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Närvarolista

Beslutande

Ledamöter

Hänstgörande ersättare

Närvarande ersättare

Närva rande representanter

Övriga deltaga re

Justerandes sign

Ulll/ flfl/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2‘1“

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2020-05-06

Anders Wigelsbo [C], ordförande

Sture Johansson [C]

Elisabet Pettersson (C)

Erik Hamrin (M], 1:e vice ordförande

Tomas Bergling [M)

Hanna Westman (SBA)
Ulrika  Spårebo [S], 2:e vice ordförande

Glenn Andersson [S], deltar på distans

Camilla Runerås [S]

Johanna Ritvadotter (V)

Magnus Edman [SD)

Andreas Andersson [SD)

Thomas Calissendorff (S), deltar på distans, ersätter Viktor Kärvinge [S)

Bengt Larsson (C]

Martin Eriksson [M)

Magnus Holm [KD]

Bo Kihlström [S], deltar på distans

Stefan Axinge [S]
lngela Kilholm Lindström [MP]

Sverre Lindqvist [SD], deltar på distans

Håkan Carefall, VD Sala—Heby Energi AB

Marie Johansson, lT-chef

Daniel Holmvin, kommunchef

Gunilla Pettersson, administrativ enhetschef

Lina Ahlm, kommunsekreterare

Mathias Blomqvist, ["i"-specialist

Malin Selldén Wahlman, kommunsela'eterare

Utdragsbestyrkande
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Justera ndes sign
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2020-05-06

lnnehållsförteckning

1572

å73

gm

§7S

§76

§77

§78

§79

§80

§81

§82

Ordningsfråga

Yttrande över remiss av Energimarknadsinspektionens rapport med förslag för genomförandet av EU-

lagstiftning på elmarknadsomradet

Åtgärder föratt få den kommunala budgeten  i  balans

Amorteringsfrihet för Sala Silvergruva AB

Yttrande till Trafikverket angående behovet av en cirkulationsplats på riksväg 56, Salas östra utfart

Uppföljning av kommunens verksamhet och Ekoal

Ansökan från BRIS, Barnens rätt  i  samhallet

Formulering av borgensbeslut Sala Silvergruva AB

Formulering av borgensbeslutSalabostäder AB

Initiativärende angående att införa möjligheten till hämtmat för gymnasieelever skrivna i Sala kommun .....

Ärenden avgjorda med stöd av delegation

Utdragsbestyrkande
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§72

Justerandes  sign

OW

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4‘17)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2020-05-06

Dnr  2020/4

Ordningsfråga

Yrkanden

Anders  Wigelsbo (C] yrkar

att lmmmunstyrelsen beslutar

a_tt följande ärenden  kompletteras  dagens föredragningslista

. Formulering av borgensbeslut Sala Silvergruva AB

. Formulering av borgensbeslut Salabostäder AB

a  lnitiativårende från Hanna Westman  [SBA]

samt

att följande ärende lyfts ur dagens föredragningslista

. Valärende

Ulrika Spårebo (S] yrkar

att konnnunstyrelsen beslutar

a_tt punkt  4  Startbesked för akuta åtgärder — avverkning av riskträd på dammvaiiar

inom program Gravans vattensystem saint teknisk beskrivning och fördjupad

dammsc'ikerhetsutvärdering, utgår från dagens sammanträde.

Anders Wigelsbo [C] yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt punkt  4  Startbesked för akuta åtgärder  — avverkning av riskt på damm vallar

inom program Gruvans vattensystem samt teknisk beskrivning och fördjupad

dammsäkerhetsutvcirdering, ska behandlas på dagens sammanträde.

Proposition

Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande mot avslag och finner sitt eget

yrkande bifallet.

Ordförande ställer proposition på Ulrika Spårebos [S] yrkande mot avslag och finner

Ulrika Spårebos [S] yrkandet avslaget.

Votering

Votering begärs. Följande voteringspropostion godkänns.

Den stödjer Anders Wigelsbos [C] yrkande röstar ja och den som stödjer Ulrika

Spårebos yrkande röstar nej.

Vid omröstningen avges  5  ja-röster Anders Wigelsbo  [C], Sture johansson  [C],

Elisabet  Pettersson  [C], Erik Hamrin  [M],  Tomas Bergling [M] och  8  nej-röster l-lanna

Westman  [SBA],  Ulrika Spårebo  [S],  Glenn Andersson  [5], Camilla Runerås  [5],

Thomas Calissendorff  [S], johanna Ritvadotter  [V],  Magnus Edman  [SD] och Andreas

Andersson  [SD].

Utdragsbestyrkande

W  "



' SALA
KOMMUN

 
Justerandes sign

CW

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sl”)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2 02 0-05-06

Forts § 72

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

att  följande  ärenden kompletteras  dagens  föredragningslista 

. Formulering av borgensbeslut Sala Silvergruva AB

. Formulering av borgensbeslut Salabostäder AB

. lnitiativärende från Hanna Westman (S BA)

samt

a_tt följande ärenden  lyfts  ur dagens föredragningslista

.  Valärende

'  Startbesked för akuta åtgärder  — avverkning av risktr'ad på dammvallar inom

program Gruvans vattensystem samt teknisk beskrivning och fördjupad

dammsäkerhetsutvardering

Reservationer

Anders Wigelsbo (C], Sture Johansson [C), Elisabet Pettersson  [C),  Erik Hamrin (M)

och Tomas Bergling [M] reserverar sig till förmån för Anders Wigelsbos [C) yrkande.

Utdragsbestyrkande

JM
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Justera rides sign
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 5‘17)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2020-05-06

Dnr 2020/382

Yttrande över remiss av Energimarknadsinspektionens rapport
med förslag för genomförandet av EU-lagstiftning på
elmarknadsområdet

INLEDNING

Under 2018 och 2019 beslutade EU att anta åtta nya rättsakter;

Elmarknadsdirektivet, Elmarknadsförordningen, Förordningen om riskberedskap,

Byråförordningen, Energieffektiviseringsdirektivet, Förnybart direktivet,

Byggnaders energiprestanda samt Styrning av EU:s energipolitik.

Sala kommun har fått möjlighet att yttra sig Över remiss Energimarknads-

inspektionens rapport med förslag för genomförandet av EU—lagstiftning på

elmarknadsområdet

Beredning

Bilaga KS 2020/66/1, remiss från infrastrukturdepartementet

Bilaga KS 2020/66/2, sammanfattning av rapporten

Bilaga KS 2020/66/3, yttrande över energimarknadsinspektionens rapport

VD Sala-Heby Energi AB, Håkan Carefall föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C] yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

ag avge yttrande över remiss av Energimarlmadsinspektionens rapport med förslag

för genomförande av EU-lagstiftningen på elmarknadsområdet samt för

genomförande av vissa delar av det omarbetade förnybart direktivet, i enlighet med

Bilaga KS 2020/66/3.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

att avge yttrande över remiss av Energimarknadsinspektionens rapport med förslag

för genomförande av EU-lagstiftningen på elmarknadsområdet samt för

genomförande av vissa delar av det omarbetade förnybart direktivet, i enlighet med

Bilaga KS 2020/66/3.

Utdrag

lnfrastrukturdepartementet

Sala-Heby Energi AB

Plan-och utvecklingsenheten

U tdragsbestyrkande

.%7/
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Justera ndes sign
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SAMMANTRADESPROTOKOLL 7 (17?

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2020-05—06

Dnr 2018/1025

Åtgärder för att få den kommunala  budgeten  i  balans

INLEDNING

På kommunstyrelsens sam n'ianträde den 10 januari 2019, §  9, beslutades att vid

varje sammanträde med komnnmstyrelsen ska en noggrann ekonomisk analys över

kommunens aktuella situation redovisas samt hur arbetet med den ekonomiska

handlingsplanen för att balansera kommunens underskott fortlöper.

Beredning

Bilaga KS 2020/68/1, redovisning

Bilaga KS 2020/69/1, missiv

Kommunchef Daniel Holmvin och lT-chef Marie johansson föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till kommunchefatt fortsätta arbeta enligt den beslutade kontroll— och

åtgärdsplanen,

Lu uppdra till kommunchef att vid varje sammanträde med komnnlnstyrelsen, tills

dess annat beslutats, redovisa vilka åtgärder som vidtagits samt avses vidtas för att

få kommunens ekonomi i balans,

a_tt vidtagna åtgärder redovisas i siffror vid varje sammanträde med

komnnmstyrelsen,

a_tt uppdra till kommunchefen att utvärdera vilka åtgärder som har avsedd effekt

samt föreslå förändringar,

att uppdra till komnnlnchefatt vid ledningsutskottets sammanträde i maj 2020

redovisa vilka beslutade investeringsprojekt som kan skjutas upp, samt

att uppdra till skolnämnden och vård- och omsorgsnämnden att vid

kommunstyrelsens sammanträde i juni 2020, redovisa vilka åtgärder som vidtagits

för en budget i balans.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till konnnunchefatt fortsätta arbeta enligt den beslutade kontroll- och

ätgärdsplanen,

att uppdra till kommunchefatt vid varje sammanträde med kommunstyrelsen, tills

dess annat beslutats, redovisa vilka åtgärder som vidtagits samt avses vidtas för att

få kommunens ekonomi i balans,

a_tt vidtagna åtgärder redovisas i siffror vid varje sammanträde med

konnnunstyrelsen,

at_t uppdra till kommunchefen att utvärdera vilka åtgärder som har avsedd effekt

samt föreslå förändringar,

att uppdra till kommunchefatt vid ledningsutskottets sammanträde i maj 2020

redovisa vilka beslutade investeringsprojekt som kan skjutas upp, samt

 

Utdragsbestvrkande

fl/
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'— SALA KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUN Sammanträdesdatum

2020-05-06

 

forts  §  74

Lu uppdra till skolnämnden och vård- och omsorgsnämnden att vid

kommunstyrelsens sammanträde  i  juni  2020, redovisa vilka åtgärder som vidtagits

för en  budgeti  balans.

Utdrag

Kontor och nämnder

Kommunchef

Justerandes sign Utdragsbestvrkande

CW W
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SALA KOMMUNSTYRELSEN

 

KOMMUN Sammanträdesdalum

2020-05-06

Dnr 2020/713

§ 75 Amorteringsfrihet för Sala Silvergruva AB

INLEDNING

Sala Silvergruvas AB:s styrelse har  beslutat  att ansöka hos Sala Sparbank om

amorteringsfrihet under  6  månader som en likviditets förstärkande korttidsätgärd.

Sala Silvergruva AB:s skuldsaldo gällande län i Sala Sparbank uppgår per 3 april

2020 till 7 600 000 kronor och den månatliga amorteringen är 45 000 kronor. Under

6  månader skulle amorteringsfrihet stärka bolagets likviditet med 270 000 kronor.

En ansökan om amorteringsfrihet måste godkännas av kommunen i egenskap av

borgensman för de befintliga länen.

Beredning

Bilaga KS 2020/71/1, missiv  — amorteringsfrihet för Sala Silvergruva AB

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att godkänna att Sala Sparbank medger amorteringsfrihet för en period om 6

månader för de lån om  7  600 000 kr med kommunal borgen som Sala Silvergruva

AB har i banken, samt

a_tt kommunens medgivande av amorteringsfrihet för den aktuella perioden får

undertecknas av kommunstyrelsens ordförande.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att godkänna att Sala Sparbank medger amorteringsfrihet för en period om  6

månader för de län om 7 600 000 kr med kommunal borgen som Sala Silvergruva
AB hari banken, samt

a_tt kommunens medgivande av amortel'ingsfrihet för den aktuella perioden får

undertecknas av kommunstyrelsens ordförande.

Utdrag

Komlmlnfullmäktige

Justerandes sign Utdrag:-bestyrkande

W W
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Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(1?)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2020-05-06

Dnr2020/714

Yttrande till Trafikverket angående behovet av en
cirkulationsplats på riksväg 56, Salas östra utfart

[NLEDNING

Sala kommun ser väldigt positivt på Trafikverkets trafiksäkerhetshöjande

investering i riksväg 56, sträckan Sala—Heby. Att riksvägen, som är en del av den så

kallade Räta Linjen, rustas upp och görs mötesfri är inte bara viktigt för Sala och

Heby kommuner, utan även för det nationella vägnätet på grund av den betydande

mängd godstransporter som varje dygn genomförs på vägen. Vägen är också ett allt

viktigare pendlingsstråk för den regionala arbetsmarknaden.

Sala kommun anser att Trafikverkets negativa inställning till en cirkulationsplats vid

Fridhem är djupt beklaglig, då trafiksituationen vid den aktuella platsen utgör

betydande olycksrisker, vars konsekvenser riskerar att bli mycket allvarliga. Sala

kommun har under den process som lett fram till de färdiga planerna för riksväg 56

påtalat det växande behovet av åtgärder för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet

vid Fridhem, men Trafikverket avvisar förslaget med hänvisning till framkomlig—

heten.

Beredning

Bilaga KS 2020/72/1, yttrande till Trafikverket

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C) yrkar

att komnninstyrelsen beslutar

a_tt avge yttrande till Trafikverket angående behovet av en cirkulationsplats på

riksväg 56, Salas östra utfart, i enlighet med Bilaga KS 2020/72/1.

Ulrika Spårebo (S), Sture johansson [C], Elisabet  Pettersson [C], Erik Hamrin (M),

Tomas Bergling (M), Hanna Westman (SBA), Johanna Ritvadotter [V) och

Magnus Edman (SD) yrkar bifall till Anders Wigelsbos [C] yrkande.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

att avge yttrande till Trafikverket angående behovet av en cirkulationsplats på
riksväg 56, Salas östra utfart, i enlighet med Bilaga KS 2020/72/1.

Utdrag

Trafikverket

johan Duse, transportstrateg

U td ragsbestyrka nde
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Justerandes  sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (17)

KOMMUNSTYRELSEN

Samma  nträdesdatu m

2020-05-06

Dnr  2020/597

Uppföljning av  kommunens verksamhet  och ekonomi

INLEDNING

Månadsuppföljning, mars 2020.

Beredning

Bilaga KS  2020/64/1, rapport  månadsuppföljning mars 2020

Bilaga KS  2020/64/2, ekonomisk handlingsplan från Socialdemoln'aterna

Ledningsutskottets beslut § 63, 2020-04-22

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

Ulrika Spårebo [S) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt aktualisera ekonomisk handlingsplan för att säkerställa kommunens ekonomi

och ekonomisk balans inför  2020, i enlighet med Bilaga KS  2020/64/2.

HannaWestman (SBA), Magnus Edman (SD) och johanna Ritvadotter (V] yrkar bifall

till Ulrika Spårebos (S) yrkande.

Hanna Westman (SBA) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

att kommunen ser över hur arbetsplatsförlagd tid inom förvaltningen ska

organiseras för att minska lokalbehov, samt

att se över vilka bolag kommunen ska ha och vad en försäljning kan ge för

konsekvensen

Magnus Edman  [SD] yrkar bifall till Hanna Westmans (SBA) yrkande.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras  kl.11.13-11.27

Proposition

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag mot avslag och finner

ledningsutskottets förslag bifallet.

Ordförande ställer proposition på Ulrika Spårebos [S] yrkande mot avslag och finner

Ulrika Spårebos (S) yrkande avslaget.

Ordförande ställer proposition på Hanna Westmans (SBA) yrkande mot avslag och

finner Hanna Westmans (SBA) yrkande avslaget.

Reservation

Hanna Westman [SBA] reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Utdragsbestvrkande

fl/
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SALA KOMMUNSTYRELSEN

KOM MUN Sammanträdesdatum

202 0-05-06

 

Forts § 77

Votering

Votering begärs.

Ordförande ställer ledningsutskottets förslag som huvudförslag.

Ordförande ställer kontraproposition på Ulrika Spårebos [S] yrkande och på Hanna

Westmans (SBA) yrkande och finner Ulrika Spårebos [S] yrkande bifallet.

Följande voteringsproposition godkänns.

Den som stödjer ledningsntskottets förslag röstar ja, den som stödjer Ulrika

Spårebos [S) yrkande röstar nej.

Vid omröstningen avges 5 ja-röster Anders Wigelsbo [C], Sture johansson [C],

Elisabet Pettersson [C], Erik Hamrin [M], Tomas Bergling [M] och 8 nej-röster Hanna

Westman [SBA],Ulrika  Spårebo [S], Glenn Andersson [5], Camilla Runerås [8],

Thomas Calissendorff [S], johanna Ritvadotter [V], Magnus Edman [SD] och Andreas

Andersson [SD].

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

att aktualisera ekonomisk handlingsplan för att säkerställa kommunens ekonomi

och ekonomisk balans inför 2020, i enlighet med Bilaga KS 2020/64/2.

Reservationer

Anders Wigelsbo [C], Sture Johansson [C), Elisabet Pettersson [C), Erik Hamrin [M)

och Tomas Bergling [M] reserverar sig till förmån för ledningsutskottets förslag.

Utdrag

Nämnder

Kontor

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

där JW
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Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(17)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2020-05-06

Dnr 2020/512

Ansökan från  BRIS, Barnens rätt i  samhället

INLEDNING

BRIS, Barnens rätt i samhället, region Mitt har inkommit med en ansökan  011149  000

kronor i bidrag för år 2020.

Beredning

Bilaga KS 2020/61/1, ansökan från BRIS

Ledningsutskottets beslntå 74, 2020-04-22

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att komnnmstyrelsen beslutar

att avslå ansökan från BRIS, Barnens rätt i samhället

Johanna Ritvadotter [V] yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

&  bifalla ansökan från BRIS, Barnens rätt i samhället.

Hanna Westman  [SBA] yrkar bifall till Johanna Ritvadotters [V] yrkande.

Proposition

Ordförande ställer proposition på Iedningsutskottets förslag och på Iohanna

Ritvadotters [V] yrkande och finner Iedningsutskottets förslag bifallet.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

ag avslå ansökan från BRIS, Barnens rätt i samhället.

Reservationer

johanna Ritvadotter [V) och Hanna Westman [SBA] reserverar sig till förmån för

Johanna Ritvadotters [V] yrkande.

Utdrag

BRIS

Utdragsbestvrkanded”?
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 14 (17)

KOMM  UNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2020-05-06

Dnr 2020/736

Formulering av borgensbeslut Sala Silvergruva AB

INLEDNING

Kommunfullmäktige  beslutade  27 april 2020, §  17' om att  bevilja  Sala Silvergruva AB

en utökad kommunal borgensram. Formuleringen av beslutet blev inte korrekt och

beslutet bör därför tas om med korrekt formulering.

Beredning

Bilaga KS 202 0/73/1, missiv

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt såsom för egen skuld ingå borgen för Sala Silvergruva AB:s

organisationsnummer 556333-0207, låneförpliktelser upp till ett högsta länebelopp

om 32 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt såsom för egen skuld ingå borgen för Sala Silvergruva AB:s organisationsnummer

556333-0207, låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 32 000 000 kr,

jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande



SALA
KOMMUN

 

§80

Justera  ndes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (17)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2020-05-06

Dnr  2020/737

Formulering av borgensbeslut Salabostäder AB

INLEDNING

Kommunfullmäktige beslutade 29 augusti  2016, §85 om att bevilja SalabostäderAB

en  utökad kommunal  borgensram. Fornmleringen av  beslutet  blev' inte korrekt och

beslutet bör därför tas om med korrekt formulering.

Beredning

Bilaga KS  2020/74/1, missiv

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C) yrkar

att komnmnstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
a_tt såsom för egen skuld ingå borgen för Salabostäder AB:s, organisationsnummer

556352-0500, låneförpliktelser upp till ett högsta iänebelopp om 800 000 000 kr,

jämte därpå löpande ränta och kostnader.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

&  såsom för egen skuld ingå borgen för Salabostäder AB:s, organisationsnummer

556352-0500, läneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 800 000 000 kr,

jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Utdrag

Kommunfullmäktige

ff.)/'
Utdragsbestyrka nde
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Dnr 2020/751

lnitiativärende angående att införa möjligheten till hämtmat för

gymnasieelever skrivna i Sala kommun

INLEDNING

Hanna Westman  (SBA) har i initiativärende föreslagit kommunstyrelsen att besluta

att ge kommunchefen i uppdrag att omgående ta kontakt med Köpings kommun för

att Sala kommun ska kunna erbjuda en Salaanpassad lösning, att alla

gymnasieelever, skrivna i Sala kommun, ska erbjudas möjligheten att hämta ut mat

enligt den Salaanpassade, ”Köpingsmodellen” på prov, från och med den 13 maj till

dess att de slutar vårterminen 2020, eller skolorna öppnar igen, till ett värde av 65

kr/lunch, 5 dagar per vecka, samt att de kostnader som uppstår utöver den

budgeterade kostnaden för luncher till gymnasieeleverna, tas ur komnumstyrelsens

eget förfogande, då detta är ett näringslivsstöd och inte hör ihop med

gymnasieskolornas verksamhet utan riktar sig till alla skriva i Sala kommuns

gymnasieelever.

Beredning

Bilaga KS 2020/75/1, ärende - att införa möjligheten till hämtmat för gymnasielever

skrivna i Sala kommun

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

att ärendet remitteras till kommunstyrelsens förvaltning för beredning, samt

a_tt ärendet behandlas på ledningsutskottets sammanträde i maj 2020 och på

kommunstyrelsens sammanträde ijuni 2020.

BESLUT

Komimmstyrelsen beslutar

att ärendet remitteras till kmnmunstyrelsens förvaltning för beredning, samt

tt ärendet behandlas på ledningsutskottets sammanträde i maj 2020 och på

kommunstyrelsens sammanträde ijuni 2020.

Utdrag

kommunchef

Utd ragsbestvrkande

W
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Sammanträdesdatum

2020-05-06

D111‘ 2020/4

§ 82 Ärenden  avgjorda  med stödav  delegation

Ordföranden anmäler ärenden vari ledningsutskottet den 22 april 2020 fattat beslut

på kommunstyrelsens vägnar, samt andra särskilt förtecknade delegationsbeslut i

enlighet med Bilaga KS 2020/67/1.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

CW JW


