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§ 38 Dnr TN 1811008- 

Protokollsjustering 

Beslut 

1. Tekniska nämnden uppdrar åt Stefan Lindh (M) att tillsammans med 

ordföranden justera dagens protokoll.  
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§ 39 Dnr TN 1811009- 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 

1. Föredragningslistan fastställs. 

2. Ärende 1 - 6 är öppna för allmänheten.  

Ärendebeskrivning 

Anmälan av extraärenden från förvaltningen och arbetsutskottet. 

Hans Näslund anmäler information från arbetet kring 

beställar/utförarmodellen, BUM 3. 

 

Anmälan av extraärenden från tekniska nämnden. 

Stefan Lindh (M) önskar en föredragning om trafikläget på Erikslund. 

Anna Östholm (L) anmäler fråga om avverkning ar häckar och skog på 

Önsta Gryta.  
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§ 40 Dnr TN 2018/00001-1.3.4 

Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott 

Beslut 

1. Sammanträdesprotokoll från tekniska nämndens arbestutskotts 

sammanträde den 13 februari 2018 läggs till handlingarna. 

2. Tekniska nämnden ger teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att se 

till att samtliga ledamöter och ersättare i tekniska nämnden ges tillgång till 

arbetsutskottets handlingar och protokoll i samband med att protokollen från 

dessa möten justeras.  

Ärendebeskrivning 

Anna Östholm (L) efterfrågar åtkomst via programmet Assistenten till 

arbetsutskottets handlingar och protokoll för samtliga ledamöter och 

ersättare i tekniska nämnden. 

Hans Näslund svarar att förvaltningen tar med sig frågan och undersöker om 

detta är tekniskt möjligt i Assistenten.  
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§ 41 Dnr TN 2018/00002-1.3.4 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

1. Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

1. Förteckning den 19 mars 2018 över delegationsbeslut från transport- och 

myndighetsenheten om nyttokort/poolkort och boendeparkering. 

2. Förteckning den 19 mars 2018 över delegationsbeslut från transport- och 

myndighetsenheten om dispenser, lokala trafikföreskrifter, 

parkeringstillstånd för rörelsehindrade och väghållarbeslut. 

3. Förteckning den 19 mars 2018 över delegationsbeslut om avtal, 

beställningar och avrop.  
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§ 42 Dnr TN 2018/00003-1.3.4 

Anmälan av handlingar 

Beslut 

1. Förteckning över inkomna remisser och anmälningsärenden läggs till 

handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Inkomna remisser 

1. Stadsbyggnadsnämnden - Fördjupad översiktsplan för Erikslund, Västerås, 

FÖP 63 – Dnr TN 2018/00097 

2. Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen – Handlingsplan för 

fritidsbåtsverksamhet - Dnr TN 2018/00141 

 

Övriga handlingar 

3. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 22 november 

2017, § 442 – Beslut – Internkontrollplan för stadsledningskontoret samt 

gemensamma processer 2018 – Dnr TN 2017/00716 

4. Protokollsutdrag från byggnadsnämndens sammanträde den 25 januari 

2018, § 5 – Beslut – Yttrande över Handlingsplan för Västerås parker – Dnr 

TN 2015/01177 

5. Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 18 januari 

2018, § 18 – Beslut – Återrapportering av uppdrag om översyn av 

finansieringen av och möjligheten till att starta arbetet med vägen till Södra 

Kärrbolandet – Dnr TN 2017/00900 

6. Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 18 januari 

2018, § 19 – Beslut – Återrapportering av uppdrag om underlag för ökat 

cyklande i Västerås – Dnr TN 2017/00523 

7. Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 18 januari 

2018, § 22 – Beslut – Ta fram riktlinjer för hur staden kan stimulera 

stadsnära ekologisk odling på allmän platsmark och naturmark – Dnr TN 

2014/00586 

8. Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 18 januari 

2018, § 26 – Beslut – Uppdrag – Motion från (M) om åtgärder mot 

tuggummispottande på stadens gator och torg – Dnr TN 2018/00090 

9. Protokollsutdrag från grundskolenämndens sammanträde den 30 januari 

2018, § 22 – Beslut – Yttrande över Handlingsplan om problem med kajor i 

centrala Västerås – Dnr TN 2016/01037 
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10. Protokollsutdrag från utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 

sammanträde den 31 januari 2018, § 18 – Beslut – Yttrande över 

Handlingsplan om problem med kajor i centrala Västerås – Dnr TN 

2016/01037 

11. Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 1 februari 

2018, § 51 – Beslut – Förslag att lastbilsparkeringen Gilltuna Truck Stop 

jämställs med offentlig plats – Dnr TN 2017/00712 

12. Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 2 februari 

2018, § 19 – Beslut – Yttrande över Handlingsplan om problem med kajor i 

centrala Västerås – Dnr TN 2016/01037 

13. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 7 februari 

2018, § 49 – Beslut – Handlingsplan för heltid som norm i Västerås stad – 

Handlingsnr TN 2018/1815764 

14. Protokollsutdrag från byggnadsnämndens sammanträde den 15 februari 

2018, § 32 – Beslut – Yttrande över Handlingsplan om problem med kajor i 

centrala Västerås – Dnr TN 2016/01037 

15. Protokollsutdrag från fastighetsnämndens sammanträde den 15 februari 

2018, § 51 – Beslut – Yttrande över Handlingsplan om problem med kajor i 

centrala Västerås – Dnr TN 2016/01037 

16. Protokollsutdrag från Mälardalens brand- och räddningsförbunds 

sammanträde den 13 februari 2018, § 15 – Trafiksituationen vid Vallby 

brandstation, Västerås – Dnr TN 2017/00796 

17. Protokoll från möte med Cykelrådet den 7 februari 2018 – Dnr TN 

2018/00123 

18. Skrivelse inkommen den 5 februari 2018 med synpunkter på bevakning 

av felparkeringar i Västerås - Dnr 2017/00617 

19. Skrivelse, daterad den 17 februari 2018, med synpunkter på 

utformningen av tänkt cirkulationsplats Kopparbergsvägen – Östra 

Ringvägen, samt svar på skrivelse, daterat den 27 februari 2018 – Dnr TN 

2016/00907 

20. Skrivelse, inkommen den 28 februari 2018, med synpunkter på hög 

thujahäck längs hörntomt, Villebrådsgatan – Dnr TN 2018/00140 

21. Ärendebalans för tekniska nämnden per den 2 mars 2018. 

22. Postlista för perioden 2018-02-17 -- 2018-03-19 
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§ 43 Dnr TN 2018/00125-2.5.0 

Investeringsprognos 2018 för tekniska nämnden 

Beslut 

1. Förändringarna i investeringsplanen för 2018 godkänns.  

Ärendebeskrivning 

Investeringsramen för tekniska nämnden 2018 är 225,6 mnkr, varav 125,6 av 

dessa är strategiska investeringar. Investeringsvolymen har fördubblats på 

två år beroende på en hög byggtakt i staden, med behov av förändring, 

ombyggnad och nybyggnation av gator och parker i högre grad än tidigare 

år. Den stora mängden pågående och planerade projekt gör att förändringar i 

tidplanerna blir fler, då det är många tids- och resursaspekter som ska 

stämma.  

Bland de ordinarie investeringarna prognosticeras en ökning mot budget med 

2,3 mnkr. Vinterbelysningen blir 0,5 mnkr dyrare för att upprätthålla 

nuvarande belysning och då det görs en satsning ihop med fastighetsägare i 

city. Ombyggnaden av Skolgatan och Västra kyrkogatan väntas kosta 2 mnkr 

mer i år beroende på förskjutning i tidplanen. Totalt kan det bli något dyrare 

än projektets budget på 17 mnkr då markvärmt yta har utökats. 

Upprustningen av Rudbecksparken kommer att göras 2021, men fontänen 

behöver repareras redan i år. Kostnader på 0,3 mnkr uppstår därför 2018. 

Trädäcket på Tulplanen i Östra hamnen behöver åtgärdas till utesäsongen i 

år.  

Projektering av tre större korsningar (Stockholmsvägen/Österled, 

Stockholmsvägen/Knektgatan samt Norrleden/Vasagatan) förskjuts fram i 

tiden och budget på 1,5 mnkr kommer inte att nyttjas 2018. 

Bland de strategiska är det främst en del förskjutningar i tidsplanen. Totalt 

rör det sig om en prognos som är ca 22 mnkr lägre än ramen. 

Byggandet av en ny Björnöbro är försenad i väntan på en vattendom.  

Satsningen på gång- och cykelvägar föreslås utökas med 2 mnkr mot 

budgeterade 6 mnkr. Istället sänks satsningen 2019 med 2 Mkr. 

Ombyggnad av Pilgatan är planerad att göras i etapper, men behöver utredas 

mer innan projektering. Ingen byggnation förrän tidigast 2020. 

Strandbron behöver förstärkas för att klara tung trafik till hamnen, en stor 

investering på 50 mnkr. I väntan på den är mindre åtgärder på 1,8 mnkr 

planerade som dock är flyttade från 2018 till 2019. 

Ombyggnaden av Viktor Larssons plats med lekplats och mötesplats är 

fördelad till 2018 och 2019 med en total kostnad på 15 mnkr, varav 10 mnkr 

2018, en fördyrning med 1 mnkr totalt. 
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Välljärnsgatan beräknas kosta 24 mnkr mot budgeterat 17 mnkr på grund av 

tillkommande projekt som markvärme, markvärmecentral och omledning av 

väg under byggnation. Eventuellt kan delar bekostas av exploateringen på 

fastighetsnämnden. 

För en samlad bild av föreslagna förändringar i investeringsplanen hänvisas 

till bilaga med samtliga projekts förändringar. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har tjänsteutlåtande, daterat den 7 mars 

2018, lämnat förslag till beslut: 

1. Förändringarna i investeringsplanen för 2018 godkänns.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut.  

 

 

Sammanträdet ajourneras kl 14:40 – 14:50 
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§ 44 Dnr TN 2017/00738-2.6.1 

Tilldelningsbeslut - Drift och underhåll av gator, parker och trafik 
i Västerås, område väster 

Beslut 

1. Anbud antas från Peab Anläggning AB. 

2. Tekniska nämnden delegerar till teknik- och fastighetsförvaltningens 

direktör att teckna kontrakt. 

3. Denna paragraf justeras omedelbart.  

Ärendebeskrivning 

Thomas Juhlin redogör för upphandling av drift och underhåll av gator, 

parker och trafik i Västerås, område väster. Totalt har fyra anbud inkommit. 

Den anbudsgivare som har lägsta totalkostnad och uppfyller kvalificering av 

anbudsgivare och anbud tilldelas uppdraget. 

Efter genomförd utvärdering lämnar teknik- och fastighetsförvaltningen 

följande förslag till beslut: 

1. Anbud antas från anbudsgivare nr 1. 

2. Tekniska nämndens arbetsutskott delegerar till teknik- och 

fastighetsförvaltningens direktör att teckna kontrakt. 

3. Denna paragraf justeras omedelbart.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut.  

Kopia till 

Servicepartner, upphandlings- och inköpscenter, Thomas Juhlin 
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§ 45 Dnr TN 2017/00739-2.6.1 

Tilldelningsbeslut - Drift och underhåll av gator, parker och trafik 
i Västerås, område centrum 

Beslut 

1. Anbud antas från Västerås kommun. 

2. Tekniska nämnden delegerar till teknik- och fastighetsförvaltningens 

direktör att teckna kontrakt. 

3. Denna paragraf justeras omedelbart.  

Ärendebeskrivning 

Thomas Juhlin redogör för upphandling av drift och underhåll av gator, 

parker och trafik i Västerås, område centrum. Totalt har fyra anbud 

inkommit. Den anbudsgivare som har lägsta totalkostnad och uppfyller 

kvalificering av anbudsgivare och anbud tilldelas uppdraget. 

Efter genomförd utvärdering lämnar teknik- och fastighetsförvaltningen 

följande förslag till beslut: 

1. Anbud antas från anbudsgivare nr 3. 

2. Tekniska nämndens arbetsutskott delegerar till teknik- och 

fastighetsförvaltningens direktör att teckna kontrakt. 

3. Denna paragraf justeras omedelbart.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut.  

Kopia till 

Servicepartner, upphandlings- och inköpscenter, Thomas Juhlin 
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§ 46 Dnr TN 1815734- 

Dataskyddsförordningen - DSF/GDPR - Information 

Ärendebeskrivning 

Den nya dataskyddsförordningen (DSF/GDPR) träder i kraft den 25 maj 

2018 i samtliga EU-länder och ersätter då personuppgiftslagen i Sverige. 

Förordningen innebär bland annat att även ostrukturerat material ska 

inventeras och att ansvarsskyldigheten vid behandlingar av personuppgifter 

ökar, till exempel blir behandlande myndigheter skyldiga att anmäla 

eventuella incidenter. 

Ina Tidvall, objektledare på Servicepartner informerar om hur teknik- och 

fastighetsförvaltningen förbereder sig inför förordningens införande. Staden 

har antagit ett 7-stegsprogram som samtliga förvaltningar arbetar efter.  
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§ 47 Dnr TN 2017/00075-1.3.2 

Ny delegationsordning för tekniska nämnden 

Beslut 

1. Tekniska nämnden antar ny delegationsordning för tekniska nämnden, att 

gälla från och med den 25 maj 2018.  

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämndens beslut om vilka ärenden som delegeras och till vem 

förtecknas i nämndens delegationsordning. Delegation betyder att 

beslutanderätten överförs från nämnden till delegat. Regler om delegation 

finns i kommunallagen. 

Ett beslut som är fattat på delegation betraktas som ett beslut av nämnden 

och besluten ska återrapporteras till nämnden. Nämnden kan när som helst 

återkalla delegationen generellt eller för ett visst ärende. 

Dataskyddsförordningen (GDPR) kommer att gälla som lag i alla EU:s 

medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer att 

innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och 

stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. 

 En nyhet i förordningen är att några av de skyldigheter som tidigare har gällt 

för den personuppgiftsansvarige, i detta fall tekniska nämnden, nu även 

gäller för personuppgiftsbiträdet. Personuppgiftsbiträde är den som 

behandlar personuppgifter för en personuppgiftsansvarigs räkning. Ett 

personuppgiftsbiträde finns alltid utanför den personuppgiftsansvariges 

organisation. Ett personuppgiftsbiträde kan vara en fysisk eller juridisk 

person, offentlig myndighet, institution eller annat organ. 

Exempel på skyldigheter som nu gäller för personuppgiftsbiträdet är kraven 

på att föra register över behandlingar, att säkerställa en lämplig 

säkerhetsnivå och att i vissa fall utse ett dataskyddsombud. 

Även personuppgiftsbiträdet kan bli föremål för tillsyn eller administrativa 

sanktionsavgifter och bli skadeståndsansvarig. Den personuppgiftsansvarige 

och personuppgiftsbiträdet måste upprätta ett så kallat biträdesavtal. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen förslår därför att en ny 

delegationsordning antas för tekniska nämnden, där tekniska nämnden 

delegerar till förvaltningschef och enhetschef inom respektive verksamhets-

/ansvarsområde att godkänna personuppgiftsbiträdesavtal inom tekniska 

nämndens verksamhetsområde. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 27 

februari 2018, lämnat förslag till beslut: 

1. Tekniska nämnden antar ny delegationsordning för tekniska nämnden, att 

gälla från och med den 25 maj 2018.  
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Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut.  

Kopia till 

Delegater 
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§ 48 Dnr TN 2018/00124-2.5.0 

Tekniska nämndens planeringsunderlag 2019-2022 - 
Överläggning 

Beslut 

Överläggningen avslutas.  

Ärendebeskrivning 

Maria Lindblom Lundh informerar om tekniska nämndens 

planeringsunderlag 2019-2022 och tekniska nämnden överlägger i ärendet.  
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§ 49 Dnr TN 1815747- 

Flyttning av felparkerade fordon enligt Lag (1982:129) om 
flyttning av fordon i vissa fall, s k bilmålvaktslag - Information 

Ärendebeskrivning 

Per-Olof Rask, koordinator på stadsledningskontoret, informerar om 

samarbete med polis och försäkringsbolag kring hanteringen av flyttning av 

fordon.  

 

 

Sammanträdet ajourneras till den 22 mars kl 15:00. 
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§ 50 Dnr TN 2018/00141-1.7.1 

Yttrande över Handlingsplan för fritidsbåtverksamheten 

Beslut 

1. Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till yttrande godkänns och 

överlämnas till nämnden för idrott och friluftsliv. 

2. Paragrafen justeras omedelbart.  

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden har mottagit Handlingsplan för fritidsbåtsverksamhet på 

remiss från nämnden för idrott och friluftsliv. Tekniska nämnden hade 

missats i utskicket av remissen vilket upptäcktes samma dag som remisstiden 

gick ut. Förvaltningen begärde då uppskov med svaret. Förslaget är att 

paragrafen justeras omedelbart så att yttrandet kan skickas in till nämnden 

för idrott och friluftsliv utan vidare dröjsmål. 

Handlingsplanen har tagits fram för att säkra utvecklingen av 

fritidsbåtsverksamheten långsiktigt. Planen siktar mot år 2022. Syftet med 

handlingsplanen är att främja förutsättningen för ett rikt skärgårdsliv, som är 

en viktig del av Västerås stads identitet. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 13 mars 

2018, lämnat förslag till beslut: 

1. Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till yttrande godkänns och 

överlämnas till nämnden för idrott och friluftsliv. 

2. Paragrafen justeras omedelbart.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut.  

Kopia till 

Nämnden för idrott och friluftsliv 
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§ 51 Dnr TN 1815742- 

Cirkulationsplatser - Information 

Ärendebeskrivning 

Linnea Viklund informerar om hur förvaltningen arbetar med utformning av 

komplexa korsningar.  
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§ 52 Dnr TN 2018/00128-3.10.1 

Nämndinitiativ - Lyft de ärenden som innebär avsevärda 
förändringar av trafiksituationer till tekniska nämnden för beslut 
samt avbryt upphandling av planerad rondell vid 
Kopparbergsvägen - Norra Ringvägen 

Beslut 

1. Tekniska nämnden bifaller nämndinitiativets punkt 1; beslut som rör 

trafiksäkerhet och som innebär en avsevärd förändring mot dagens 

trafiksituation ska lyftas till nämnden. 

2. Tekniska nämnden avslår nämndinitiativets punkt 2; den pågående 

upphandlingen av rondellen vid Kopparbergsvägen - Norra Ringvägen 

avbryts.  

Reservation 

Anna Östholm (L) reserverar sig mot beslutet i punkt 2 enligt nedan:  

”Vi reserverar oss särskilt mot tjänsteutlåtandets beskrivning av den 

föregående beslutsprocessen där vår kritik kvarstår.” 

Sture Larsson (L) lämnar särskilt yttrande i enlighet med Anna Östholms (L) 

reservation.  

Ärendebeskrivning 

Anna Östholm och Sture Larsson (L) har i ett nämndinitiativ med rubriken 

”Nämndinitiativ - Lyft de ärenden som innebär avsevärda förändringar av 

trafiksituationer till tekniska nämnden för beslut samt avbryt upphandling av 

planerad rondell vid Kopparbergsvägen - Norra Ringvägen” föreslagit att 

samtliga ärenden som påverkar trafiksäkerheten i centrala Västerås och som 

innebär en avsevärd förändring av dagens trafiksituation ska lyftas för beslut 

i tekniska nämnden. Vidare föreslås i nämndinitiativet att upphandlingen av 

cirkulationsplats i korsningen Kopparbergsvägen – Norra ringvägen ska 

avbrytas. Nämndinitiativet har den 20 februari 2018 anmälts till tekniska 

nämnden för beredning.  

Teknik- och fastighetsförvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande, daterad den 2 

mars 2018, att nämndinitiativet avslås i båda sina punkter.  

Yrkanden 

Ordföranden, Solveig Nygren (M) och Stefan Lindh (M) yrkar bifall till 

nämndinitiativets punkt 1; beslut som rör trafiksäkerhet och som innebär en 

avsevärd förändring mot dagens trafiksituation ska lyftas till nämnden. 
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Anna Östholm (L) yrkar bifall nämndinitiativets punkt 1; beslut som rör 

trafiksäkerhet och som innebär en avsevärd förändring mot dagens 

trafiksituation ska lyftas till nämnden 

samt till nämndinitiativets punkt 2; den pågående upphandlingen av 

rondellen vid Kopparbergsvägen - Norra Ringvägen avbryts. 

 

Ordföranden yrkar avslag till nämndinitiativets punkt 2.  

Proposition 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut för 

nämndinitiativets punkt två; bifall och avslag. Ordföranden ställer 

proposition på förslagen och finner att nämndinitiativets punkt 2 avslås.  

 

 

Sammanträdet ajourneras kl 16:30 – 16:40 
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§ 53 Dnr TN 1815743- 

Potthål 

Beslut 

1. Tekniska nämnden uppdrar åt teknik- och fastighetsförvaltningen att 

förstärka arbetet med att laga så kallade potthål i kommunens vägar. 

Förvaltningen ska skyndsamt (inom två månader) återkomma med förslag på 

olika åtgärder samt ekonomiska beräkningar med utgångspunkt i att det har 

varit en vinter som gått hårt åt vägarna.  

Ärendebeskrivning 

Linnea Viklund informerar om förvaltningens hantering av potthål i 

kommunens vägar.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att teknik- och fastighetsförvaltningen får i uppdrag att 

förstärka arbetet med att laga så kallade potthål i kommunens vägar. 

Förvaltningen ska skyndsamt (inom två månader) återkomma med förslag på 

olika åtgärder samt ekonomiska beräkningar med utgångspunkt i att det har 

varit en vinter som gått hårt åt vägarna.  
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§ 54 Dnr TN 1815744- 

Vintersandupptagning 2018 - Information 

Ärendebeskrivning 

Ärendet utgår på grund av tidsbrist och planeras återkomma på tekniska 

nämndens sammanträde den 17 april 2018.  
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§ 55 Dnr TN 1815745- 

Blomsterprogram 2018 - Information 

Ärendebeskrivning 

Ärendet utgår på grund av tidsbrist och planeras återkomma på tekniska 

nämndens sammanträde den 17 april 2018.  
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§ 56 Dnr TN 1815746- 

Ungdomsdialog - Lögarängen - Information 

Ärendebeskrivning 

Ärendet utgår på grund av tidsbrist och planeras återkomma på tekniska 

nämndens sammanträde den 17 april 2018.  
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§ 57 Dnr TN 1811013- 

Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden enas om att Hans Näslunds information om 

beställar/utförarmodellen, Stefan Lindhs (M) önskemål om en föredragning 

om trafikläget på Erikslund samt Anna Östholms (L) fråga om avverkning på 

Önsta Gryta tas upp på nämndens sammanträde den 17 april 2018.  

 

 


