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§ 106 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen. 

Beslutsförslag under mötet 
Peter Hillblom (HOP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen med 
tillägget av ett extra ärende gällande ”nekande av utlämnande av handlingar”.  
 
Marie-Louise Dangardt (S) yrkar att dagordningen ska godkännas enligt utskickat förslag 
och att ärendet gällande utlämnande av handlingar kan hanteras under berörd punkt (Bud-
get 2017 samt plan 2018-2019).  

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag; Peter Hillblom (HOP) förslag om tillägg 
samt Marie-Louise Dangardt (S) förslag. Ordförande ställer förslagen i proposition till 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Marie-Louise Dangardts (S) för-
slag. 

 

Dnr  
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§ 107 Information Välfärdsbokslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Christina Eriksson Östblom, folkhälsostrateg, informerar om kommunens välfärdsbokslut 
och folkhälsoberedningens arbete. I arbetet med att ta fram ett välfärdsbokslut har bered-
ningen utgått från de 11 nationella folkhälsomålen och till dessa tagit fram vissa utmaning-
ar för kommunen. Planen är att kommunstyrelsen vid ett kommande sammanträde ska 
besluta om vilka utmaningar man önskar fokusera på. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information Christina Eriksson Östblom, folkhälsostrateg 

Expedieras 
Akten 

 

Dnr 2016/126 
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§ 108 Val av en ordinarie och en ersättarrepresentant för finskt 
förvaltningsområde 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att till ordinarie representant för finskt förvaltningsområde utse 
Diana Blomgren, Anders Ers väg 1, 813 91 Hofors, 
att till ersättarrepresentant för finskt förvaltningsområde utse Anne Persson, Odlargatan 8, 
813 36 Hofors. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att tre förslag på representanter finns; Anna Magnusson (FHT), 
Diana Blomgren (S) och Anne Persson (HOP). Vid personval skall sluten omröstning genom-
föras. Justeraren Daniel Johansson (S) samt kommunchef, Mimmi Abramsson utses som 
rösträknare. De röstande lämnar efter upprop från närvarolistan sina valsedlar i en valurna.  

Omröstning 
Antalet avgivna röster är 11. Samtliga valsedlar är giltiga. Resultatet utfaller enligt följande; 
som ordinarie representant får Diana Blomgren (S) 9 röster och Anne Persson (HOP) 2 rös-
ter, som ersättare får Anne Persson (HOP) 7 röster, 3 röster är blanka och Diana Blomgren 
får 1 röst.  

Ärende 
Jenny Hammar, samordnare finsk förvaltning, informerar om minoritetslagen och kommu-
nens särskilda ansvar som finskt förvaltningsområde. Kommunens arbete som finskt för-
valtningsområde omfattar bland annat kontinuerliga samråd, kartläggningar, information, 
språk och kultur.  
 
Till kommunen har det inkommit en förfrågan från Haninge kommun om att delta i ett nat-
ionellt nätverk för förtroendevalda, dessutom saknar kommunens egna samråd politisk 
representativitet.  
 
En nomineringsförfrågan har skickats ut till kommunfullmäktiges alla partier. Från Folk-
hemmet Hofors-Torsåker har det inkommit en nominering på Anna Magnusson (FHT), från 
Socialdemokraterna har det inkommit en nominering på Diana Blomgren (S) och från Ho-
forspartiet har det inkommit en nominering på Anne Persson (HOP). 

Beslutsunderlag 
Muntlig information Jenny Hammar, samordnare finsk förvaltning 

Expedieras 
Samordnare finsk förvaltning 
Akten  

Dnr 2016/104 
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§ 109 Antagande av detaljplan för del av E16 genomfart Hofors 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för del av E16 genomfart Hofors samt  
att till samhällsbyggnadsförvaltningen framföra ett önskemål om tydligare utformning av 
dokumentet. 

Ärende 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en justering av vägområdet vid E16, genomfart Ho-
fors. Framkomligheten och tillgängligheten kommer att öka samtidigt som de åtgärder som 
vidtas medför att hastigheten sänks, att det blir ett jämnare trafikflöde samtidigt som tra-
fiksäkerheten ökar då en separat gångbana anläggs på södra sidan av E16. En gång- och 
cykelbana anläggs på den norra sidan av E16. Ett antal utfartsförbud införs. Genomfarten 
får även en grönare gestaltning genom Hofors. 
 
Två fastigheter förvärvas av Hofors kommun; Hofors 6:34, en bostadsfastighet som även 
har verksamhetslokaler, samt Hofors 1:32. Hofors 6:34 förvärvas eftersom utformningen av 
rondellen kräver utrymme som gör fastigheten Hofors 6:34 olämplig som bostadsfastighet. 
Hofors 1:32 förvärvas i sin helhet för att skapa utrymme för en vändplats för t.ex. avfalls-
hanteringen i området. Endast en del av fastigheten planläggs som lokalgata, den övriga 
delen kommer att fortsätta vara tillgänglig för bostadsändamål, då det finns intresse från 
grannar att förvärva denna del och utöka sina respektive fastigheter. 
 
Planen syftar till att öka tillgängligheten, framkomligheten och trafiksäkerheten utmed ge-
nomfarten E16 genom Hofors. Planförslaget innebär att två rondeller tillkommer, en vid 
korsningen Centralgatan-E16 och en vid korsningen E16- Göklundsvägen i anslutning till 
nuvarande Statoil.  
 
Detaljplanen har varit utställd för samråd under tiden 2014-10-24—2014-11-21. Planen 
reviderades efter samrådet och ställdes ut för granskning under tiden 2015-12-22—2016-
01-22 samt 2016-04-04—2016-04-25. En ytterligare granskningsutställning genomfördes 
under perioden 2016-07-20—2016-08-10. Samtliga inkomna yttranden redovisas i gransk-
ningsutlåtande daterat 2016-09-19. Efter den tredje granskningen har endast förändringar 
av redaktionell art gjorts. 
 
Det finns fortfarande sakägare som inte fått sina synpunkter tillgodosedda, bl.a. så kommer 
mark från fastigheten Hofors 6:76 att tas i anspråk för gång- och cykelbana, utfartsförbud 
kommer fortfarande att införas från E16. Någon förändring av infarten till fastigheten Ho-
fors 5:48 kommer inte heller att vara aktuell. 

Dnr 2016/2 
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Beslutsunderlag 
Muntlig information Eva Stigeberg, Västra Gästrikland samhällsbyggnadsförvaltning, och 
Håkan Eck, strategi- och servicechef Hofors kommun 
Tjänsteskrivelse Håkan Eck, Strategi- och servicechef, 2016-10-14 
Antagandehandlingar 
Ordförandebeslut Carina Westerberg, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 2016-
10-12 
Granskningsutlåtande 2016-09-13 
Samrådsredogörelse 2015-11-20 
KSAU 2016-10-10 / § 122 

Expedieras 
Strategi- och servicechefen 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 
Akten 
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§ 110 Uppföljning augusti 2016 Kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljning per augusti 2016. 

Ärende 
Efter augusti månad ska kommunstyrelsen redovisa ett prognostiserat ekonomiskt resultat 
vid årets slut. Uppföljningen ska innehålla förslag på åtgärder som föranleds av bedömd 
prognos. Uppföljningen per augusti innehåller även en redogörelse av bland annat väsent-
liga händelser, bedömning av måluppfyllelse samt framtidsbedömning. 
 
Av sex styrelsemål bedöms fem som uppnådda och för ett mål har ingen mätning ännu 
gjorts. 
 
Bedömning av helårsprognosen per augusti är att kommunstyrelsen i slutet på året påvisar 
ett överskott om totalt 1 mkr. Prognostiserat överskott beror bland annat på försäljning av 
tomtmark. 

Beslutsunderlag 
Uppföljning per augusti 2016, Kommunstyrelsen. 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-05 
KSAU 2016-10-10/ § 114 

Expedieras 
Akten 

Dnr 2016/76 
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§ 111 Uppföljning augusti 2016 Hofors kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa delårsrapporten per den 31 augusti 2016 och att 
överlämna den till kommunfullmäktige. 

Ärende 
Enligt 8 kap § 20a Kommunallagen ska kommuner upprätta minst en delårsrapport. Som en 
del i den löpande uppföljningen upprättar Hofors kommun ett delårsbokslut efter augusti 
månad. Delårsrapporten 2016 omfattar bland annat redovisning kring ekonomiskt resultat, 
verksamhetens måluppfyllelse och den interna kontrollen.  
 
Resultatet per sista augusti påvisar ett överskott för Hofors kommun på 16,5 mkr. Avvikel-
sen mot budget uppgår till -1,4 mkr. 
 
Nämnderna ansvarar för sitt uppdrag inom angivna ekonomiska ramar och fastställda mål 
för genomförandet av verksamheten. Uppföljningar under året ska utgöra kontroller så att 
verksamheten bedrivs inom budgetramarna och i annat fall vara en signal för att vidta åt-
gärder.  
 
Helårsprognosen per augusti påvisar ett totalt överskott om ca 1 mkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Peter Björebo, ekonomichef, 2016-10-17 
Delårsrapport per augusti 2016 Hofors kommun, inkl. nämnder och styrelsen 
KSAU 2016-10-10 / § 115 

Expedieras 
Nämnder och styrelsen 
Kommunledningsgruppen 
Akten 

Dnr 2016/85 
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§ 112 Utdebitering 2017 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta om oförändrad 
kommunal utdebitering 2017, dvs. 22,86 kr. 

Ärende 
Enligt kommunallagens bestämmelser 8 kap, 6 §, ska kommunstyrelsen innan oktober må-
nads utgång lämna förslag på utdebitering kommande år.  
 

Utdebiteringen 2017 blir 22,86 kr dvs. oförändrad kommunal utdebitering i förhållande till 
2016. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Peter Björebo, ekonomichef, 2016-10-14 
KSAU 2016-10-10/ § 116 

Expedieras 
Akten 
 

Dnr 2016/119 
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§ 113 Budget 2017 samt plan 2018-2019 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa upprättat förslag 
till budget 2017 samt plan 2018-2019. 

Reservationer och protokollsanteckningar 
Alf Persson (M) reserverar sig mot beslutet. 
 
Anne Persson (HOP) uppger att begäran om utlämnande av uppgifter innehållande en mer 
detaljerad budget för nämnderna 2017 nekats. Mimmi Abramsson, kommunchef, informe-
rar om att budget på baskontonivå ännu inte finns för 2017. En övergripande budget med 
äskanden från nämnderna har beslutats av respektive nämnd. 

Beslutsförslag under mötet 
Linda Lundberg (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
fastställa upprättat förslag till budget 2017 samt plan 2018-2019, med ändringen i budget-
dokumentet att meningen om svenskt näringsliv tas bort. 
 
Alf Persson (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att öka 
balanskravet till 2 %, se bilaga. 
 
Hans Backman (L), Alf Persson (M) och Daniel Johansson (S) yrkar avslag på Linda Lund-
bergs (V) förslag. 
 
Daniel Johansson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige 
att fastställa upprättat förslag till budget 2017 samt plan 2018-2019. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer först Alf Persson (M) förslag om ökat balanskrav och Daniel Johansson 
(S) förslag om bifall mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Daniel 
Johansson (S) förslag. Ordförande ställer sedan Linda Lundberg (V) förslag om ändring i 
dokumentet mot Hans Backman (L) m.fl. förslag om avslag mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutat enligt Hans Backman (L) m.fl. förslag. 

Ärende 
Förslag till budget 2017 och plan 2018-2019 bygger på planeringsförutsättningar kända 
intill början av oktober 2016. Det är Sveriges kommuner och landsting (SKL) skatteprognos 
från oktober som är underlag för kommunens skatteintäktsberäkningar för 2017-2019. 
Prognosen baseras på en bedömning av samhällsekonomins utveckling. Korrige-
ring/förändring görs bara utifrån kommunens egna antaganden om befolkningsutveckling 
samt skattesats. 
 

Dnr 2016/36 
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I budgetförslaget ligger en oförändrad utdebitering för 2017-2019, dvs. 22,86 kr. 
 
Antalet invånare 1 november året innan är den parameter som är den enskilt största sty-
rande parametern vad gäller kommunens skatteintäkter. I SKL:s riskprognos görs bedöm-
ningen att kommunens befolkning kommer att öka med i snitt 1,5 % per år under planperi-
oden. Kommunen gör dock bedömningen att invånarantalet kommer att vara oförändrat, 
runt 9 500 personer, under planperioden. 
 
Antagandet om befolkningsutvecklingen under planperioden innebär att skatter och bidrag 
förväntas öka med i genomsnitt ca 1,6 % per år, jämfört med antagandet i riksprognosen 
där skatter och bidrag skulle öka med ca 3 % per år. 
 
Utöver kompensation för löneökning kan verksamheterna tillföras 24 mkr. Barn- och ut-
bildningsnämnden har fått extra medel om totalt 9,5 mkr och Socialnämnden har fått 14,5 
mkr i tilldelade medel. 
 
Under 2017 har både Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden omfattande be-
hov av att vidta åtgärder för en anpassning av verksamheterna till minskade skatter och 
bidrag år 2018-2019. 
 
Det samlade resultatet för budget och planåren uppgår till 16,8 mkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Peter Björebo, ekonomichef, 2016-10-14 
Budget 2017, plan 2018-2019 
KSAU 2016-10-10 / § 117 

Expedieras 
Kommunledningsgruppen 
Nämnder och kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 114 Samråd om hushållstaxan 2017 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inte lämna någon erinran angående höjningen av hushålls-
taxan 2017.  

Ärende 
Kommunalförbundet Gästrike återvinnare ansvarar för insamling, behandling, information 
och planering av avfall i förbundets medlemskommuner. Enligt 12§ i Förbundsordningen 
ska samråd med medlemmarna föregå beslut om avtal av större vikt, större investeringar, 
ändringar i avfallsplan och dylikt. Beslut om ändringar i avfallstaxan upp till 2 % får fattas av 
Gästrike återvinnares Förbundsfullmäktige, men ska samrådas med medlemskommunerna.  
 
Gästrike återvinnares förbundsfullmäktige beslutade den 16 juni 2016 att taxan för hus-
hållsavfall exklusive slam och latrin höjs med 1,9 % för år 2017 i enlighet med Förbundssty-
relsens förslag. Höjningen ligger inom mandatet på 2 % som beslutades i respektive kom-
munfullmäktige hösten 2015.  
 

Grundavgifterna är den fasta delen av taxan och finansierar återvinningscentraler, hante-
ring av farligt avfall, fastigheter, utveckling, information, kundservice, ekonomi och ledning. 
Grundavgifterna höjs med mellan 15-50 kr/år beroende på kundkategori. Höjningen på 15-
50 kr/år motsvarar 1,94 % i genomsnittlig höjning av avfallstaxan för hushållskunderna 
(exkl. slam).  
 

 Villor får en kostnadsökning med 50 kr/år  

 Radhus får en kostnadsökning med 40 kr/år  

 Lägenheter får en kostnadsökning med 25 kr/år  

 Fritidshus och verksamheter får en kostnadsökning med 15 kr/år  
 
Höjningen motiveras av att Gästrike återvinnare har kostnadsökningar i verksamheten ge-
nom nya/upprustade återvinningscentraler, ökade personalkostnader för att tillgodose 
kundernas behov och ökade miljökrav samt ökade behandlingskostnader till följd av ökade 
mängder och ökade behandlingspriser. Kostnadsökningarna är större än den föreslagna 
höjningen. Resterande kostnadstäckning tas igen genom interna effektiviseringar samt till-
fälligt sänkt resultatmarginal. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information Thomas Nylund och Maria Qvist, Gästrike återvinnare 
Tjänsteskrivelse Håkan Eck, strategi- och servicechef, 2016-09-29 
Förslag på avfallstaxa 2017 
Protokoll Gästrike återvinnares förbundsfullmäktige 2016-06-16 
Missiv samråd och beslut 2016-07-04 
KSAU 2016-10-10/ § 118 

Dnr 2016/117 
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Expedieras 
Gästrike återvinnare. 
Akten 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 
(19) 

 Kommunstyrelsen  

 2016-10-24  

 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 115 Beslut om taxa för slam och fett samt taxa för latrin 2017 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta ny taxa för slam och 
fett 2017, samt att anta ny taxa för latrin 2017. 

Ärende 
Kommunalförbundet Gästrike återvinnare ansvarar för insamling, behandling, information 
och planering av avfall i förbundets medlemskommuner. Enligt Gästrike återvinnares För-
bundsordning ska samråd med medlemmarna föregå beslut om avtal av större vikt, större 
investeringar, ändringar i avfallsplan och dylikt. Beslut om ändringar av avfallstaxan utöver 
2 % ska fattas i respektive medlemskommun.  
 
Gästrike återvinnares förbundsfullmäktige beslutade den 16 juni 2016 / § 14 att föreslå 
medlemskommunerna att besluta om att taxan för slam och fett år 2017, i enlighet med 
Förbundsstyrelsens förslag. 

 Behandlingspriset höjs med 60 kr/ton. Från 325 kr/ton till 385 kr/ton.  

 Tömningspriset höjs med 70 kr/tömning. Den vanligaste avgiften höjs från 310 kr till 
380 kr/tömning.  

 
Den genomsnittliga kunden har en anläggning på 2,5 kvadratmeter och höjningen blir i 
detta fall 220kr/tömning (motsvarar ca 20 %). Kunder med stora anläggningar över 8 
kvadratmeter, utgör under 0,5 % och får samma procentuella höjning med 20 %, men ef-
tersom de har större anläggningar kan priset öka med 550 kr och mer per tömning. Taxe-
höjningen sker på grund av ökade kostnader för ny och förändrad behandlingslösning. 
 
Förbundsfullmäktige beslutade även den 16 juni 2016 / § 15 att föreslå medlemskommu-
nerna, i enlighet med Förbundsstyrelsens förslag, att besluta om att taxan för insamling av 
latrin ska höjas med 100 kr per tunna år 2017. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information Thomas Nylund och Maria Qvist, Gästrike återvinnare 
Protokoll Gästrike återvinnares förbundsfullmäktige 2016-06-16 
Missiv samråd och beslut 2016-07-04 
KSAU 2016-10-10/ § 119 

Expedieras 
Gästrike återvinnare 
Akten 

Dnr 2016/117 
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 Kommunstyrelsen  

 2016-10-24  

 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 116 Samråd om överlåtelse av GÅFAB Fastighets AB till Gav-
lefastigheter AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inte lämna någon erinran mot förbundsstyrelsens förslag. 

Ärende 
Gästrike återvinnares förbundsfullmäktige beslutade den 16 juni 2016 att medge förbunds-
styrelsen att bereda avtal för överlåtelse av GÅFAB Fastigheter AB till Gävle kommuns bo-
lag Gavlefastigheter AB och att förelägga detta för samråd i kommunalförbundets med-
lemskommuner under hösten.  
 
Syftet med överlåtelsen är att respektive aktör; Gästrike återvinnare och Gavlefastigheter 
AB, koncentrerar sig på sina respektive kärnverksamheter. Detta för att uppnå bästa möj-
liga professionalitet, kvalitet och kostnadseffektivitet totalt sett, till nytta för kunder och 
kommunmedborgare. Fastighetsförvaltning och skötsel kan läggas över på en organisation 
som har detta som huvudsyssla. Hyresmässigt innebär överlåtelsen en kostnadsminskning 
för Gästrike återvinnare då förbundet inte har behov av att hyra alla ytor i fastigheten. Ge-
nom överlåtelsen kan lån som idag löper på fastigheten lyftas av och ekonomiskt utrymme 
för andra investeringar i avfallshantering skapas.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information Thomas Nylund och Maria Qvist, Gästrike återvinnare 
Tjänsteskrivelse Håkan Eck, strategi- och servicechef 2016-09-29 
Missiv samråd och beslut 2016-07-04 
Protokoll Gästrike återvinnares förbundsstyrelse 2016-09-01 
KSAU 2016-10-10/ § 120 

Expedieras 
Gästrike återvinnare 
Akten 
 

Dnr 2016/117 
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 Kommunstyrelsen  

 2016-10-24  

 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 117 Sammanträdesdagar 2017 för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa föreslagna sammanträdesdagar för kommunstyrel-
sen 2017, 
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa föreslagna sammanträdesdagar för kommun-
fullmäktige 2017. 

Ärende 
 Tid Jan Feb Mars April Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec 

KSAU 13.15 17 14 14 18 30   15 12 10 7  

KS 13.15 31 28 28  2 20  29 26 24 21  

KF 17.30  21 21 25 23*    19* 17 14 12 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts och kommunstyrelsens sammanträden sker på kom-
munhuset, Granvägen 8, sammanträdesrum Stollen. Kommunfullmäktiges sammanträden 
sker i Torsåkers bygdegård (maj och september) samt på Folkets Hus Hofors (övriga måna-
der). 
 
Förslaget är framtaget med hänsyn till kommunallagen. Förslaget innebär att arbetsutskot-
tets, kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden kommer att förläggas på 
tisdagar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, Kommunsekreterare, 2016-10-03 
KSAU 2016-10-10/ § 121 

Expedieras 
Nämnderna 
Hemsidan 
Akten 

Dnr 2016/118 
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 Kommunstyrelsen  

 2016-10-24  

 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 118 Rapportering av meddelanden 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporteringen av meddelanden. 

Ärende 
Rapportering av meddelanden för perioden 2016-09-16 – 2016-10-14: 

Löpnr Ärende Reg.datum 

778/2016 Protokoll med gemensam nämnd för FoU Välfärd, hjälpmedel, Reg-
net och HelGe-biblioteken 2016-09-02 

2016-09-23 

799/2016 Protokoll Gemensamma nämnden för verksamhetsstöd 160616 2016-09-28 

808/2016 Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, preliminärt utfall, år 
2017 

2016-09-30 

809/2016 Informations- och prognosbrev 2016-09-30 

813/2016 KF 20160919/ § 67 Ändrad maxtaxa för vård och omsorg 2016 2016-09-30 

867/2016 Inbjudan till politikernätverk för finska minoriteter 2016-10-07 

853/2016 Kallelse Styrelsemöte Hoforshus AB 20161012 2016-10-07 

861/2016 Protokoll Hofors Vatten 20160928, inkl. Delårsrapport, budget och 
plan 2017-2020 samt utblick 2023 

2016-10-07 

862/2016 Protokoll V:a Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 2016-09-27 2016-10-07 

864/2016 Protokoll Gästrikerådet 2016-09-16 2016-10-07 

890/2016 VGS 160927 § 83 Verksamhetsberättelse och måluppfyllelse per aug. 2016-10-14 

891/2016 VGS 160927 § 82 Ekonomisk månadsuppföljning jan-aug 2016 2016-10-14 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, kommunsekreterare, 2016-10-14 

Expedieras 
Akten 
 

Dnr 2016/1002 


