEDNING

Nyligen  har fastigheten Sala Brädgården 1 blivit till salu på grund av en företagskon-

kurs. Fastigheten ligger centralt i det område som kommunen avser exploatera för

bostadsändamål på sikt.

Plan och utvecklingsenheten har variti kontakt med konkursförvaltaren och erbju-

dits att köpa fastigheten till ett pris av  4  500 000  kronor, som utgår från en obero-

ende värdering som genomfördes 2017.

Beredning

Bilaga KS 2018/204/1, missiv  — inköp av fastigheten Sala'Brädgården 1

Ledningsutskottets beslut 2018-10-30, § 239

Yrkanden
Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

a_tt uppdra till plan-och utvecklingschefen att upprätta avtal med konkursförvaltaren

om att köpa in fastigheten Sala Brädgården 1, för en köpeskilling av  4  500 000 kro-
nor, samt

att köpeavtal får undertecknas av kommunstyrelsens ordförande.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att uppdra till plan-och utvecklingschefen att upprätta avtal med konkursförvaltaren

om att köpa in fastigheten Sala Brädgården 1, för en köpeskilling av 4 500 000 kro—
nor, samt
a_tt köpeavtal får undertecknas av kommunstyrelsens ordförande.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragshestyrkande
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-11-08

Dnr  2018 /642

§  154 Godkännande av årsredovisning 2017  för Norra Västmanlands

Samordningsförbund samt beslut om ansvarsfrihet
INLEDNING

Norra Västmanlands Samordningsförbund är ett fristående organ för att underlätta

samordnade rehabiliteringsinsatser och för utveckling av samarbetet mellan par-

terna inom rehabiliteringsområdet. Förbundets medlemmar består av Försäkrings-

kassan, Arbetsförmedlingen, Region Västmanland, Fagerstas, Norbergs, Skinnskatte-

bergs, Salas, Surahammars och Hallstahammars kommuner.

Beredning

Bilaga KS  2017/201/1  årsredovisning och revisionsberättelse för år 2016, Norra

Västmanlands samordningsförbund

]äv

Camilla Runerås (S), Christer Eriksson (C) och Ingela Kilholm Lindström (MP) deltar

ej i ärendets beredning på grund av jäv.

Bo Kihlström (S) ersätter Camilla Runeräs (S), Tomas Bergling (M) ersätter Christer

Eriksson (C) och Jan Babar (MP) ersätter Ingela Kilholm Lindström (MP).

Ulrika Spårebo (S) utses att justera denna paragraf.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt fastställa upprättad årsredovisning för år  2017  för Norra Västmanlands Samord—

ningsförbund, samt

a_tt bevilja styrelsen och dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt fastställa upprättad årsredovisning för år  2017  för Norra Västmanlands Samord—

ningsförbund, samt

a_tt bevilja styrelsen och dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet.

Utdrag

kommunfullmäktige
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-11-08

Ärenden avgjorda med stöd av delegation

Ordföranden anmäler ärenden vari ledningsutskottet den 23 och 30 oktober fattat

beslut på kommunstyrelsens vägnar, samt andra särskilt förtecknade delegationsbe-

slut i enlighet med Bilaga KS  2018/2 05/1.

Utdragsbestyrkande

Glöd

17 (17)

i"

l


