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LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-01-23

Anders Wigelsbo (C)

Erik Hamrin (M)

Sture johansson (C)

Ulrika Spårebo (S)

Glenn Andersson (8) kl.09.00—11.55 § 1-4,§ 14—15

Viktor Kärvinge ersätter Glenn Andersson § 5-13,§ 16-18

Hanna  Westman (SBA)
Camilla Runerås (S) kl.09.00-11.55

Mona  Johansson (L)

Magnus Holm (KD)

Ingela Kilholm Lindström (MP) kl.09.00-14.40

Mats Nilsson, IP-Only

Ionas Dahlström, IP—Only

Martin Röjestål, planarkitekt

Lasse Nilsson, ordförande Sala SS

Olle Nilsson, medlem Sala SS

Christina Söderström—Nilsson, kommunstrateg

Inger Lindström, tf ekonomichef

Anna Cedervång, controller

Sofia Nordquist, projektledare

Kristin Hedman, stadsträdgårdsmästare

Åsa Kling, enhetschef samhällstekniska enheten

Linn Hemlin, miljöstrateg

Gunilla Pettersson, administrativ enhetschef

Kersti Grundberg, skogvaktare

Marie—Anne Deleryd, enhetschef gata/park

Anders Almroth, samhällsbyggnadschef

Björn Sjölund, kontorschef kontoret för hållbar tillväxt

Lina Ahlm, kommunsekreterare

Daniel Holmvin, kommunchef

Malin Selldén Wahlman, kommunsekreterare

Utdragsbestyrkande
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§ 1 Ordningsfråga

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt  lägga till följande punkt till  föredragningslistan

.  Ändrat datum för ledningsutskottets sammanträde 25 mars 2020

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
\
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"  SALA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN Sammanträdesdatum

2020-01—23

 

§ 2 Information från IP-Only

INLEDNING

Mats Nilsson och Jonas  Dahlström  från IP-Only informerar om aktuellt läge för
fiberutbyggnad i Sala kommun.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

Propositionsordning

Ordföranden ställer sitt yrkande mot avslag och finner sitt yrkande bifallet.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-01-23

Information från Sala Simsällskap

INLEDNING

Lasse  Nilsson, ordförande i Sala Simsällskap och Olle Nilsson, medlem och

tävlingssimmare informerar om föreningen och dess verksamhet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

Propositionsordning

Ordföranden ställer sitt yrkande mot avslag och finner sitt yrkande bifallet.

Beslut

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-01—23

Dnr  2019/119

Övergripande  checklista  avseende Barnperspektivet,
Landsbygdsperspektivet, Funktionsnedsättningar/Tillgänglighet,
lckediskriminering samt Jämställdhet
INLEDNING

Ledningsutskottet fattade den 11 december 2019, §  257, beslut om att uppdra till
kommunchefatt göra en översyn av befintliga checklistor samt se om FN:s
konvention om personer med funktionsnedsättning kan implementeras i
kommunens styrning- och ledning. Detta efter vård- och omsorgsnämndens beslut
den 21 november  2019, § 106.
Kommunchefens  stab har arbetat fram ett förslag till en övergripande checklista.

Beredning

Bilaga KS 2020/5/1, missiv

Bilaga KS  2020/5/2, protokollsutdrag kslu 2019-12-11, §  257
Bilaga KS  2020/5/3, protokollsutdrag von, 2019—11-21,§ 106
Bilaga KS  2020/5/4, gällande barnchecklista

Bilaga KS  2020/5/5, gällande checklista för landsbygdssäkring av beslut
Bilaga KS  2020/5/6, FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning

Föredragning av kommunstrateg Christina Söderström—Nilsson

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
_a_t_t innehållsmässigt anta förslag till en övergripande checklista avseende
Barnperspektivet, Landsbygdsperspektivet, Funktionsnedsättningar/Tillgänglighet,
Icke-diskriminering samt ]ämställdhetsperspektivet, det vill säga EU:s horisontella
principer, i enlighet med bilaga KS 2020/5/1.

Erik Hamrin (M) yrkar bifall till Anders Wigelsbos (C] yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden ställer sitt yrkande mot avslag och finner sitt yrkande bifallet.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt innehållsmässigt anta förslag till en övergripande checklista avseende
Barnperspektivet, Landsbygdsperspektivet, Funktionsnedsättningar/Tillgänglighet,
icke—diskriminering samt Jamställdhetsperspektivet, det vill säga EU:s horisontella
principer, i enlighet med bilaga KS 2020/5/1.

Socialdemokraterna återkommer till kommunstyrelsen med förslag.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-01-23

Dnr 2020/129

Strategiskt inspel  finans  för Budget 2021 och  Plan  2022-2 023

INLEDNING

De strategiska inspelen består av två huvudkomponenter, dels nämndernas
strategiska inspel och dels finans strategiska inspel. Syftet med de strategiska
inspelen är att ge kommunstyrelsen tillgång till bästa möjliga fakta för framtagande
av budget.

Förutsättningarna i strategiskt inspel finans tas bland annat fram genom analys av
demografisk utveckling samt utvecklingen av kommunens intäkter som exempelvis
kommunalskatt, utjämningsbidrag och LSS-utjämning. Dessutom görs beräkningar
av bland annat arbetsgivaravgifter, pensionskostnader och finansiella kostnader.

Beredning

Bilaga KS 2020/8/1, strategiskt inspel finans för budget 2021-2023

Tf ekonomichef Inger Lindström föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt överlämna strategiskt inspel finans för Budget 2021 och Plan 2022-2023 till
kommunstyrelsen för behandling av budgetdirektiv.

Propositionsordning

Ordföranden ställer sitt yrkande mot avslag och finner sitt yrkande bifallet

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt överlämna strategiskt inspel finans för Budget 2021 och Plan 2022-2023 till
kommunstyrelsen för behandling av budgetdirektiv.

Socialdemokraterna återkommer till kommunstyrelsen med förslag.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-01-23

Projekt Gröna  Gången

INLEDNING

Gröna  Gången är ett ESF—finansierat  projekt  med Sala kommun som projektägare.
Medfinansiärer är även Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Målgruppen är personer som står särskilt långt från arbetsmarknaden.
Projektledare  Sofia  Nordquist informerar om modell och metoder som används i
projektet, resultat samt om implementering i den ordinarie verksamheten.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

ät lägga informationen till handlingarna.

Propositionsordning

Ordföranden ställer sitt yrkande mot avslag och finner sitt yrkande bifallet

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande



SALA
KOMMUN

 

§7

Justerandes sign

WU

SAM IVIANTRÄDESPROTOKOLL 10 (21)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-01-23

Dnr 2019/1711

Startbesked för Skatepark 2020

INLEDNING

Under 2019 har Samhällsbyggnadskontoret tillsammans med kultur— och
fritidskontoret planerat för en ny skate-park  i  Äkra trädgård, där bangolfen förut var
placerad. En konsult har tagit fram bygghandlingar under hösten 2019. Enligt beslut
ska alla projekt ges startbesked.

Beredning

Bilaga KS 2020/1/1, Missiv  — Startbesked för Skatepark 2020

Föredragning av stadsträdgårdsmästare Kristin Hedman.

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt starta projektet enligt förslag [Alt 1), i enlighet  med Bilaga KS 2020/1/1.

Propositionsordning

Ordföranden ställer sitt yrkande mot avslag och Finner sitt yrkande bifallet.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt starta projektet enligt förslag (Alt 1), i enlighet med Bilaga KS 2020/1/1.

Utdrag

samhällstekniska enheten Åsa Kling, Kristin Hedman
ekonomikontoret, Mathias Goldkuhl

Utdragsbestyrkande
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LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-01-23

Dnr  2020/115

Omfördelning av investeringsmedel inom program

INLEDNING

Samhällstekniska enheten vill omfördela delar av budgeten från VA-ledningar till
Gatuprogrammet och Vattenförsörjning. VA-Verksamheten har tagit fram en
klimatanpassad dricksvattenstrategi under  2019, och flera investeringari
överföringsledningar har dragits in. Vi behöver samtidigt satsa mer på
säkerhetshöjande åtgärder för vattenförsörjningen.

För Gatuprogrammet föreslås ökade satsningar på bland annat en pendlarparkering
vid Sala station, Jakobsbergsgatan samt slutförande av KV. Räven.

Beredning

Bilaga KS  2020/2/1, missiv — omfördelning av investeringsmedel inom program

Föredragning av enhetschef samhällstekniska enheten, Åsa Kling.

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt omfördela  5  100 000 kr från VA-ledningar till Gatuprogrammet, samt
a_tt omfördela  4  000 000 kr från VA-ledningar till Vattenförsörjning.

Propositionsordning
Ordföranden ställer sitt yrkande mot avslag och finner sitt yrkande bifallet

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt omfördela  5  100 000 kr från VA-ledningar till Gatuprogrammet, samt
a_tt omfördela 4 000 000 kr från VA-ledningar till Vattenförsörjning.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020—01-23

Information angående larm om kontaminerat dricksvatten

INLEDNING

Enhetschef för samhällstekniska enheten, Åsa Kling informerar om händelseförlopp

och rutiner utifrån det larm om otjänligt dricksvatten som kom till Sala kommun den

8  januari  2020.  Larmet kom från det laboratorium kommunen anlitar. Omanalys av

provet visade att laboratoriet gjort fel i sin svarshantering och att det inte var något

fel på dricksvattnet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

Propositionsordning

Ordföranden ställer sitt yrkande mot avslag och finner sitt yrkande bifallet

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(21)

"  SALA LEDNINGSUTSKOTTET

 

KOMMUN Sammanträdesdatum

2020-01-23

Dnr  2019/1485

§  10 Granskning av reviderad avfallsplan  2020—2030  för VafabMiljö

kommunalförbund

INLEDNING
Förslag till Avfallsplan2020—2030 har under våren  2019  remitterats och ställts uti

samtliga medlemskommuner. Sala kommun har lämnat yttrande kring Avfallsplanen

under våren  2019.  Ett stort antal synpunkter har lämnats också från andra

medlemskommuner och den ursprungliga versionen har bearbetats. Framförallt har

strukturen bearbetats och ett flertal mål har strukits. Avfallsplanen har i detta skede

avgränsats till att endast omfatta hushållsavfall och kommunalt verksamhetsavfall.

Samhällsbyggnadskontoret har granskat den reviderade avfallsplanen och

sammanställt ett yttrande med synpunkter till VafabMiljö tillsammans med

formulerade Nedskräpningsmål för Sala kommun.

Beredning

Bilaga KS  2020/7/1, missiv-granskning av reviderad avfallsplan  2020-2030

Bilaga KS  2019/7/2, samhällsbyggnadskontorets yttrande

Bilaga KS  2020/7/3, missiv från VafabMiljö kommunalförbund

Bilaga KS  2020/7/4, sammanfattning av Avfallsplan  2020-2030

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt anta samhällsbyggnadskontorets yttrande tillsammans med formulerade

Nedskräpningsmål för Sala kommun som sitt eget, i enlighet med bilaga, KS

2020/7/2, och översända detta till VafabMiljö kommunalförbund.

Propositionsordning

Ordföranden ställer sitt yrkande mot avslag och finner sitt yrkande bifallet

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt anta samhällsbyggnadskontorets yttrande tillsammans med formulerade

Nedskräpningsmål för Sala kommun som sitt eget, i enlighet med bilaga, KS

2020/7/2, och översända detta till VafabMiljö kommunalförbund.

Utdrag

kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-01-23

Dnr 2019/1658

Riktlinje för Funktionsrättsrådet

[NLEDNING

Ledningsutskottet fattade den 18 december 2019, §  26 7, beslut om att återremittera

ärendet  i  syfte att utreda om nuvarande Riktlinjeför regelbundnas möten med

kommunala Handikapprådet ska revideras eller om ny Riktlinjeför

funktionsrättsrådet ska antas.

Rådets namnbyte 2018-01-01 från Handikapprådet till Funktionsrättsrådet

tillsammans med förändringari representationstillhörigheten, nya arbetsformer

samt förändringar angående ekonomi och arvodering är betydande och ej av

redaktionell art. Därför föreslås att en ny riktlinje ska antas i enlighet med reviderat

förslag till Riktlinjeförfunktionsrättsrådet.

Beredning

Bilaga KS 2019/245/2, Riktlinje för funktionsrättsrådet

Reviderad Bilaga KS 2019/245/2, Riktlinje för funktionsrättsrådet

Bilaga KS 2019/245/3, missiv  — riktlinje för funktionsrättsråd

Bilaga KS 2019/245/4, protokollsutdrag KSLU§ 267,2019-12-18

Administrativ enhetschef Gunilla Pettersson föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt anta Riktlinje för Funktionsrättsrådeti enlighet med reviderad Bilaga KS

2019 /245 /2.

Sture Johansson (C) och Erik Hamrin (M) yrkar bifall till Anders Wigelsbos (C)

yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden ställer sitt yrkande mot avslag och finner sitt yrkande bifallet

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt anta Riktlinje för Funktionsråttsrådeti enlighet med reviderad Bilaga KS

2019/245/2.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-01-23

Dnr 2019/1657

Riktlinje  för Pensionärsrådet

INLEDNING

Ledningsutskottet fattadeden 18 december 2019, § 268, beslut om att återremittera

ärendet i syfte att utreda om nuvarande Riktlinjeför regelbundnas möten med

kommunala  Pensionärsrådet ska revideras eller om ny Riktlinjeför

funktionsrättsrådet ska antas.

Förändringar i representationstillhörigheten, nya arbetsformer samt förändringar

angående ekonomi och arvodering är betydande och ej av redaktionell art. Därför

föreslås att en ny riktlinje ska antas i enlighet med reviderat förslag till Riktlinjeför

Pensionärsrådet.

Beredning

Bilaga KS 2019/246/2, Riktlinje för pensionärsrådet

Reviderad Bilaga KS 2019/246/2, Riktlinje för pensionärsrådet

Bilaga KS 2019/246/3, missiv  — riktlinje för pensionärsrådet

Bilaga KS 2019/246/4, protokollsutdrag KSLU §  268, 2019-12-18

Administrativ enhetschef Gunilla Pettersson föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt anta Riktlinje för Pensionärsråd i enlighet med reviderad Bilaga KS 2019/246/2.

Sture johansson (C) och Erik Hamrin (M) yrkar  bifall till Anders Wigelsbos (C)

yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden ställer sitt yrkande mot avslag och finner sitt yrkande bifallet

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt anta Riktlinje för Pensionärsråd i enlighet med reviderad Bilaga KS 2019/246/2.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2020-01-23

§  13 Skogsbruksplan Sala kommun

INLEDNING

Skogvaktare Kersti Grundberg informerar om  framtagen  skogsbruksplan för Sala

kommun. Den tidigare planen var från  1999  och det fanns ett stort  behov  av en
uppdatering.

Nuvarande plan är framtagen i samarbete med Skogspartner AB och den är

rekreationsanpassad och artskyddsanpassad.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar
fl: lägga informationen till handlingarna.

Propositionsordning

Ordföranden ställer sitt yrkande mot avslag och finner sitt yrkande bifallet

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

ag lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (21)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-01-23

Dnr  2019/1700

Ansökan om bidrag till genomförande av Händels
Fyrverkerimusik i Sala 2020

INLEDNING
Sala Blåsorkester har inkommit med en ansökan om bidrag om 195 000 kronor för
att genomföra Händels Fyrverkerimusiki Stadsparken lördag 5  september 2020.

Beredning

Bilaga KS  2020/3/1, ansökan från Sala Blåsorkester

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
a_tt bevilja 195 000 kronor till Sala Blåsorkester för genomförande av Händels
fyrverkerimusik i Sala år 2020, att tas ur kommunstyrelsens förfogande, i enlighet
med Bilaga KS  2020/3/1.

Propositionsordning

Ordföranden ställer sitt yrkande mot avslag och finner sitt yrkande bifallet

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt bevilja 195 000 kronor till Sala Blåsorkester för genomförande av Händels
fyrverkerimusik i Sala år 2020, att tas ur kommunstyrelsens förfogande, i enlighet
med Bilaga KS  2020/3/1.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (21)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-01-23

Dnr  2020/83

Revidering av samverkansavtal för gemensam Hjälpmedelsnämnd

INLEDNING

I  samband  med regionens organisationsförändring 2020-01—01  har reglementet
förändrats och går till huvudmännen för beslut. Samverkansavtalet behöver också
revideras.

Hjälpmedelsnämnden rekommenderar regionen och respektive kommun att anta
det redovisade förslaget till samverkansavtal för den gemensamma
hjälpmedelsnämnden, att gälla från 2020—04-01.

Beredning

Bilaga KS 2020/4/1, missiv

Bilaga KS 2020/4/2, protokollsutdrag gemensam hjälpmedelsnämnd  2019-12—12, §
12

Bilaga KS 2020/4/3, samverkansavtal gemensam Hjälpmedelsnämnd

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
a_tt godkänna reviderat samverkansavtal avseende gemensam Hjälpmedelsnämnd
att gälla från och med  2020-04-01, i enlighet med bilaga KS  2020/4/3.

Propositionsordning

Ordföranden ställer sitt yrkande mot avslag och finner sitt yrkande bifallet

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

ag godkänna reviderat samverkansavtal avseende gemensam Hjälpmedelsnämnd
att gälla från och med  2020-04—01, i enlighet med bilaga KS  2020/4/3.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020—01-23

Ändrad  datum för ledningsutskottets sammanträde 25 mars 2020

INLEDNING

Ledningsutskottets sammanträde den 25 mars 2020behöver flyttas till den 23 mars
2020.

Yrkanden
Anders Wigelsbo (C] yrkar
att ledningsutskottet beslutar
ät flytta ledningsutskottets sammanträde den 25 mars 2020till den 23 mars 2020.

Propositionsordning

Ordföranden ställer sitt yrkande mot avslag och finner sitt yrkande bifallet

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt flytta ledningsutskottets sammanträde den 25 mars 2020till den 23 mars 2020.

Utdragsbestyrkande
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LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-01-23

Information  /  övriga frågor

Anders Wigelsbo (C) informerar att ett  nytt  avtal mellan Sala kommun och Sala

Hembygds och fornminnesförening är framtaget och kommer att presenteras på

kommunstyrelsens sammanträde den  5  februari 2020.

Anders Wigelsbo (C) informerar att en lägesrapport angående utredningen av ny

simhall skulle ha presenterar på dagens sammanträde. På grund av sjukdom och

personalförändringar flyttas presentationen till ledningsutskottets sammanträde i

februari.

Anders Wigelsbo (C) informerar att Näringslivsrådet har haft sitt första möte.

Ulrika Spårebo (S) ställer en fråga med anledning av ärendet om kommunens

julgran som var en informationspunkt på ledningsutskottets sammanträde den 11

december  2019 § 258.  Kommunchefen fick i uppdrag att undersöka möjligheten till

regress och Spårebo undrar vad som händeri ärendet?

KommunchefDaniel Holmvin ger en kort info utifrån de samtal han haft med

kommunjurist Jonna Kangas.

Kommunjuristen deltar på ledningsutskottets sammanträde i februari och ger en

information i ärendet.

Viktor Kärvinge (S) undrar vad som händer i arbetet med detaljplan för Kvarteret

Durum? Anders Wigelsbo (C] svarar att planarbetet avbrutits då tidigare

bullermätningar som utförts inte är rätt uppmätta. Området är inte lämpligt för

bebyggelse av bostäder. Fortsatt utredning planeras för att undersöka om området

kan bebyggas med verksamhet som är mindre bullerkänslig.

Viktor Kärvinge (S) ställer även en fråga om det finns en övergripande syn för

näringslivsetablering för Evelundsområdet? Anders Wigelsbo (C) svarar att det finns

en klar strategi för näringsetablering i området.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2020-01-23

§  18 Anmälningsärenden

Beredning

Bilaga KS  2019/6/1, sammanställning av anmälningsärenden.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga anmälningsärendena till handlingarna.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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