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Per-Olov Rapp (S)
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ersättare
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Magnus Edman [SD]
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Lars Alderfors [L]
Håkan Pettersson [KD]
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTTET
Sammanträdesdatum

2016-11-15
Dnr 2016/1245

§217

Ordningsfråga
BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

Att följande ärendeutgår:
Punkt 7, Ansökan om statsstöd till efterbehandlingsåtgärder inför bostadsbebyggelse
i området Hammarhagen.

Justerafndes sign
;

a.:

i -.
J

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTTET

J;üSALA
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2016-11-15
Dnr 2016/1245

Förslag till antagande av reviderat pensionsreglemente för förtroendevalda (OPF-KL) samt beslut om att upphandla produkten
Trygg Politiker Pension

§ 218

INLEDNING

Det nya pensionsreglementet för förtroendevalda [DPF-KL] medför en del administration för de kommuner där den förtroendevalde utför sina uppdrag. Sala kommun
avser att upphandla produkten Trygg Politiker Pension [TPP) för att dels undvika den
omfattande administration som regelverket i OPF-KL medför, dels för att trygga de
förtroendevaldas pension via TPP.
Beredning
Bilaga KS 2016/190/1,M1'ssiv
Bilaga KS 2016/190/2, Reviderat pensionsreglemente för förtroendevaldamPF-KL]
Förhandlingschef Lars-Göran Carlsson och konsult Magnus Gistrand från Försäkringsstrategi AB föredrar ärendet.
Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
a_ttanta reviderat pensionsreglemente för förtroendevalda (0 PF-KL] att gälla
fr om 2017-01-01,
dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar
a_ttupphandla produkten Trygg Politiker Pension.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar

ag anta reviderat pensionsreglemente för förtroendevalda [DPF-KL] att gälla
fr om 2017-01-01,
dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar
att upphandla produkten Trygg Politiker Pension.

Utdrag

kommunstyrelsen

f

Justera

des sign

F

l

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

5Wi

LEDNINGSUTSKOTFET

I

Sammanträdesdatum

2016-11-15
Dnr 2016/1260

§ 219

ÖverenskommelseU-sam
INLEDNING
För att förbättra

förmågan till samverkan

mellan krisaktörerna

i länet, finns sedan ett

antal år tillbaka samverkansorganet U-sam. Efter överläggningar mellan parterna i
U-sam, föreligger nu ett reviderat samverkansavtal för beslut om undertecknande.

Beredning
Bilaga KS 2016/191/1,
Bilaga KS 2016/191/2,
Bilaga KS 2016/191/3,

missiv
överenskommelse U-sam
PM e justeringar i överenskommelse U-sam

Krisberedskapssamordnare Rickert Olzon föredrar ärendet.
Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
a_ttgodkänna överenskommelsen om U-sam och uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna överenskommelsens å Salakommuns vägnar.
BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
ag godkänna överenskommelsen om U-sam och uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna överenskommelsens å Salakommuns vägnar.

Utdrag
komm unstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN

Sammanträdesdatum

'

?(22)

2016-11-15
Dnr 2016/1188

§ 220

Yttrande över Trafikplan 2030
INLEDNING
Remissen kollektivtrafik

för Västmanland

- Trafikplan 2030 är en del av planerings-

processenföi' kollektivtrafik som knyter Västmanlandsamman.innehålletbaseraspå
Kollektivtrafikförvaltningens vision om hur kollektivtrafiken bör utformas för att
bättre passa den regionala utvecklingen, ñerkärnighet och ökad rörlighet för invånare
och besökare i länet.
Beredning
Bilaga KS 2016/192/1, remiss
Bilaga KS 2016/192/2, trafikplan 2030, remissversion
Bilaga KS 2016/192/3,
Planchef Lena Steffner föredrar

ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet beslutar
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut.
BESLUT
Ledningsutskottet beslutar
g

hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Utdrag

kommunstyrelsen

l Justerandessign

l

Utdragsbestyrkande

W)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTFET

i'i_ SALA
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2016-11-15

Dnr 2016/635

Policy för offentlig konst

§221

INLEDNING

Syftet med offentliga konsten är att berika och förbättra kommunens offentliga miljö,
såväl inomhus som utomhus. Satsningar på konst i offentlig miljö ska göras strategisk
i byggnads och anläggningsprojekt.
och integrerat med övriga gestaltningsaspekter'
övergripande förhållningssätt till den offentliga
Policyn redovisar kommunstyrelsens
konsten i kommunen. Den konkretiseras i "Riktlinjer för offentlig konst".
Beredning
Bilaga KS 2016/193/1,
Bilaga KS 2016/193/2,

protokollsutdrag KFN § 91
policy för offentlig konst

Stadsträdgårdsmästare

Kristin Hedman föredrar ärendet.

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar

ag ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsenhemställeratt kommunfullmäktige beslutar
a_ttanta policy för offentlig konst i enlighet med Bilaga KS 2016/193/2.
BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar

att anta policy för offentlig konst i enlighet med Bilaga KS 2016/193/2.

Utdrag

kommunstyrelsen

1
Justerandes

sign_

'

.

.
E Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SALA

LEDNlNGSUTSKOTl'ET

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2016-11-15

§ 222

Bredband i Sala kommun
INLEDNING

Information

om bredband

Beredning
Bilaga KS 2016/194/1,

i Sala kommun.

presentation.

Håkan Carefall VD/koncernchef, Sala-Heby Energi AB informerar.
Yrkanden

CarolaGunnarsson[C] yrkar
att ledningsutskottet beslutar
fit lägga informationen till handlingarna.
BESLUT

Ledningsutskottet beslutar
;t lägga informationen till handlingarna.

Justerandessign;

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HSALA

LEDNINGSUTSKOTFET

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2016-11-15
Dnr2016/1326

§223

Upphävande av markanvisningspolicy
INLEDNING

Enligt lag (2014:900) om ändring i Plan-och bygglagen (2010:900) har nya riktlinjer
tagits fram, vilka beslutades av Kommunför markanvisning och exploateringsavtal
från 2012 ska upphästyrelsen 2016-10-20, § 144 och § 145. Markanvisningspolicyn
vas och ersättas med de beslutade riktlinjerna.
Beredning
Bilaga KS 2016/195/1,
Bilaga KS 2016/195/2,
Bilaga KS 2016/195/3,
Bilaga KS 2016/195/4
Planchef

Lena Steffner

missiv
markanvisningspolicy
riktlinjer för markanvisningar

föredrar

ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
beslutar
att ledningsutskottet
a_tthänskjuta ärendet till kommunstyrelsen

för beslut.

BESLUT

Ledningsutskottet
ag hänskjuta

beslutar

ärendet

till komntunstyrelsen

Utdrag;

Kom mu nstyrelsen

Justerandes

sign

Utdragsbestyrkande

för beslut.

Sala kommun
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTFET
MUN

Sammanträdesdatum

2016-1

1-15

Dnr2016/1315
§ 224

Energi-och klimatrådgivning
INLEDNING
Energi-och klimatrådgivning ska förmedla lokalt och regionalt anpassad kunskap om
energieffektivisering, energianvändning och klimatpåverkan. Sala kommun har bedrivit energi-och klimat rådgivning i egen regi fram till och med februari 2016 då HESAB
tog över rådgivningen för resterande delar av 2016. Med Energimyndighetens nya
förordning finns inte möjligheten för HESABatt bedriva energirådgivnirtg 2017. Vid
ett samarbete med V-Dala Miljö 8.1Bygg kan Sala kommun bibehålla energi-och klimatrådgivning till medborgare och företag.

Beredning
Bilaga KS 2016/196/1, skrivelse
Bilaga KS 2016/196/2, avtal energirådgivning
Samhällsplanerare Anders Johansson föredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
a_ttgodkänna avtal mellan Avesta kommun och Salakommun gällande energi- och klimatrådgivning.
BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
g godkänna avtal mellan Avesta kommun och Salakommun gällande energi- och klimatrådgivning.

Utdrag

Kommunstyrelsen

,__,

_T

Justerandes sign
x

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

i

SALA

LEDNINGSUTSKOTFET

KOMMUN

Sammanträdesdatum

12m)

2016-11-15

Dnr 2016/1239

§ 225

Detaljplan för Möklinta Prästgård 1:63, Sala kommun
INLEDNING
Plan “och Utvecklingsenheten föreslår att ett detaljplanearbete ska påbörjas for fastigheten Möklinta Prästgård 1:63.

Beredning
Bilaga KS 2016/197/1,

planuppdrag

Planarkitekt David Höijertz föredrar ärendet.
Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet beslutar
att uppdra till samhällsbyggnadskontoret, plan-och utvecklingsenheten, att upprätta
detaljplan för fastigheten Möklinta Prästgård 1:63, Sala kommun.
BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

a_ttuppdra till samhällsbyggnadskontoret,plan-ochutvecklingsenheten,att upprätta
detaljplan för fastigheten Möklinta Prästgård 1:63, Sala kommun.

Utdmg

Samhällsbyggnadskontoret. plan-och Litvecklingsenheten

Justerandes sign

LK_

_.J

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTTET

1 SALA
KOMMUN

13W!

Sammanträdesdatum

2016-11-15
Dnr 2014/840

för Silver7,Salakommun
Ändratdetaljplaneuppdrag

§226

INLEDNING

Plan- och Utvecklingsenheten föreslår att ett detaljplanearbete ska påbörjas för fastigheten Silver 7.

Beredning
Bilaga KS 2016/198/1,

ändrat planuppdrag.

Planarkitekt David Höijertz föredrar ärendet.
Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet beslutar
a_ttuppdra till samhällsbyggnadskontoret, plan-och utvecklingsenheten, att upprätta
detaljplan för fastigheten Silver 7.
BESLUT
Ledningsutskottet beslutar
g uppdra till samhällsbyggnadskontoret, plan-och Litvecklingsenheten, att upprätta
detaljplan för fastigheten Silver 7.

Utdrag

Samhällsbyggnadskontoret, Plan-och Lltvecklingsenheten

Justerandes

sign

Utdragsbestyrkande

“lm

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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l SA

LEDNINGSUTS K0'lT ET

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2016-11-15
Dnr 2016/177

Ändring avdetaljplan för Bråstaborg

§ 227

INLEDNING
Gällande plan för Bråstaborg arbetades fram mellan 2005-2007. [Jtbyggnaden av det
nya villaområdet har nu påbörjats. Bakgrunden till ansökan om ändring av detaljplanen är att exploatören upplevt större efterfrågan på de stora husmodellerna än väntat. Dessutom önskar de ett antal andra förändringar. Den gällande planen behöver
därför ändras och planuppdrag för det gavs 2016-04-05.
Beredning
missiv-beslut om samråd
Bilaga KS 2016/199/1,
Bilaga KS 206/199/2, plan-och genomförandebeskrivning
Planarkitekt

Sofia Elrud föredrar

ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
beslutar
att ledningsutskottet
a_t_tsända ut planändring

för Bråstabörg på samråd.

BESLUT

Ledningsutskottet

beslutar

g sända ut planändring för Bråstaborg på samråd.

Utdrag

Samhällsbyggnadskontoret,

Justerandes

sign

(ri.

plan-och utvecklingsenheten

Utd ragsbestyrka nde

”lm

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTFET

”iSALA
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2016-11-15
Dnr 2016/1236

§ 228

Revidering av taxa för offentlig livsmedelskontroll
[NLEDNING
Bygg-och miljökontoret har av bygg-och miljönämnden fått i uppdrag att göra en
översyn av Verksamhetens taxor och avgifter. Uppdraget avser främst en översyn av
tillsynens timavgift.
Beredning

Bilaga KS2016/200/1, protokollsutdrag BMN§82
Bilaga KS 2016/200/2,

missiv

Bilaga KS2016/200/3, omvärldsanalys av kommunala taxor
Bilaga KS2016/200/4, SKLe underlag för taxesättning inom livsmeclelskontrollen
Bygg-och miljöchef Magnus Gunnarsson

föredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar att
hemställer att kommunfullmäktige
föreslår att kommunstyrelsen
ledningsutskottet
beslutar
gm anta förslag till taxa i enlighet med Bilaga KS 2016/200/2, för kommunens offentatt gälla från och med 1 januari 2017, samt
liga kontroll inom livsmedelsområdet
att timtaxan [timavgiften]
1 januari 2017.
BESLUT
Ledningsutskottet

ska vara 1.007 kronor per timme kontrolltid

föreslår att kommunstyrelsen

från och med

hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_ttanta förslag till taxa i enlighet med Bilaga KS 2016/200/2, för kommunens offentatt gälla från och med 1 januari 2017, samt
liga kontroll inom livsmedelsområdet
a_tttimtaxan [timavgiften]
1 januari 2017.

ska vara 1.007 kronor per timme kontrolltid

Utdrag

kommunstyrelsen

Justerandes sign
I

\\ /...

Utdragsbestyrkande

från och med

SALA
KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTTET

16(213

Sammanträdesdatum

2016-11-15

Dnr2016/1318

§229

Revidering av reglemente för intern kontroll i Sala kommun
INLEDNING
Sala kommuns reglemente för intern kontroll behöver revideras, dels för att bättre
stämma mot nuvarande organisation men också för att tydliggöra vid vilken tidpunkt
nämndernas interna ko ntrollplaner senast ska beslutas.

Beredning
Bilaga KS2016/201/1, missiv
Bilaga KS2016/201/2, reglemente för intern kontroll i Sala kommun
Kommunchefjenny

Nolhage föredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar att
ledningsutskottet
föreslår att kommunstyrelsen
hemställer att kommunfullmäktige
beslutar
att anta förslag till revidering av reglemente för intern kontroll i Sala kommun i enlighet med enligt Bilaga KS 2016/201/2, samt
a_ttreglemente för internkontroll samt tillämpningsanvisningar
till reglemente
tern kontroll, beslutade av KF 2006-01-26, därmed upphör att gälla

för in-

BESLUT

Ledningsutskottet
beslutar

föreslår att kommunstyrelsen

hemställer att kommunfullmäktige

a_ttanta förslag till revidering av reglemente för intern kontroll i Sala kommun i enlighet med enligt Bilaga KS 2016/201/2, samt
gt: reglemente för internkontroll samt tillämpningsanvisningar
till reglemente
tern kontroll, beslutade av KF 2006-01-26, därmed upphör att gälla.

Utdrag;

kommunstyrelsen

Justerandes

sign

“J

Utdragsbestyrkande

för in-

17m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTTET

LA
SA
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2016-11-15

Dnr 2016/1340

intern kontrollplan 2017 för kommunstyrelsens verksamheter och
Överförmyndare

§230

INLEDNING
Enligt av kommunfullmäktige fastställt reglemente för intern kontroll i Sala kommun
ska nämnder och styrelse varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna
kontrollen. Denna syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en
tillfredsställande intern kontroll.

Beredning
Bilaga KS 2016/202/1,
Bilaga KS 2016/202/2,
och Överförmyndare

missiv
intern kontrollplan 2017 för Kommunstyrelsen verksamheter

Konnmuncheflenny Nolhage föredrar ärendet.
Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar att
ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
a_ttfastställa

intern kontrollplan

2017 för kommunstyrelsen

verksamheter

och för

Överförmyndare i enlighet med bilaga KS 2016/202/2.
BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
g fastställa intern kontrollplax] 2017 för kommunstyrelsens verksamheter och för
Överförmyndare i enlighet med bilaga KS 2016/202/2.

Utdrag

kommunstyrelsen

Justerandes

sign

f.
-

i

li-l/iøi-zl
”'ti'

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

i

13W?

LEDNINGSUTSKOTTET
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2016-11-15

Dnr 2016/1339

§ 231

Intern kontrollplan

2017övergripande

för Sala kommun

[NLEDNING

Enligt av kommunfullmäktige
fastställt reglemente för intern kontroll i Sala kommun
ska nämnder och styrelse varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna
kontrollen. Denna syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en
tillfredsställande
intern kontroll.
Beredning
Bilaga KS 2016/203/1,

missiv

Bilaga KS2016/203/2, intern kontrollplan 2017 övergripande för Sala kommun
Kommunchefjenny

Nolhage föredrar ärendet.

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar att
ledningsutskottet
föreslår att kommunstyrelsen
beslutar
a_ttfastställa intern kontrollplan 2017 övergripande för Sala kommun i enlighet med
bilaga KS 2016/203/2.

BESLUT
Ledningsutskottet

föreslår att kommunstyrelsen

ag fastställa intern kontrollplan

2017 övergripande

bilaga KS2016/203/2.

Utdrag

kommunstyrelsen

Justerandes
.

sign

v.

J

beslutar

Utdragsbestyrkande

för Sala kommun i enlighet med

1902!
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Sammanträdesdatum

2016-11-15

Dnr 2016/1251

§232

Konstdonation

Lennart Lindbergs smideskonstverk

Smidesräcke

INLEDNING
Den 13 oktober 2016 beslutade Linköpings Kultur- och fritidsnämnd att tillmötesgå
Sala konstförenings

önskemål att donera Lennart Lindbergs "Smidesräcke till före-

ningen. En framställan har därefter gjorts till Sala kommun från Gregor Wroblewski.
Framställan innebär en förledamot i styrelsen för Sala konstförening/Aguelimuséet.
frågan om Sala kommun är beredd att ta hand om verket och placera det på en värdig
plats i kommunen.
Beredning
Bilaga KS 2016/204/1, missiv
Bilaga KS 2016/204/2, skrivelse från den Socialdemokratiska gruppen i kommunstyrelsen
besluti Kultur—0ch fritidsnämnden Linköpings kommun
Bilaga KS 2016/204/3,

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar att
föreslår att kommunstyrelsen beslutar
ledningsutskottet
g tacksamt ta emot Lennart Lindbergs konstverk Sm1'de5rc'1'cke,s0mdonerats till Sala
konstförening av Linköpings kommun, samt
a_ttuppdra till tekniska kontoret att vidta åtgärder för att placera Smidesräcke på en
lämplig plats i kommunen.

BESLUT
Ledningsutskottet

föreslår att kommunstyrelsen

beslutar

a_tttacksamt ta emot Lennart Lindbergs konstverk Smidesräcke. som donerats till Sala
konstförening av Linköpings kommun samt

Ltt uppdra till tekniska kontoret att vidta åtgärder för att placera Smidesräcke på en
lämplig plats i kommunen

Utdrag

kommunstyrelsen

1;,

luster

nd es ign

Utdrags bestyrkande
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§ 233

Ledamöter och personliga ersättare till politiska samverkansgrupper i regionen från 2017
INLEDNING
Vid landstingsstyrelsens sammanträde den 26 oktober fastställdes uppdrag, antal ledamöter samt arbetsformer för de tre politiska samverkansgrupper som bildas vid
årsskiftet. Samverkansgrupperna består av 14 ledamöter och 14 personliga ersättare.
Varje kommun utser en ledamot och en personlig ersättare.
Beredning
Bilaga KS 2016/205/1, missiv
Bilaga KS2016/205/2, förslag till uppdragsbeskrivning, antal ledamöter och arbetsformer, politiska samverkansgrupper i regionen från 2017.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar att
ledningsutskottet beslutar
fiutse 1 ledamot från majoriteten samt 1 ersättare från oppositionen till den grupp
som ska hantera gränsöverskridande frågor som rör äldre inom området hälsa, vård
och omsorg,
flutse en 1 ledamot från majoriteten samt 1 ersättare från oppositionen till den
grupp som ska hantera gränsöverskridande frågor som rör barn/unga inom området
socialtjänst, skola, vård, samt
a_ttutse en 1 ledamot från majoriteten samt 1 ersättare från oppositionen till den
grupp som ska hantera regionala kulturfrågor
BESLUT
Ledningsutskottet beslutar
at, utse 1 ledamot från majoriteten samt 1 ersättare från oppositionen till den grupp
som ska hantera gränsöverskridande frågor som rör äldre inom området hälsa, vård
och omsorg_
g utse en 1 ledamot från majoriteten samt 1 ersättare från oppositionen till den
grupp som ska hantera gränsöverskridande frågor som rör barn/unga inom området
socialtjänst, skola, vård, samt
g utse en 1 ledamot från majoriteten samt 1 ersättare från oppositionen till den
grupp som ska hantera regionala kulturfrågor

Utdrag

Landstingskontoret, benita.gren.karlsson@1tv.se

Justerandes sign
K

‘.

Utdragsbestyrkande
.
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§234

Medfinansiering av länsstyrelsens
Nedre Dalälven

projekt för myggbekämpning,

INLEDNING
Nedre Dalälven söker nya projektmedel från Länsstyrelsen för myggbekämpning åren
2017-2019. Man gör en förfrågan till Sala kommun om ett medñnansieringsintyg/avsiktsförklaring gällande Inyggbekämpningen.
Beredning
Bilaga KS 2016/206/1, förfrågan
Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar att
föreslår att kommunstyrelsen
ledningsutskottet
e; medñnansiera

myggbekämpningen

beslutar

i Nedre Dalälvsomrädet

med 475.000 kr per

31'.

Beslut
Ledningsutsköttet

beslutar att föreslå att kommunstyrelsen

a_ttmedfmansiera
år.

myggbekämpningen

i Nedre Dalälvsområdet

Utdrag
kommu nstyrelsen

i

J Justenn des signal-l
\

l

beslutar

Utdragsbestyrkande

med 475.000 kr per
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§ 235

Anmälningsärenden
Beredning
Bilaga KS 2016/207/1,

sammanställning

av anmälningsärenden.

BESLUT

Ledningsutskottet

beslutar

a_ttlägga anmälningsärendena

Justerandes

sign

till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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