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§ 120 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-05-19 

"Kulturturism ovan jord", en ovanjordsvandring vid Sala Silver
gruva; information om projekt 

INLEDNING 
Information om ett ideellt projekt "Kulturturism ovan jord", en ovanjordsvandring 
vid kulturarvet Sala Silvergruva - en historielektion i populärversion om Sala Silver
gruvas historiska betydelse för Sverige. l projektet ingår Bo Svärd, Jan-Erik Eriks
son, Bernt Forsberg, Åke Johansson och Kent Karlsson. 

Beredning 
Åke Johansson och Kent Karlsson, deltagare i projektet, samt Maaike Ouwehand, 
visningschefvid Sala Silvergruva, informerar. 

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

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utdrag 
Kent Karlsson 
Maaike Ouwehand 

Op ,2{) ;.5-V) 2ö 

Utdragsbestyrkande 
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§ 121 

Justerandes sign 

~ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-05-19 

Nya avgifter inom fritidshem och förskoleverksamhet 

INLEDNING 

Dnr 2015/358 

Förordningen om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom för
skolan och fritidshemmen har ändrats, innebärande att från 1 juli 2015 kommer 
inkomsttaket att indexeras. Det innebär troligtvis att den maximala avgiftsnivån 
kommer att höjas varje år. Föreslagen ändring i avgiftstaxan är att maxbeloppen i 
taxan tas bort och ersätts av texten "max upp till för varje år av staten angivet 
inkomsttak". 1 övrigt inga förändringar i taxan. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/99/1, SKN § 35 med underlag 

Kanslichef Benny Wetterberg föredrar ärendet. Skolchef JuneAnn Wincent deltar vid 
ärendets behandling. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
filt i enlighet med skolnämndens förslag, revidera avgifter och tillämpningsföre
skrifter för förskola, fri tidshem och pedagogisk omsorg i Sala kommun med att de 
angivna maxnivåerna i taxan ersätts med texten "max upp till för varje år av staten 
angivet inkomsttak", att gälla från och med den 1 juli 2015, samt 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att årligen justera avgifterna enligt gällande 
index. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

filt i enlighet med skolnämndens förslag, justera avgifter och tillämpningsföre
skrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala kommun med att de 
angivna maxnivåerna i taxan ersätts med texten "max upp till för varje år av staten 
angivet inkomsttak", att gälla från och med den 1 juli 2015, samt 

att kommunstyrelsen får i uppdrag att årligen justera avgifterna enligt gällande 
index. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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I SALA 
KOMMUN 

§ 122 

I 
Jusr-ades si 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-05-19 

Dnr 2015/357 

Övertagande av verksamhet vid AB Salboheds gymnasiesärskola 

INLEDNING 
Det har till Sala kommun inkommit en begäran om att kommunen ska ta över 
undervisningen vid Salbohedskolan (AB Salboheds Gymnasiesärskola). Detta skulle 
innebära så kallad verksamhetsövergång. Ett vårdbolag, Humana, tar över boende
verksamheten vid skolan. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/100/1, SKN § 36 med underlag 

Handläggare Jacob Fjellander föredrar ärendet. Skolchef JuneAnn Wincent deltar vid 
ärendets behandling. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
filt i enlighet med skolnämndens förslag, Sala kommun genom verksamhets
övergång tar över undervisningen vid AB Salboheds Gymnasiesärskola. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

filt i enlighet med skolnämndens förslag, Sala kommun genom verksamhetsöver
gång tar över undervisningen vid AB Salboheds Gymnasiesärskola. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 123 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-05-19 

Uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi 

INLEDNING 
Uppföljning april 2015. 

Beredning 
Reviderad Bilaga KS 2015/58/3, uppföljning med resultaträkning 

Dnr 2015/272 

Controller Inger Lindström föredrar ärendet. Ekonomichef Mårten Dignell, redo
visningsekonom Anna Cedervång, ekonomisekreterare Mirjam Olsson, skolchef 
JuneAnn Wincent, ekonom Daniel Ahlin, socialchef Agneta von Schoting och för
valtningsekonom Sofia Eriksson deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att lägga redovisningen till handlingarna. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

Utdrag 

ekonomikontoret 
c_:/-;:> 2-v'!'JOS2_o 

I Utdragsbestyrkande 
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§ 124 

Just ran s s· n 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2015-05-19 

Dnr 2015/365 

Ansökan från Sala-Heby Energi AB om kommunal borgen 

INLEDNING 
Sala-Heby Energi AB har i protokoll daterat 2015-04-28 framställt önskemål om 
att Sala kommun ska ta beslut om att utöka sitt borgensåtagande med 54.250.000 
kronor, för att uppta ett lån för inlösen av befintligt reverslån. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/101/1, missiv från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2015/101/2, ansökan från Sala-Heby Energi AB 

Ekonomichef Mårten Dignell föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att Sala kommun beviljar ett borgensåtagande för Sala Heby Energi AB på maximalt 
54.250.000 kr i samband med att bolaget löser befintligt reverslån, 
att Sala Heby Energi AB till Sala kommun ska betala en borgensavgift på 0,5%, 
samt 
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande Carola Gunnarsson samt ekonomi
chef Mårten Dignell att underteckna kommunens borgsåtagande om maximalt 
54.250.000 kr gentemot Sala-Heby Energi AB. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att Sala kommun beviljar ett borgensåtagande för Sala Heby Energi AB på maximalt 
54.250.000 kr i samband med att bolaget löser befintligt reverslån, 

att Sala Heby Energi AB till Sala kommun ska betala en borgensavgift på 0,5%, 
samt 

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande Carola Gunnarsson samt ekonomi
chef Mårten Dignell att underteckna kommunens borgsåtagande om maximalt 
54.250.000 kr gentemot Sala-Heby Energi AB. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrka nde 
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§ 125 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-05-19 

Lönekartläggning 2014 i Sala kommun 

INLEDNING 

Dnr 2015/400 

Lönekartläggning 2014 har genomförts i Sala kommun i enlighet med diskrimi
neringslagens regler. Lönekartläggningens syfte är att upptäcka, åtgärda och 
förhindra osakliga löneskillnader och andra anställningsvillkor mellan män och 
kvinnor. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/102/1, missiv 
Bilaga KS 2015/102/2, kartläggning 

Förhandlingschef Lars-Göran Carlsson föredrar ärendet. HR-konsulterna 
Marianne Samppala och Anna Borlund samt personalchef Jane Allansson deltar 
vid ärendets behandling 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att fastställa lönekartläggning 2014 i Sala kommun, Bilaga KS 2015/102/2. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa lönekartläggning 2014 i Sala kommun, Bilaga KS 2015/102/2. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

I Utdragsbestyrkande 
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§ 126 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOlTET 

Sammanträdesdatum 

2015-05-19 

Nödvattenpolicy för Sala kommun 

INLEDNING 

Dnr 2015/395 

Nödvattenpolicyn hanterar nödvatten för abonnenter anslutna till det kommunala 
dricksvattennätet. I händelse av nödvattenförsörjning prioriteras verksamheter där 
dricksvatten är nödvändigt för överlevnad, främst äldreboenden. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/103/1, policy 

Handläggare Annelie Pahv föredrar ärendet. Enhetschef Lisa Granström deltar vid 
ärendets behandling. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

I Utdragsbestyrkande 
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'SALA KOMMUN 

§ 127 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-05-19 

Trafiklösning vid Fridhem 

INLEDNING 

Dnr 2013/55 

Gruvtornet Förvaltning AB har inkommit med ett förslag om bland annat en bättre 
fungerande trafiklösning vid in- och utfart vid Fridhem. Kommunstyrelsen beslutade 
2013-12-17, § 322, att uppdra till tekniska kontoret samt samhällsbyggnadskonto
ret att i samråd med Trafikverket till kommunstyrelsen lämna förslag på lämpliga 
trafiklösningar samt redovisa kostnader för detta. Tekniska kontoret redovisar nu 
den förenklade åtgärdsvalsstudie som genomförts i samråd med Trafikverket. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/104/1, skrivelse 

Enhetschef Lisa Granström föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att lägga redovisningen till handlingarna. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

Utdrag 

tekniska kontoret 
Gruvtornet Förvaltning AB 

E ,!(_p .2.015?) s-2v 

I Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 

§ 128 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-05-19 

Dnr 2013/93 

Slutredovisning av undersökningar på Gamla Hyttan samt 
ansökan om medel för huvudstudie 

INLEDNING 
Efter inledande översiktlig undersökning (Vectura 2013) av det föroreningsskadade 
området vid Gamla Hyttan i Sala ansökte Sala kommun hos Länsstyrelsen om ytter
ligare statliga bi dragmedel för fortsatta undersökningar av området. Kommunen 
beviljades 2014-06-24 totalt 650.000 kronor för detta ändamål. Kommunen anlitade 
WSP för undersökningar i två etapper - kompletterande förstudie samt tillägg till 
kompletterande förstudie. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/105/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2015/105/2, WSP kompletterande förstudie 
Bilaga KS 2015/105/3, BILAGA 2 ansökan om bidrag till huvudstudie 

Enhetschef Lisa Granström föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att lägga redovisningen om genomförda undersökningar till handlingarna, samt 
att till Länsstyrelsen i Västmanland inlämna Bilaga 2 Ansökan om bidrag till 
huvudstudie av Gamla Hyttan, Sala kommun. Kommunen åtar sig i och med ansökan 
huvudmannaskap för genomförandet av dessa undersökningar om bidrag beviljas. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att lägga redovisningen om genomförda undersökningar till handlingarna, samt 

att till Länsstyrelsen i Västmanland inlämna Bilaga 2 Ansökan om bidrag till 
huvudstudie av Gamla Hyttan, Sala kommun. Kommunen åtar sig i och med ansökan 
huvudmannaskap för genomförandet av dessa undersökningar om bidrag beviljas. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 129 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2015-05-19 

Dnr 2014/459 

Miljöteknisk undersökning av den nedlagda deponin i Möklinta 
Östanhede 1:1 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-09-04 att avsätta 125.000 kronor för genom
förande av fortsatta undersökningar vid den nedlagda deponin i Möklinta, Arbetet 
har skett i ett gemensamt projekt med andra kommuner, som har administrerats av 
Vafab Miljö. Genomförda undersökningar under åren 2013 och 2014 har resulterat i 
en slutrapport daterad 2015-02-13. Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet har tagit 
del av rapporten och har till Sala kommun efterfrågat hur kommunen avser att gå 
vidare i ärendet. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/106/1, skrivelse från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2015/106/2, resultatrapport ENVlX 

Enhetschef Lisa Granström föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C} yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, tekniska kontoret, att projektleda 
fortsatta undersökningar vid deponin i Möklinta Östanhede 1:1. Uppdraget omfattar 
genom-förande av provtagning av yt- och grundvatten under ett år samt 
genomförande av rensning av synligt skrot inom deponi området. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, tekniska kontoret, att projektleda 
fortsatta undersökningar vid deponin i Möklinta Östanhede 1:1. Uppdraget omfattar 
genom-förande av provtagning av yt- och grundvatten under ett år samt 
genomförande av rensning av synligt skrot inom deponiområdet. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 130 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEONINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-05-19 

Dnr 2014/1105 

Svar på motion om att byta ut kommunens belysning mot Smarta 
LED lampor 

INLEDNING 
Erik Åberg (MP) inkom den 31 oktober 2014 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att kommunen byter ut belysningen i kommunens samtliga lokaler till LED 
belysning. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/107 /l, svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2015/107 /2, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2015/107 /3, yttrande från Sala-Heby Energi AB 
Bilaga KS 2015/107 /4, motion 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att uppdra till tekniska kontoret att göra en kartläggning av vilken belysning för 
utomhus- respektive inomhusbruk som finns idag vad gäller placering, effekt
storlek, typ etcetera, i samband med att en underhållsplan för kommunens verksam
hetslokaler upprättas, samt 

att i övrigt anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att uppdra till tekniska kontoret att göra en kartläggning av vilken belysning för 
utomhus- respektive inomhusbruk som finns idag vad gäller placering, effekt
storlek, typ etcetera, i samband med att en underhållsplan för kommunens verksam
hetslokaler upprättas, samt 

att i övrigt anse motionen besvarad. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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ifil SALA r.11 KOMMUN 

§ 131 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-05-19 

Svar på medborgarförslag om park utanför Salberga 

INLEDNING 

Dnr 2014/1255 

Mattias Wäneskog inkom den 15 december 2014 med rubricerat medborgar
förslag. Förslagsställaren föreslår att en park anläggs utanför Salbergaområdet 
mot Johannesbergsgatan. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/108/1, svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2015/108/2, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2015/108/3, medborgarförslag 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att avslå medborgarförslaget. 

BESLUT 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att avslå medborgarförslaget. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

I Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 

§ 132 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOITET 

Sammanträdesdatum 

2015-05-19 

Svar på medborgarförslag om att hjälpa hemlösa 

INLEDNING 

Dnr 2014/1093 

My Lindström inkom den 27 oktober 2014 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att kommunen ordnar med ett ställe där de hemlösa får 
bo, leva och äta. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/109/1, svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2015/109/2, yttrande från vård och omsorg 
Bilaga KS 2015/109/3, medborgarförslag 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 133 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-05-19 

Dnr 2015/83 

Svar på medborgarförslag om att tillgängliggöra Gröna Gången för 
rekreation året om 

INLEDNING 
Erik Hultby inkom den 19 januari 2015 med rubricerat medborgarförslag. Förslags
ställaren föreslår att Gröna Gången tillgängliggörs för rekreation året om. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/110/1, svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2015/110/2, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2015/110/3, medborgarförslag 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att avslå medborgarförslaget. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att avslå medborgarförslaget. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

17 {21) 



RsALA 
~ KOMMUN 

§ 134 

Juste an'Qes sign/ 
I 

)J 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-05-19 

Dnr 2015/177 

Svar på medborgarförslag om att vinterunderhålla Gröna Gången 

INLEDNING 
Karin Silverhult inkom den 9 februari 2015 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att Gröna Gången vinterunderhålls. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/111/1, svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2015/111/2, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2015/111/3, medborgarförslag 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att avslå medborgarförslaget. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att avslå medborgarförslaget. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

18 (21) 



§ 135 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-05-19 

Dnr 2015/168 

Svar på medborgarförslag om att omsorgen för fokuseras på 
omsorgen och inte på regelverk 

INLEDNING 
Per Tjärnström inkom den 9 februari 2015 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att omsorgen i Sala kommun bör fokusera på omsorgen 
och inte på regelverk, lyssna mer på individens intresse och önskemål och i största 
möjligaste mån anpassa sig efter individens "tänk". 

Beredning 
Bilaga KS 2015/112/1, svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2015/112/2, yttrande från vård och omsorg 
Bilaga KS 2015/112/3, medborgarförslag 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

I Utdragsbestyrkande 

19 (21) 



§ 136 

Justerandes sign ,, 

~ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-05-19 

Revision, tekniska kontoret; information 

INLEDNING 
Som en del i Sala kommuns kvalitetsarbete har revisorer från KPM G engagerats 
för att utföra en revision av tekniska kontorets verksamhet. Revisionen görs för 
att säkerställa att kommunens resurser och skattebetalarnas pengar används på 
ett korrekt sätt. Revisionen ska också ses som ett skydd för anställda i Sala kommun. 

Beredning 
Carola Gunnarsson (C) informerar. 

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

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 

20 (21) 



§ 137 Anmälningsärenden 

Beredning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2015-05-19 

Bilaga KS 2015/113/1, sammanställning av anmälningsärenden 

BESLUT 

Ledningsutskottet beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

I Utdragsbestyrkande 

21 (21) 


