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LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2017-10-31

CarolaGunnarsson(C)
PeterMolin [M]
HannaWestman(SBA)
Ulrika Spårebo [S]
Per-Olov Rapp (S)

Michael PB Johansson (M)
Magnus Edman (SD)
CamillaRunerås(S)

Lars Alderfors [L]
Sickan Palm (KD)
Maria Arvidsson (V)
Marie Berglind [FI]

Michael Nilsson, utredningsingenjör
RogerNilsson,kultur-och fritidschef/TIB
Mårten Dignell,ekonomichef/TIB
Rickert Olzon,krisberedskapssamordnare
Jenny Sivars, miljöingenjör
Annelie Pahv, VA-utredningsingenjör
Iasmina Trokic, planarkitekt
Virve Svedlund, kommunjurist
Jenny Nolhage, kommunchef
Malin Selldén Wahlman, kommunsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(13)
LEDNINGSUTSKOTIET

KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-10-31

Dnr2016/83

§ 231 Konsekvensutredning för gruvans vattensystem

Justera es sign

INLEDNING

En konsekvensutredning har utförts för dammar ingående i Sala Silvergruvas vatten-
system i enlighet med Förordning 2014:214- om dammsäkerhet.

Beredning
Bilaga KS2017/ 203 / 1,tjänsteskrivelse

Utredningsingenjör Michael Nilsson föredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutskottet beslutar
a_ttlägga informationen till handlingarna.

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

m lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(18?
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2017-10-31

Dnr 2017/1309

Förslag till Policy för dagvattenhantering Sala kommun
INLEDNING
2013 fick dåvarande Tekniska kontoret ett politiskt uppdrag att upprätta en dagvat-
tenpolicy ochen dagvattenplan.Ett antal dagvattendagarhar därefter anordnats där
olika enheter har träffats och diskuterat dagvattenfrågan.Dessa träffar ligger till
grund för den dagvattenpolicy som nu föreslås.

Beredning
Bilaga KS2017/ 204/ 1,missiv
Bilaga KS 2017 / 204 / 2, förslag till policy för dagvattenhantering

Miljöingenjör JennySivars föredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-
tige beslutar
at_tanta Policy för dagvattenhanteringSalakommun i enlighet med
Bilaga KS2017/204:/2.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar

m anta Policy för dagvattenhantering Sala kommun i enlighet med
Bilaga KS2017/204/2.

- Utdrag
kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5113)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2017-10-31

Dnr2017/1315
Begäran om avvecklande avvattenskyddsområde, Kumla Klockar-
gård 2:1
[NLEDNING
l Kumla Kyrkby finns ett Skyddsområde för den gamla vattentäkten. Det beslutades av
Österbygdens vattendomstol 1969-01-23. Vattenverket på Kumla Klockargård 2:1är
sedan länge taget ur drift och avvecklat. Samhällstekniska enheten anser att kommu-
nen ska ansöka hos länsstyrelsen att vattenskyddsområdet upphävs.

Beredning
Bilaga KS 2017 / 205 / 1,missiv

Bilaga KS2017/205/2, skyddsföreskrifter antagna 1969-01-23
Bilaga KS 201 7/ 205 / 3, karta över skyddsomrädet

VA-utredningsingenjör Annelie Pahv föredrar ärendet

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
m till Länsstyrelsen i Västmanland begära att vattenskyddsområde i Kumla kyrkby
upphävs.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att till Länsstyrelsen i Västmanland begära att vattenskyddsområde i Kumla kyrkby
upphävs.

Utdrag
kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2017-10-31

Dnr 2017/1233

Detaljplan för panncentral i Ransta, Kärrbäcksbo 1:28; planupp-
drag
[NLEDNING

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en etablering av en panncentral som kom-
mer att försörja den nya skolan med värme i Ransta.

Beredning
Bilaga KS2017/ 206/ 1,ansökan om detaljplaneuppdrag

Planarkitekt Jasmina Trokic föredrar ärendet.

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet beslutar
att uppdra till Plan-och utvecklingsenheten att upprätta detaljplan för panncentral i
Ransta, Kärrbäcksbo 1:28.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

g uppdra till Plan-och utvecklingsenheten att upprätta detaljplan för panncentral i
Ransta, Kärrbäcksbo 1:28.

Utdrag

samhällsbyggnadskontoret,
plan-och Utvecklingsenheten

Exp lll to;

 
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(133
i i LEDNINGSUTSKOTTET KO M M U N Sammanträdesdatum

2017-10-31

Dnr 2017/1283

§ 235 Yttrande avseende betänkande SOU 2017:74 Brottsdatalag -kom-
pletterande lagstiftning
INLEDNING
Sala kommun har erbjudits möjlighet att avge yttrande angående betänkandet Brotts- g
datalag -kompletterande lagstiftning (SOU2017:4). För kommunernas del är remis- y
sen begränsad till de förslag i betänkandet som rör brottsdatalagen, nämligen kapitel ‘
5, 6 och 17:1.

Beredning l
Bilaga KS 201 7/ 207/ 1,remissförfarande =_
Bilaga KS2017/207/2, sammanfattning SOU2017:74 L
Bilaga KS201 7/ 207/ 3, yttrande från kommunstyrelsen förvaltning t

KommunjuristVirveSvedlundföredrarärendet.

Yrkanden d
Carola Gunnarsson [C]yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
gavge yttrande i enlighet med Bilaga KS2017 / 207 / 3.

BESLUT

Ledningsutskottet förslår att kommunstyrelsen beslutar

i

g avge yttrande i enlighet med Bilaga KS2017 / 207 / 3.

i
i
i

Utdrag
kommunstyrelsen

l

i

Juste es sign Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(13)
LEDNINGSUTSKOTFET

Sammanträdesdatum

2017-10-31

Dnr 2017/1343

Budget 2018 och Verksamhetsplan 2019/2020
Beredning
Bilaga KS 2017/21 0/1, budgetskrivelse Allians för Sala
Bilaga KS 201 7/ 210 / 2, budgetberäkning
Bilaga KS 2017 / 210 / 3, investeringssammandrag

Bilaga KS 201 7/ 210/ 4, politiska prioriteringar

Kommunstyrelsen, driftbudget/plan

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hem-
ställer att kommunfullmäktige beslutar

ag driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen är 2018 fastställs till 203 880
tkr, samt -
g driftbudget/plan för kommunstyrelsen år 2019 fastställs till 209 824 tkr och år
2020 till 216 275 tkr.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

ü driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2018 fastställs till 203 880
tkr, samt

g driftbudget/plan för kommunstyrelsen år 2019 fastställs till 209 824 tkr och år

2020 till 216 275 tkr,

Kommunstyrelsen. investeringsbudget/plan

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hem-
ställer att kommunfullmäktige beslutar
att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2018 fastställs till
295 500 tkr, samt

a_ttinvesteringsbudget/plan för kommunstyrelsen år 2019 fastställs till 348 755 tkr

och år 2020 till 247 105 tkr.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar
a_ttinvesteringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2018 fastställs till
295 500 tkr, samt

m investeringsbudget/plan för kommunstyrelsen år 2019 fastställs till 348 755 tkr
och år 2020 till 247 105 tkr.

Kultur-och fritidsnämnden. driftbudget/plan

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hem-

ställer att kommunfullmäktige beslutar

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1“I13)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2017-10-31

forts § 236

g driftbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2018 fastställs till
46 479 tkr, samt

g driftbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2019 fastställs till 47 812 tkr
och är 2020 till 49 260 tkr.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar

g driftbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2018 fastställs till 46
479 tkr, samt

g driftbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden är 2019 fastställs till 47 812 tkr
och år 2020 till 49 260 tkr,

Kultur-och fritidsnämnden, investeringsbndgetzplan

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar att ledningsutskottet föreslär att kommunstyrelsen hem-
ställer att kommunfullmäktige beslutar
g investeringshudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2018 fast-
ställs till 350 tkr, samt
g investeringsbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden är 2019 fastställs till 0 tkr
och är 2020 till 0 tkr.

BESLUT .
Ledningsutskottet föreslär att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar
g investeringsbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden är 2018 fast-
ställs till 350 tkr, samt
g investeringsbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden är 2019 fastställs till 0 tkr
och är 2020 till 0 tkr.

evisi nen dri ud e lan

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hem-
ställer att kommunfullmäktige beslutar
g driftbudgetens nettoanslag för revisionen är 2018 fastställs till 854 tkr, samt
g driftbudget/plan för revisionen år 2019 fastställs till 879 tkr och år 2020 till 906
tkr.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar

g driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2018 fastställs till 854 tkr, samt
g driftbudget/plan för revisionen är 2019 fastställs till 879 tkr och år 2020 till 906
tkr.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(13)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2017-10-31

forts § 236

Överförmyndaren, driftbudgetzplan

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hem-
ställer att kommunfullmäktige beslutar
g driftbudgetens nettoanslag för Överförmyndaren år 2018 fastställs till 3 463 tkr,

samt
g driftbudget/plan för Överförmyndaren år 2019 fastställs till 3 564 tkr och är
2020 till 3 675 tkr.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

g driftbudgetens nettoanslag för Överförmyndaren år 2018 fastställs till 3 463 tkr,
samt
gdriftbudget/plan för Överförmyndaren år 2019 fastställs till 3 564 tkr och år 2020
till 3 675 tkr.

Sk ln"mn n ri et Ian

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hem-
ställer att kommunfullmäktige beslutar
g driftbudgetens nettoanslag för Skolnämnden är 2018 fastställs till 513 165 tkr,
samt

g driftbudget/plan för Skolnämnden är 2019 fastställs till
528 213 tkr och år 2020 till 544 547 tkr.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar

g driftbudgetens nettoanslag för Skolnämnden år 2018 fastställs till 513 165 tkr,
samt
g driftbudget/plan för Skolnämnden år 2019 fastställs till 528 213 tkr och är 2020
till 544 547 tkr,

Skolnämnden, investeringsbudgetzplan

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hem-

ställer att kommunfullmäktige beslutar

g investeringsbudgetens nettoanslag för Skolnämnden år 2018 fastställs till 6 075
tkr, samt
g investeringsbudget/plan för Skolnämnden är 2019 fastställs till 4 000 tkr och är

2020 till 4 000 tkr.

/,

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12<18)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2017-10-31

forts § 236

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar

a_ttinvesteringsbudgetens nettoanslag för Skolnämnden år 2018 fastställs till 6 075
tkr, samt

g investeringsbudget/plan för Skolnämnden är 2019 fastställs till 4 000 tkr och år
2020 till 4 000 tkr.

Vård-och omsorgsnämnden. driftbudget [plan

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C]yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hem-
ställer att kommunfullmäktige beslutar
g driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2018 fastställs till
542 621 tkr, samt

g driftbudget/plan för värd- och omsorgsnämnden år 2019 fastställs till 558 137 tkr
och år 2020 till 574 978 tkr.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar

ü driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2018 fastställs till
542 621 tkr, samt

a_ttdriftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden är 2019 fastställs till 558 137 tkr
och är 2020 till 574 978 tkr,

Vård-och omsorgsnämnden. jnvesteringshudgetzplan

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hem-
ställer att kommunfullmäktige beslutar

a_ttinvesteringsbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2018 fast-
ställs till 1 000 tkr, samt
g investeringsbudget/plan för värd- och omsorgsnämnden år 2019 fastställs till
1 000 tkr och år 2020 till 1 000 tkr.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar
m investeringsbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2018 fast-
ställs till 1 000 tkr, samt
g investeringsbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden är 2019 fastställs till
1 000 tkr och år 2020 till 1 000 tkr.

/

Utdragsbestyrkande
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KOMMUN Sammanträdesdatum
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forts §236 i

Einansförvaltning

Bemyndigande till kommunstyrelsen

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hem-
ställer att kommunfullmäktige beslutar
ü kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas anvisa 4 531 tkr ur
eget kapital.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige _
beslutar l

att kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas anvisa 4 531 tkr ur
eget kapital.

Upplåning

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hem-
ställer att kommunfullmäktige beslutar
ag kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp be-
lopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2018,
ag kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka
kommunens skulder under 2018 med totalt 250 000 tkr, under 2019 med totalt

i300 000 tkr samt under 2020 med totalt 200 000 tkr. i

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar
g kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att omsätta län, det vill säga låna upp be-
lopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2018,
m kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att nyuppläna. det vill säga öka
kommunens skulder under 2018 med totalt 250 000 tkr, under 2019 med totalt
300 000 tkr samt under 2020 med totalt 200 000 tkr.

Utdebitering  Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hem-
ställer att kommunfullmäktige beslutar ‘
flfastställa utdebiteringen till 22.31för 2018. ‘

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar

att fastställa utdebiteringen till 22.31 för 2018.

Utdragsbestyrkande [
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Sammanträdesdatum
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forts § 236

Anslagsbindning

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hem-
ställer att kommunfullmäktige beslutar
a_ttför år 2018 fastställa nettoanslag för driftbudget och investeringsbudget till
styrelse / nämnd.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar

a_ttför år 2018 fastställa nettoanslag för driftbudget och investeringsbudget till
styrelse / nämnd.

Finansiella mål

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hem-
ställer att kommunfullmäktige beslutar
att fastställa följande finansiella mäl

0 Resultatmålet ska vara 1% för 2018, 2019 och 2020,
0 Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska vara större än net-

tokostnadsökningen,
o Styrelse och nämnder ska bedriva sin verksamhet inom av kommunfullmäk-

tige beslutade anslag,
0 Styrelse och nämnder ska se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering

av sin verksamhet.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar

att fastställa följande finansiella mål

0 Resultatmålet ska vara 1% för 2018, 2019 och 2020,
0 Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska vara större än net-

tokostnadsökningen,
0 Styrelse och nämnder ska bedriva sin verksamhet inom av kommunfullmäk-

tige beslutade anslag,
0 Styrelse och nämnder ska se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering

av sin verksamhet.

De kommunala bolagen

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hem-
ställer att kommunfullmäktige beslutar

att Salabostäder ABska ge utdelning motsvarande genomsnittlig statslåneränta +1%
på insatt kapital,

Utdragsbestyrkan de
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KOMMU N Sammanträdesdatum 

 

2017-10-31

forts § 236

g Sala-Heby Energi AB ska ge utdelning motsvarande genomsnittlig statslåneränta +
1% på insatt kapital, samt
a_ttinget utdelningskrav ska gälla för Sala Silvergruva AB.

BESLUT

Ledningsutskottet förslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar

m Salabostäder AB ska ge utdelning motsvarande genomsnittlig statsläneränta +1%
på insatt kapital,

ag Sala-Heby Energi ABska ge utdelning motsvarande genomsnittlig statslåneränta +
1% på insatt kapital, samt
g inget utdelningskrav ska gälla för Sala Silvergruva AB.

Budget 2018 och Verksamhetsplan 2019-2020

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hem-
ställer att kommunfullmäktige beslutar
m med hänvisning till ovan fattade beslut fastställa föreliggande förslag till Budget
2018 och verksamhetsplan 2019-2020, i enlighet med Bilaga KS 2017/210/1.

BESLUT
Ledningsutskottet förslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar

att med hänvisning till ovan fattade beslut fastställa föreliggande förslag till Budget
2018 och verksamhetsplan 2019-2020, i enlighet med Bilaga KS 2017/210/1.

Noteras att socialdemokraterna återkommer till kommunstyrelsen med förslag.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

l

l
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(W
LEDNlNGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2017-10-31

Dnr 2017/1297

Ansökan från Brottsofferjouren Västmanland för verksamhetsåret
2018
[NLEDNING
Sedan årsskiftet 2016/2017 har Brottsofferjourerna i Ha]lstahammar/Surahammar,
Sala/Heby och Västerås/Fagersta/ Norberg/Skinnskatteberg gått samman i förening
med en styrelse och huvudkontor, som finns i Västerås och bemannas av anställd
personal.

Beredning
Bilaga KS 2017/208/1, ansökan följebrev
Bilaga KS 2017/208/2, ansökan om verksamhetsstöd
Bilaga KS201 7/ 208/ 3, ansökan följebrev
Bilaga KS2017/208/4, verksamhetsplan Brottsofferjouren Västmanland 2017
Bilaga KS 2017/ 208 / 5, inbjudan till samtal angående idéburet offentligt partnerskap

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C)yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
mi; anslå 45 000 kronor till Brottsofferjouren Västmanland för verksamhetsåret 2018,
att anvisas ur eget kapital.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_ttanslå 45 000 kronor till Brottsofferjouren Västmanland för verksamhetsåret 2018,
att anvisas ur eget kapital.

Utdrag
kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

l
l

l

l
l

i

l

ll

l



 
§ 238

Just

a SALA
KOMMUN

ndes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 174131
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2017-10-31

Information

INLEDNING
Ulrika Spårebo (S) informerar från senaste sammanträdet med den strategiska reg-
ionala beredningen. Bland annat avhandlades de nationella och regionala transportin-
frastrukturplanerna, överenskommelse angående Lag om samverkan vid utskrivning
från sluten hälso-och sjukvård, information från pågående projekt: #jag med, SOH+
och Besöksnäringen i Västmanland.

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-10-3 1

Anmälningsärenden
Beredning

Juster n es sign

Bilaga KS2017/209/Lsammanställning av anmälningsärenden.

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

g lägga anmälningsärendena till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

1a(13)
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