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§ 128 Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen med nedanstående förändring.

Ärende
Ärende nr 10 ”Förslag på namnsättning av torget i Hofors centrum” utgår.

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

5 (21)

Kommunstyrelsen
2017-11-21
Dnr

2014/104

§ 129 Val av vice ordförande till kommunstyrelsens arbetsutskott
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att till vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott utse
Hans Backman (L) för resterande mandatperiod 2015-2018.

Beslutsförslag under mötet
Linda-Marie Anttila (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att till vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott utse Hans Backman (L) för resterande mandatperiod 20152018.

Expedieras
Akten
Hemsidan

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr

2015/15

§ 130 Utbetalning av partistöd 2018
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna utbetalning av
partistöd för 2018 med:
204 000 kronor till Arbetarpartiet Socialdemokraterna,
80 000 kronor till Vänsterpartiet,
80 000 kronor till Hoforspartiet,
64 500 kronor till Moderaterna,
64 500 kronor till Sverigedemokraterna,
49 000 kronor till Centerpartiet samt
49 000 kronor till Liberalerna.

Ärende
Kommunfullmäktige ska årligen fatta beslut om utbetalning av partistöd. Partierna ska sedan efterföljande år redovisa att stödet har använts till det ändamål som anges i kommunallagen. Enligt kommunens bestämmelser utgår ett årligt grundstöd om 18 000 kronor till
partierna i kommunfullmäktige och ett årligt mandatstöd om 15 500 kronor för varje mandat som partiet har i kommunfullmäktige.
I kommunfullmäktige finns 8 partier representerade, fördelade på 31 mandat.
För 2016 års partistöd har redovisningar lämnats in och godkänts för kommunfullmäktiges
alla partier förutom Folkhemmet Hofors-Torsåker. Med anledning av detta föreslås de inte
erhålla något partistöd för 2018.

Ekonomisk kalkyl
Den totala kostnaden för partistöd 2018 uppgår till 591 000 kronor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, kommunsekreterare, 2017-10-20
KSAU 2017-11-07/ § 136

Expedieras
Partierna i kommunfullmäktige
Ekonomifunktionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr

2017/142

§ 131 Budget 2018 samt plan 2019-2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna budget 2018 samt
plan 2019-2020 med ändringen att ta bort texten och tabellen under rubrik "7.1.1 Beslutsprocess", behålla rubriken och lägga till följande text;
Under 2018 ska en ny årscykel inför budgetprocessen 2019 arbetas fram där budgetarbetet
har bättre framförhållning och ökad transparens.

Beslutsförslag under mötet
Xamuel Gonzalez Westling (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att godkänna Vänsterpartiets förslag om budget (bilaga 1)
Alf Persson (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att godkänna moderaternas ändringsyrkande (bilaga 2)
Daniel Johansson (S), Hans Backman (L) och Tomas Isaksson (S) yrkar att kommunstyrelsen
beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna budget 2018 samt plan 2019-2020,
samt att ta bort texten och tabellen under rubrik "7.1.1 Beslutsprocess", behålla rubriken
och lägga till följande text;
Under 2018 ska en ny årscykel inför budgetprocessen 2019 arbetas fram där budgetarbetet
har bättre framförhållning och ökad transparens.
Anne Persson (HOP) yrkar bifall till Alf Persson (M) förslag om ändring gällande budgetprocessen (bilaga 2)

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag om budget; Daniel Johanssons (S) m.fl.
förslag samt Xamuel Gonzalez Westlings (V) förslag. Ordförande ställer förslagen i proposition till varandra och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Daniel Johanssons (S) m.fl. förslag.
Ordförande konstaterar att det finns två förslag om ändringar; Alf Perssons (M) m.fl. förslag
och Daniel Johanssons (S) m.fl. förslag. Ordförande frågar först om det är kommunstyrelsens mening att bifalla Daniel Johanssons (S) m.fl. förslag och finner att så är fallet. Ordförande frågar sedan om det är kommunstyrelsens mening att bifall Alf Perssons (M) m.fl.
förslag och finner att så inte är fallet.

Reservation
Xamuel Gonzalez Westling (V) och Susanna Wintherhamre (V) reserverar sig mot besluten.
Anne Persson (HOP) och Alf Persson (M) reserverar sig mot beslutet av ändringar.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ärende
I budgetförslaget ligger en oförändrad utdebitering på 22,86 kr. Till grund för beräknade
skatteintäkter ligger befolkningsunderlaget per 1 november 2017. Här gör Hofors kommun
bedömningen att invånarantalet ligger på ca 9630 personer. En ökning under planperioden
kommer sedan att ske med 25 personer per år enligt budget. Denna ökning ligger under
den riksprognos som SKL tagit fram. Antagandet medför att skatter och bidrag ökar med i
snitt 2,8 % per år under planperioden. Detta är lägre än riksprognosen som medför en ökning med 3,3 % per år.
Skatteintäkterna ökar med 13 mkr mellan 2017 och 2018. Till denna ökning läggs ökade
statsbidrag som medför att de totala intäkterna ligger på 633 mkr. Ett överskottsmål på 1 %
medför att det beräknade överskottet måste vara 6 mkr. Kvar återstår då 627 mkr att fördela. De preliminära ramarna var 616 mkr varför ytterligare 11 mkr har kunnat fördelas. Av
dessa har Socialnämnden (SN) fått 8 mkr och Barn- och utbildningsnämnden (BUN) 7 mkr.
Finansförvaltningen har istället fått en minskad ram på drygt 4 mkr. Det samlade resultatet
för 2018 samt planåren 2019-2020 är 24,3 mkr.
Behoven inom SN och BUN är stora. Verksamheterna inom dessa nämnder har prioriterats.
Inom SN har nya boenden öppnats och kostsamma beslut inom LSS kräver stora resurser.
Samtidigt har statsbidragen reducerats från Migrationsverket. Inom BUN har barnantalet
vuxit inom för- och grundskola, vilket kräver ytterligare resurser. Inom dessa nämnder finns
ospecificerade sparkrav på 13,8 mkr för BUN och 16,3 mkr för SN. Detta föranleder att
båda nämnderna har omfattande behov av att vidta åtgärder för en anpassning av verksamheterna till en lägre kostnadsnivå.

Beslutsunderlag
Förslag till budget 2018, plan 2019-2020
Tjänsteskrivelse Mats Hägglund, ekonomichef, 2017-11-07
KSAU 2017-11-07/ § 135

Expedieras
Akten
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr

2017/149

§ 132 Yttrande gällande granskning av intern kontroll i Hofors
kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna lämnat yttrande gällande granskning av intern
kontroll i Hofors kommun.

Ärende
KPMG har tagit fram en revisionsrapport över Hofors kommuns internkontroll. Bakgrunden
till rapporten är att Hofors kommuns revisorer gett KPMG ett uppdrag att granska internkontrollen i Hofors kommun. Detta som en del av revisionsuppdraget. Syftet med detta är
att kunna avgöra om kommunens mål uppnås gällande efterlevnad av lagar och förordningar samt om verksamheterna bedrivs kostnadseffektivt.
Vid granskningen framkommer att utbildningsinsatser måste genomföras, att målen måste
tydliggöras samt att man måste säkerställa att kontroller och uppföljningar verkligen görs
under året. För att uppnå detta skall utbildning av personal ske och också utbildning i verksamhetssystemet som används. För att säkerställa att målen följs upp skall mål och mått
tydliggöras. Nu är måtten ej tillräckligt specifika vilket gör målen svårmätbara. Antalet mått
skall också minskas. Antalet kontroller bör också minskas för att för att underlätta för den
som skall rapportera. En ansvarig rapportör skall också finnas för varje kontrollmoment.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Mats Hägglund, ekonomichef, 2017-11-06
Granskning av intern kontroll i Hofors kommun
KSAU 2017-11-07/ § 147

Expedieras
Revisionen
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 133 Svar till uppföljningsgranskning bisyssla Hofors kommun
och kommunkoncern
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna lämnat yttrande gällande granskning av strategi
för bisysslor i Hofors kommun.

Ärende
Kommunens revisorer har granskat vilka åtgärder som har vidtagits i kommunen när det
gäller revisionens tidigare granskning av bisysslor från 2012.
Syftet med granskningen var att kontrollera om kommunstyrelsen, nämnder och bolag har
vidtagit åtgärder för att komma till rätta med fel och brister som tidigare har identifierats.
Granskningens slutsats efter uppföljning av vad som åtgärdats efter tidigare granskningar
är att en hel del har åtgärdats i enlighet med de yttranden som lämnades. Dock kvarstår en
del åtgärder. Granskningens samlade bedömning är att Hofors kommunkoncern inte till
fullo har vidtagit tillräckliga åtgärder för att eliminera de fel och brister som konstaterades i
de tidigare granskningarna.
Revisorerna rekommenderar att en inventering avseende bisysslor görs i kommunen.
Personalfunktionen instämmer med revisionen att processen har stannat upp när det gäller
inventering av bisysslor och att verksamhetschefer inte har lämnat uppgifter om eventuella
bisysslor vidare till personalfunktionen.
Revidering av befintliga dokument har skett, där förtydliganden har gjorts gällande de dokumenterade rutinerna för hur arbetet med bisysslor ska bedrivas i Hofors kommun. Det är
viktigt att rutinerna implementeras och blir kända i verksamheterna och att de efterlevs.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport Uppföljningsgranskning Hofors kommun.
Missivbrev Uppföljningsgranskning av tidigare granskningar i Hofors kommun.
Tjänsteskrivelse, Pernilla Bredin, personalchef, 2017-10-24
KSAU 2017-11-07/ § 131

Expedieras
Kommunfullmäktige
Kommunrevisorerna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 134 Bestämmelser gällande bisysslor Hofors kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att upphäva riktlinjer för bisysslor inom Hofors kommunkoncern beslutat av kommunstyrelsen 2013-01-28 / § 14 samt att föreslå kommunfullmäktige
att upphäva ”Policy- bisysslor i Hofors kommunkoncern (kommun och kommunala bolag)”
beslutat av kommunfullmäktige 2013-02-18 / § 13.

Ärende
2013-02-18 fastställde KF en policy gällande bisysslor ”Policy- bisysslor i Hofors kommunkoncern (kommun och kommunala bolag)”. Utöver denna policy, fastställde KS 2013-01-28
/ § 14 även riktlinjer för hantering av bisysslor i Hofors kommunkoncern (kommun och
kommunala bolag).
Utifrån att förändringar och förtydliganden har skett i lag och avtal, har översyn av riktlinjen för hantering av bisysslor skett. Förtydliganden har gjorts gällande de dokumenterade
rutinerna för hur arbetet med bisysslor ska bedrivas där bland annat ansvar, roller och uppföljning har tydliggjorts. Förtydliganden har även gjorts då bisyssla fullgörs som inte godkänts av arbetsgivaren och vilka påföljder det kan leda till. Det är viktigt att rutinerna implementeras och blir kända i verksamheterna så att de efterföljs samt att uppföljning sker
från central nivå.
Dessa dokument kommer att upphävas och ersättas av riktlinjer fattade på tjänstemannanivå

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Pernilla Bredin 2017-10-24
KSAU 2017-11-07/ § 132

Expedieras
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Personalfunktionen
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§ 135 Förslag på namnsättning av torget i Hofors centrum
UTGÅR.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 136 Remiss, Statens energimyndighets och Naturvårdsverkets rapport om kommunal tillstyrkan av vindkraft
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avstyrka förslaget om att upphäva 16 kap 4 § Miljöbalken
(kommunala vetorätten).

Beslutsförslag under mötet
Xamuel Gonzalez Westling (V), Hans Larsson (C), Tomas Isaksson (S), Hans Backman (L) och
Anne Persson (HOP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att avstyrka förslaget om att upphäva 16 kap 4 § Miljöbalken (kommunala vetorätten).

Ärende
Statens energimyndighet och Naturvårdsverket har haft i uppdrag av regeringen att följa
upp och analysera hur planerings- och tillståndsprocessen vid etablering av vindraft har
utvecklats i syfte att föreslå åtgärder för att underlätta tillståndsprocessen för vindkraftsetableringar och göra den mer rättssäker än idag. För att nå miljökvalitetsmålet Begränsad
klimatpåverkan och målet om ett 100 procent förnybart elsystem år 2040 är det viktigt att
underlätta tillståndsprocessen för utbyggnad av vindkraft.
Statens energimyndighet har tagit fram och analyserat ett tiotal olika alternativa åtgärder
för att underlätta tillståndsprocessen och för att den skall bli mer rättssäker och har slutligen valt ut två förslag som är möjliga att gå fram med utifrån jämförelser kring uppställda
kriterier. Statens energimyndighet och Naturvårdsverket bedömer att den mest lämpliga
åtgärden för att uppfylla uppdragets mål om att tillståndsprocessen ska underlättas och bli
mer rättssäker är att helt ta bort bestämmelsen om kommunal tillstyrkan enligt miljöbalken
16 kap 4 §. Förslaget med de redovisade olika alternativ på åtgärder har skickats ut på remiss till olika instanser, där bland annat ett antal av Sveriges kommuner fått en inbjudan
att lämna yttrande, Hofors kommun är en av dessa kommuner.
Bestämmelse om kommunal tillstyrkan, det så kallade kommunala vetot, infördes i miljöbalken år 2009 (MB 16 kap 4 §) för att få en snabbare och enklare process från projektering
till genomförande av vindkraftsetablering. För att kommunerna skulle behålla ett inflytande över användning av mark- och vattenområden, infördes en bestämmelse om att
prövningsmyndigheten får ge tillstånd till en vindkraftsanläggning endast om kommunen
har tillstyrkt det.
Den kommunala tillstyrkan har dock inte fungerat som tänkt. Vindkraftsprojektörer och i
viss mån prövningsmyndigheter har upplevt problematik kopplat till bestämmelsen. Exempelvis saknas reglerade kriterier för vad kommunen ska grunda sitt beslut på, att besluten
inte kan överklagas i sak och att ett beslut om avstyrkan kan komma sent i tillståndsprocessen.

Justerare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

14
(21)

Kommunstyrelsen
2017-11-21

Hofors kommun har att ta ställning till de två alternativen Upphäv MB 16:4 och Tidig tillstyrkan som i utredningen ansågs möjliga för att uppfylla uppdragets mål.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Eva Andersson, 2017-10-25
Kommunal tillstyrkan av vindkraft, Naturvårdsvereket och Energimyndighetens redovisning
av regeringsuppdrag i regleringsbrevet för 2016
KSAU 2017-11-07/ § 140

Expedieras
Akten
Miljö- och energidepartementet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 137 Medborgarförslag om laddstolpar för elbilar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.

Ärende
Ett medborgarförslag om att kommunen ska upprätta Iaddstolpar i centrum för laddning av
elbilar har inkommit.
Hofors kommun har under en längre tid arbetat med att erhålla finansering av laddstolpar
för laddning av elbilar. Den 1:a april 2016 lämnade Hofors kommun in en ansökan om investeringsstöd till Naturvårdsverket inom ramen för Klimatklivet. Pengar från Klimatlivet ska
bland annat gå till klimatinvesteringar på lokal nivå (exempelvis i en kommun) och ska ha
som huvudsakliga syfte att minska växthusgasutsläppen. Hofors kommuns ansökan avslogs
dock på grund av att kommunen inte kunde uppfylla kravet på antal laddningar som schablonuträkningen utgick ifrån.
Sedan dess har klimatklivsförordningen reviderats, vilket bland annat innebär en del förtydliganden relaterat till laddningspunkter för elfordon. Denna justering kommer att underlätta för kommuner att erhålla investeringsstöd för laddningsstationer som används för
publikt ändamål. Senast den 9:e november år 2017 kommer Hofors kommun ha lämnat in
en ny ansökan till Naturvårdsverket.
Laddstolparna som kommunen planerar att upprätta (om finansiering erhålls) ska ha två
uttag för att möjliggöra att två bilar kan laddas samtidigt. Stolparna ska placeras på följande platser:
Placering
Torsåkers Järnvägsstation

Antal och typ av laddare
1 normalladdare (plats för 2 bilar)

Torsåkers Centrum, kyrkoparkeringen

1 normalladdare (plats för 2 bilar)

Hofors järnvägsstation

2 normalladdare (plats för 4 bilar)

Hoforshallen, parkeringen

2 normalladdare (plats för 4 bilar)

Hoforshus, Rönningsgatan 9

1 normalladdare (plats för 2 bilar)

Kommunhuset/Persgården parkeringen

1 normalladdare (plats för 2 bilar)

Hofors Centrum, östra parkeringen

1 normalladdare (plats för 2 bilar)
och 1 snabbladdare (plats för 2
bilar)

Justerare
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Om Hofors kommun inte erhåller finansiering inom ramen för Klimatklivet kommer kommunen att titta på alternativa finansieringsmöjligheter för att laddningsstolpar ska kunna
upprättas på en eller flera platser i kommunen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Håkan Eck, 2017-10-16
Medborgarförslag, 2016-04-20
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2016-06-13 § 55
KSAU 2017-11-07/ § 143

Expedieras
Akten
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige

Justerare
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§ 138 Medborgarförslag om garage vid Rönningsgatan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget.

Ärende
Ett medborgarförslag med önskemål att Hofors kommun bygger en rad garage på platsen
vid nya parken på Rönningsgatan har inkommit. Förslagsställaren menar att behovet av
garage är stort och önskar att kommunen uppför garage för uthyrning.
På platsen som förslagsställaren avser har bostadshus rivits för några år sedan och området
har sedan dess detaljplanelagts för allmän platsmark, park. Det finns ingen avsikt från
kommunen att ändra detaljplanen för garageändamål.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Eva Andersson, 2017-10-17
Medborgarförslag, 2015-11-13
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2015-12-14 § 169
KSAU 2017-11-07/ § 142

Expedieras
Akten
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige

Justerare
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§ 139 Motion om tillgänglighet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen samt att ge
strategi- och serviceenheten i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan gällande enkelt åtgärdade hinder mot tillgängligheten och användbarheten för personer med nedsatt rörelseoch orienteringsförmåga.

Ärende
Ziita Eriksson (M) har inkommit med en motion om att en åtgärdsplan ska tas fram gällande
”enkelt åtgärdade hinder mot tillgängligheten och användbarheten för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga" i Hofors kommun.
Hofors kommun har idag ingen åtgärdsplan, men en inventering genomfördes hösten år
2009 av dåvarande bygg- och miljökontoret. Det finns således ett behov att göra en ny inventering samt att utforma en åtgärdsplan. Strategi- och serviceenheten anses som mest
lämplig att arbeta med framtagandet av en åtgärdsplan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Håkan Eck, 2017-08-24
Motion, Ziita Eriksson, 2014-09-02
Protokoll, kommunfullmäktige, 2014-09-15 § 80
KSAU 2017-11-07/ § 145

Expedieras
Akten
Motionsställaren
Strategi- och servicechefen

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2016/55
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(21)

Kommunstyrelsen
2017-11-21

§ 140 Motion om gång- och cykelväg vid Magasinsvägen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta att anse motionen
besvarad.

Ärende
Hans Larsson (C) och Ann-Sofie Stenbacka (C) har lämnat in en motion om att kommunen
ska bredda samt anlägga en gång- och cykelväg längs Magasinsvägen i Torsåker. Magasinsvägen är en ca 300 meter lång väg som leder in från Gammelstillavägen till hållplatsen för
tåg.
Kommunen har lämnat in en ansökan till Trafikverket om medfinansiering av förbättringsåtgärder för att främja trafiksäkerheten och framkomligheten för fotgängare och cyklister till och från järnvägsstation i Torsåker. Åtgärderna avser bidrag för år 2018.
Kommunen avvaktar beslut av Trafikverket gällande medfinansiering.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Eva Andersson, 2017-10-18
Motion, Hans Larsson (C) och Ann-Sofie Stenbacka (C), 2016-03-21
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2016-04-25 § 42
KSAU 2017-11-07/ § 144

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2017/1001

20
(21)

Kommunstyrelsen
2017-11-21

§ 141 Rapportering av delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporteringen av delegationsbeslut.

Ärende
Under perioden 2017-10-17—2017-11-09 har följande delegationsbeslut tagits:
Löpnr
Ärende
Handläggare
1243/2017 Beslut om föreningsbidrag september/oktober 2017
Sarah Winges
1300/2017 Beslut om övrigt bidrag Friluftsfrämjandet Hofors
Sarah Winges
1364/2017 Beslut om grundbidrag HHC
Sarah Winges
1316/2017 Beslut om drifts/hyresbidrag 2017 SMK Hofors
Sarah Winges
1367/2017 Yttrande angående offentlig tillställning – Firande Finlands
Håkan Eck
självständighetsdag 100 år, Kärlekens Torg

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, kommunsekreterare, 2017-11-09

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2017/1002

21
(21)

Kommunstyrelsen
2017-11-21

§ 142 Rapportering av meddelanden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporteringen av meddelanden.

Ärende
Rapportering av meddelanden för perioden 2017-10-17—2017-11-09.
Löpnr
Ärende
1264/2017 Minnesanteckningar länspresidieträff 2017-10-05
1270/2017 Kallelse VGS 2017-10-24
1273/2017 Inbjudan IFS-konferensen
1288/2017 Dagordningen räddningsdirektionens sammanträde
2017-10-27
1289/2017 Protokoll Gästrike Räddningstjänst 2017-09-22
1304/2017 SN 2017-10-19 § 117 delårsrapport augusti 2017
1311/2017 VGS 2017-10-24 § 173 Uppföljning intern kontrollplan
2017
1312/2017 Protokoll VGS 2017-10-24, direktjustering
1331/2017 KF 2017-10-17 § 107 Redovisning av obesvarade och bifallna medborgarförslag 2017
1332/2017 KF 2017-10-17 § 108 Redovisning av obesvarade och bifallna motioner 2017
1342/2017 Cirkulär 17:51 - Avtal om samverkan och arbetsmiljö
1370/2017 VGS 2017-10-24 § 172 Ekonomisk uppföljning jan-sep
2017
1371/2017 Protokoll VGS 2017-10-24
1376/2017 Inbjudan att nominera Sveriges föreningsvänligaste
kommun 2017
1386/2017 Information om Boverkets kommande enkäter
1394/2017 Gästrike Räddningstjänst - Utlåtande avseende delårsrapport 2017-08-31
1395/2017 Granskning av kommunens delårsrapport

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, kommunsekreterare, 2017-11-09

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Avsändare/Mottagare
Region Gävleborg
VGS
IFS-konferensen
Gästrike Räddningstjänst
Gästrike Räddningstjänst
Socialnämnden
VGS
VGS
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige
SKL
VGS
VGS
Sveriges Föreningar
Boverket
Gästrike Räddningstjänst
Kommunrevisionen

