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§ 119 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen med nedanstående tillägg. 

Ärende 
Tillägg: 
Ärende 16 Extra sammanträde 

Dnr  
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§ 120 Revidering av samverkansavtal avseende gemensam 
överförmyndarnämnd 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige 
att godkänna ny version av samverkansavtal avseende gemensam överförmyndarnämnd, 
under förutsättning av Ockelbo och Sandvikens kommuners godkännande, 
att det nya samverkansavtalet ska gälla från och med den 1 januari 2017, 
att uppdra till kommunchefen att utreda fördelningen av övriga kostnader under § 9 
Nämnd. 

Beslutsförslag under mötet 
Torbjörn Jansson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige 
att godkänna ny version av samverkansavtal avseende gemensam överförmyndarnämnd, 
under förutsättning av Ockelbo och Sandvikens kommuners godkännande, 
att det nya samverkansavtalet ska gälla från och med den 1 januari 2017, 
att uppdra till kommunchefen att utreda fördelningen av övriga kostnader under § 9 
Nämnd. 

Ärende 
I det nu gällande samverkansavtalet finns i 9 § regleringar avseende kostnadsfördelning 
mellan de samverkande kommunerna. Regleringen är begränsad till de två första åren av 
mandatperioden. Från och med den första januari 2017 gäller således inte den nuvarande 
kostnadsregleringen, varför en översyn av §§ 9-10 är nödvändig. 
 
I nu föreliggande förslag har fördelningen av olika ingående kostnader och dess betalning 
förtydligats utifrån hur det faktiskt förhåller sig och hur de samverkande kommunerna i 
praktiken har gjort. Hänsyn har också tagits till Statens eventuella förändringar när det gäl-
ler schablonbelopp för ”Ensamkommande barn”. 
 
Förslaget lyder i sin helhet: 
 
§ 9 Kostnadsfördelning 
Nämnd 
Kostnader för arvode och kostnadsersättningar till ledamot och ersättare i den gemen-
samma nämnden betalas av varje medverkande kommun. 
 
Nämnds övriga kostnader fördelas med en tredjedel på varje ingående kommun.  
 
Gemensam förvaltning 

Dnr 2016/122 
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Kostnaderna som utgör den gemensamma förvaltningen för den gemensamma nämndens 
verksamhet ska fördelas efter antalet invånare i respektive kommun per den 1 november 
året före verksamhetsåret.  
 
God man, förvaltare och förmyndare 
Arvoden och kostnadsersättning till god man, förvaltare eller förmyndare administreras av 
värdkommunen. Den faktiska kostnaden för respektive medverkande kommun faktureras 
vid två tillfällen under verksamhetsåret efter avläst utfall per den 31 maj och per den 31 
december. 
 
Ensamkommande barn 
Kostnaden för asylsökande ensamkommande barn som är placerade i kommun hanteras 
särskilt och återsöks från berörd statlig myndighet. Kostnader som inte kunnat återsökas 
faktureras berörd kommun. 
 
Kostnaden för ensamkommande barn, avseende tid efter permanent uppehållstillstånd har 
beviljats, återsöks från respektive medverkande kommun.  
 
Skadestånd 
Eventuella skadestånd fördelas solidariskt mellan de medverkande kommunerna. Sandvi-
kens kommun har regressrätt mot övriga medverkande kommuner.  
 
Fördelning av över- eller underskott 
Eventuella över- eller underskott som hänförs till kostnader för nämnd eller gemensam 
förvaltning ska fördelas enligt respektive fördelningsmodell. 
 
§ 10 Ersättning till värdkommunen 
Ersättning för nämnd och gemensam förvaltning ska av Hofors och Ockelbo kommuner 
betalas till värdkommunen med 1/12 av fastställd verksamhetsbudget senast den 25:e i 
varje månad.  
 
Avräkning sker två gånger per år avseende god man, förvaltare och förmyndare, se ovan, 
och faktureras månaden efter, det vill säga i juni och i januari. 
 
Ersättning för ensamkommande barn eller för skadestånd faktureras vid behov.  

Ekonomisk kalkyl 
Konsekvensen av denna revidering är att kostnaderna för Hofors och Ockelbo kommuner 
kommer att bli något lägre, medan den blir något högre för Sandvikens kommun. 

Beslutsunderlag 
Reviderat samverkansavtal, 2016-09-16 
Tjänsteskrivelse Ulf Strömstedt, Senior advisor 2016-10-13 
KSAU 2016-11-07 / § 129 
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Expedieras 
Överförmyndarnämnden västra Gästrikland 
Sandvikens och Ockelbo kommuner 
Akten 
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§ 121 Remiss - Samverkansavtal för gemensam nämnd 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget som innebär att den gemen-
samma nämnden uteslutande kommer att ansvara för hjälpmedelsfrågor, och verksamhet-
erna som omfattar FoU Välfärd, RegNet och Helge-biblioteken bryts ut ur nämnden. 

Ärende 
I samband med avvecklandet av Regionförbundet Gävleborg och bildandet av det nya ”Reg-
ion Gävleborg”, skapades en gemensam nämnd mellan länets kommuner och landstinget. 
Den nya nämnden fick ansvar för hjälpmedelsfrågorna, FoU Välfärd och driften av Regnet 
och Helge-biblioteken. 
 
I nu föreliggande förslag vill man renodla den gemensamma nämndens uppdrag till att 
koncentrera sig på hjälpmedelsfrågorna. Övriga verksamheter föreslås inrymmas inom 
landstingets förvaltningsorganisation. Kommunernas inflytande över FoU Välfärds verk-
samhet kommer därigenom formellt att försämras. Det kommer man dock att kompensera 
genom att knyta verksamheten nära till ”Nätverk Välfärd” och ”Länsledning Välfärd”. Däri-
genom torde den kommunala påverkansmöjligheten i allt väsentligt kunna vidmakthållas. 
Länets socialchefer ger dock uttryck för en viss oro. 
 
Samverkan kring driften av RegNet och Helge-bibliotekens datasystem är tänkt att ske ge-
nom avtalslösning. Enligt de ansvariga tjänstemännen inom Hofors kommun hyser man 
inga direkta farhågor för det.  

Ekonomisk kalkyl 
Förslaget innebär inga kända merkostnader. 

Beslutsunderlag 
Remisshandlingar, 2016-10-11 
IT-chefens synpunkter, 2016-10-15 
Socialchefens synpunkter, 2016-10-19 
Bibliotekschefens synpunkter, 2016-10-25 
Tjänsteskrivelse, Ulf Strömstedt, senior advisor 2016-10-26 
KSAU 2016-11-07/ § 130 

Expedieras 
Region Gävleborg, Mona Dalmats 
IT-chefen 
Socialchefen 
Bibliotekschefen 
Akten 

Dnr 2016/121 
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§ 122 Yttrande gällande granskning av kommunens säkerhets-
arbete och beredskap för extraordinär händelse samt höjd 
beredskap 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna yttrandet gällande granskning av kommunens 
säkerhetsarbete och beredskap för extraordinär händelse samt höjd beredskap. 

Ärende 
Hofors kommun har det sista året genomgått en större förändring när det gäller krisbered-
skapsarbetet, en ny tjänst som säkerhetschef har skapats. En tjänst där allt beredskapsar-
bete och säkerhetsarbete ingår. Säkerhetschefen har även säkerhetsskyddsansvaret. Kom-
munen har även under denna tidsperiod bytt kommunchef, något som självklart påverkat 
verksamhetens prioriteringar. I rapporten finner granskaren att Hofors kommun uppfyller 
de krav som ställs i lagstiftningen. 
 
Granskaren ser dock att utvecklingsområden finns där djupare och mer utförliga analyser i 
risk- och sårbarhetsanalysen bör göras. Här finns det en pågående dialog med Länsstyrel-
sen samt med länets kommuner att kunna utveckla Risk- och sårbarhetsanalysen till nästa 
mandatperiod. Kommunen delar uppfattningen med granskaren att det går att utveckla till 
det bättre på detta område. 
 
Granskaren noterar att utbildning och övning har fått vila på grund av den nya tjänsten, ny 
kommunchef samt flyktingsituationen under hösten 2015. Planer på olika övningar finns 
och kommer att genomföras under våren 2017. Länsstyrelsen tillsammans med länets 
kommuner kommer även att genomföra en stor övning i december 2017. 
 
Även rutiner och metodutveckling nämns som utvecklingsområden i granskningen. Här 
behöver verksamheterna arbeta fram en mer hållbar struktur och vara noga med att åter-
komma till åtgärdsprogram för att uppnå kontinuitet, stabilitet samt tryggare rutiner.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Hanna Mård, säkerhetschef, 2016-10-31 
Granskningen av kommunens säkerhetsarbete och beredskap för extraordinär händelse 
samt höjd beredskap. 
KSAU 2016-11-07/ § 131 

Expedieras 
Revisorerna 
Kommunfullmäktige 
Akten 

Dnr 2016/111 
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§ 123 Handlingsplan för arbete mot våldsbejakande extremism 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta Handlingsplan för arbete mot våldsbejakande extrem-
ism, med ändringen under rubriken 2:1, stycke 1 ”... föreningar, ungdomsorganisationer, 
religiösa samfund och studieförbund.”. 

Beslutsförslag under mötet 
Kenneth Axling (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att anta Handlingsplan för arbete 
mot våldsbejakande extremism, med ändringen under rubriken 2:1, stycke 1 ”... föreningar, 
ungdomsorganisationer, religiösa samfund och studieförbund.” 

Ärende 
Processen med att ta fram en handlingsplan för arbete mot våldsbejakande extremism på-
börjades genom ett förslag från Nationella Samordnaren mot våldsbejakande extremism 
att upprätta en regionel handlingsplan och uppdraget gavs till Länsstyrelsen för att verk-
ställa detta. En motion inkom efter detta från Liberalerna i Hofors gällande en regional 
handlingsplan och kommunen svarade att arbetet pågick. Efter detta har dock ambitionen 
om att upprätta en regional handlingsplan försvunnit, varför kommunen nu föreslår en 
egen lokal handlingsplan för arbete mot våldsbejakande extremism.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Hanna Mård, säkerhetschef, 2016-10-31 
Handlingsplan för arbete mot våldsbejakande extremism 
KSAU 2016-11-07/ § 132 

Expedieras 
Akten 
Nämnder och styrelsen 

Dnr 2016/91 
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§ 124 Verksamhetsplan 2017-2019 Kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsplan 2017-2019 samt beslutsattes-
tanter 2017 med tillägget under rubrik 1 att kommunstyrelsens arbete ska genomsyras av 
ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv.   

Beslutsförslag under mötet 
Xamuel Gonzalez Westling (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksam-
hetsplan 2017-2019 samt beslutsattestanter 2017 med tillägget under rubrik 1 att 
kommunstyrelsens arbete ska genomsyras av ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv. 

Ärende 
Kommunstyrelsen har blivit tilldelad en budgetram om totalt 86,3 mkr för budgetåret 2017. 
Ramen har fördelats bland kommunstyrelsens funktioner; ekonomi, personal, kansli, IT 
samt strategi- och service. Ett förslag på förteckning över beslutsattestanter för 2017 är 
även framtaget. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan 2017-2019 Kommunstyrelsen 
Attestförteckning 2017 
Tjänsteskrivelse Mimmi Abramsson, kommunchef, 2016-10-21 
KSAU 2016-11-07 / § 133 

Expedieras 
Akten 
KS ledningsgrupp 

Dnr 2016/93 
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§ 125 Antagande av detaljplan för del av fastigheten Hofors 
5:85, Rönningen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för del av 
Hofors 5:85, Rönningen. 

Ärende 
Ett förslag till detaljplan för Hofors 5:85, del av bostadsområdet Rönningen, har tagits fram 
av Byggservicekontoret och som sedan arbetet tagits över av Västra Gästriklands samhälls-
byggnadsförvaltning (VGS). Detaljplanen syftar till att en ändring av den nuvarande mar-
kanvändningen i området i samband med att två flerbostadshus rivs och marken omvand-
las till ett grönområde som betecknas park i detaljplanen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Eva Andersson, assistent, 2016-11-02 
VGS beslut § 86 2016-09-27  
Beslutsunderlag enligt VGS beslut § 86 
KSAU 2016-11-07 / § 134 

Expedieras 
Akten 
VGS 
 

Dnr 2015/39 
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§ 126 Ändring av tomtpriser för vissa småhustomter i Hofors 
kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige  
att fastställa priset för kvarvarande 14 tomter som avses i beslut KF 2015-05-18/ § 62 till 
10.000 kr exkl. VA per tomt i Bodås och 20.000 kr exkl. VA per tomt i Torsåker och Hofors, 
att försäljningsvillkoren är att fastigheterna skall bebyggas för avsett ändamål inom två år 
och inte överlåtas inom ett år från tillträdet. 

Ärende 
Hofors kommun äger ett antal byggklara tomter för småhus som i beslut av kommunfull-
mäktige 2015-05-18/ § 62 åsatts ett pris av 100 kr per tomt exklusive avgift för vatten- och 
avloppsanslutning (VA). Vid tidigare beslut i kommunfullmäktige, 2005-11-28/ § 124, hade 
ett pris om 50.000 kr per tomt inklusive anslutningsavgift till vatten- och avloppsnätet 
satts. Tomtpriset ändrades år 2015 då ansvaret för VA övergick från Hofors kommun till 
Gästrike Vatten. Anslutningsavgiften till Gästrike Vatten översteg priset 50.000 kr och där-
för togs ett nytt beslut om tomtpris som exkluderar anslutningsavgift. Kommunfullmäktige 
har varit angelägen om att priset skall vara förmånligt för att främja ett byggande. 
 
Intresset för byggbara tomter i Hofors kommun har varit lågt under en lång period. Sex 
strandtomter vid Hammardammen som funnits ute till försäljning sedan år 2007 har tagit 
tid att sälja. Först i år, 2016, såldes de tre kvarvarande tomterna vid Hammardammen och 
det gjordes i snabb följd och flera intressenter hörde av sig under samma period för dessa 
tomter. Fyra tomter, som ej är i strandläge, vid Edsken blev sålda under samma tid. Dessa 
hade också varit ute till försäljning under flera år.  
 
Antal småhus i kommunen som utannonseras till försäljning har minskat radikalt, från då 
när intresset var väldigt lågt och antal objekt till försäljning var 60-70 stycken under en lång 
period från ca mitten av 2000-talet fram till bara för något år sedan. Nu är antal utannon-
serade objekt till försäljning runt 20 stycken. Sammantaget torde detta visa att intresset för 
Hofors som en ort att bo och köpa bostad i har ökat och det kan kanske även innebära ett 
ökat intresse för att bygga nytt. Det kan därför vara tid att kommunen marknadsför dessa 
tomter mer öppet. 
 
Vid en jämförelse av tomtpriser för likvärdiga tomter i grannkommunerna framgår att Ho-
fors kommun har ett tomtpris per kvadratmeter för dessa 14 tomter på 7-14 öre per 
kvadratmeter, medan de kommuner som är närmast i pris ligger på ca 10 kronor per 
kvadratmeter för sina billigaste. 
 
Närliggande kommuner ser ut att ha delat upp tomtpriserna och har billigare tomter där 
den allmänna servicenivån är lägre och dyrare priser där det finns mer kommunal service. 

Dnr 2015/29 
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Det kan kännas lämpligt att även dela upp tomtpriserna på så sätt i Hofors kommun. I 
Bodås där servicenivån är låg föreslås tomtpriset så att försäljningskostnaderna täcks, 
10.000 kr ( ca 8-12 kr per kvadratmeter). I Torsåker och Hofors sätts tomtpriset högre där 
den allmänna servicenivån också är högre. Ett rimligt pris där kan vara 20.000 kr per tomt 
(ca 20 – 25 kronor per kvadratmeter). Detta pris ligger ändå långt under närliggande kom-
muners jämförbara objekt. 
 
I kostnadsunderlaget kan även beaktas arbete och tid med att röja upp och slya av tomter-
na som ska säljas, arbete med att leta på tomtrör för att se var tomtgränserna går. Detta 
kan göras inom befintlig organisation, men man bör ändå notera att sådant arbete bör ut-
föras för att höja tomternas attraktivitet och tillgänglighet. 
 
För att Hofors kommun skall täcka de kostnader som uppkommer i samband med en för-
säljning bör priset per tomt vara minst 10.000 kr.  

Ekonomisk kalkyl 
Konsultkostnader för att ombesörja försäljning, marknadsföring, kontraktskrivning mm 
beräknas till 10.000 kr per tomt.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-10-28, Eva Andersson 
Yttrande 2016-11-01, Eva Andersson 
Beslut Kf 2015-05-18/ § 62 
Beslut Kf 2005-11-28/ § 124 
KSAU 2016-11-07 / § 135 

Expedieras 
Akten 
Bertil Östberg, Teknisk chef 
Håkan Eck, strategi- och servicechef 
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§ 127 Utbetalning av partistöd 2017 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna utbetalning av 
partistöd för 2017 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 
Från och med 2015 gäller nya regler för partistöd. Detta innebär bland annat att fullmäk-
tige årligen ska fatta beslut om utbetalning av partistöd och att partierna efterföljande år 
ska 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 par-
tiet har i kommunfullmäktige. 
 
I kommunfullmäktige finns 8 partier representerade, fördelade på 31 mandat.  
 
För 2015 års partistöd har redovisningar lämnats in och godkänts för kommunfullmäktiges 
samtliga partier förutom Folkhemmet Hofors-Torsåker. Med anledning av detta föreslås de 
inte erhålla något partistöd för 2017. 

Ekonomisk kalkyl 
Den totala kostnaden för partistöd 2017 uppgår till 591 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, kommunsekreterare, 2016-10-26 
KSAU 2016-11-07/ § 137 

Expedieras 
Partierna i kommunfullmäktige 
Ekonomienheten 
Akten 

Dnr 2015/15 
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§ 128 Medborgarförslag om att flytta kommunens alla kon-
torsverksamheter m.m. till Hagaskolan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

Ärende 
Sanna Stenberg har i ett medborgarförslag föreslagit att kommunen ska flytta alla sina kon-
torsverksamheter till den tomma Hagaskolan. Även samverkande myndigheter, exempelvis 
Arbetsförmedlingen skulle kunna flyttas dit. Skälet är bland annat att Hagaskolan inrymmer 
stora ytor med tomma lokaler, samt att en del medarbetare har svårt att arbeta i nuva-
rande kommunhus. 
 
Hoforshus, som ansvarar för kommunens verksamhetslokaler, har i ett yttrande påpekat 
att det pågår ett arbete för att fylla Hagaskolan med annan verksamhet än kommunens 
kontorsverksamhet. Kommunen har också erhållit externa projektmedel, samt satsat egna 
medel i en förstudie - ”Framtid Haga” - just för att bland annat undersöka möjligheterna för 
nya verksamheter i Hagaskolan. Det är därför idag inte aktuellt att utreda en eventuell flytt 
av kommunhuset till Hagaskolan 

Ekonomisk kalkyl 
Hoforshus AB påpekar i sitt yttrande att en flytt av kommunhuset till Hagaskolan är förenat 
med betydande kostnader. Några exakta beräkningar är dock inte gjorda. 

Beslutsunderlag 
Sanna Stenbergs Medborgarförslag, 2014-10-03 
Yttrande från Hoforshus AB, 2016-03-07 
Tjänsteskrivelse, Ulf Strömstedt, senior advisor, 2016-10-11 
KSAU 2016-11-07/ § 138 

Expedieras 
Förslagsställaren 
Akten 
 

Dnr 2014/106 
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§ 129 Motion om främjande av kultur- och fritidsaktiviteter 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besva-
rad. 

Ärende 
Hoforspartiet genom Peter Hillblom och Mathias Strand, har i en motion föreslagit att 
kommunen ska inventera eventuella tomma lokaler där man skulle kunna insamla och ta 
emot idrottsutrustning som sedan kan användas av andra utövare. Detta skulle innebära 
möjligheter för fler att kunna delta i olika fritidsaktiviteter och på sikt också gynna rekryte-
ringen till kommunens olika föreningar. 
 
Hofors Ideella Föreningsservice har i sitt svar angående motionen, förklarat att de inom 
kort kommer att öppna ett ”Sportotek” i Hårbörsens gamla lokaler. Där kommer man att ha 
inlämning och utlåning av olika sorters sportutrustning. Man kommer också att anordna 
”prova-på-aktiviteter” hos kommunens olika föreningar. Denna verksamhet ligger helt i 
linje med motionärernas yrkanden. 

Ekonomisk kalkyl 
Verksamheten kommer att finansieras av externa ”Leadermedel”. 

Beslutsunderlag 
Hillbloms/Strands motion, 2015-05-18 
Yttrande från Stefan Carlehäll, 2015-08-27 
Yttrande (mail) från Hofors Ideella Föreningsservice, 2016-10-17 
Tjänsteskrivelse Ulf Strömstedt, senior advisor, 2016-10-25 
KSAU 2016-11-07 / § 139 

Expedieras 
Hofors Ideella Föreningsservice 
Fritidschefen 
Akten 

Dnr 2015/80 
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§ 130 Rapportering av meddelanden 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporteringen av meddelanden. 

Ärende 
Rapportering av meddelanden för perioden 2016-10-15 – 2016-11-10. 
Löpnr Ärende Reg.datum 
913/2016 Kallelse V:a Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 2016-10-25 2016-10-18 
922/2016 Utskick Hoforshus AB, Hofors Elverk AB och Hoåns Kraft AB 

sammanträden 27, 28 okt 
2016-10-21 

931/2016 Protokoll Gästrike Räddningstjänst 2016-09-23 2016-10-26 
932/2016 Medlemsbrev - Fiskevattenägarna 2016-10-11 2016-10-26 
933/2016 Dagordning Gästrike Räddningstjänst 2016-10-28, inkl. förslag till 

budget 2017 
2016-10-26 

991/2016 Samordningsförbund Gävleborg -protokoll 161014 2016-11-03 
999/2016 Kallelse till sammanträde 11/11 med gemensam nämnd för FoU 

Välfärd, hjälpmedel, Regnet och HelGe-biblioteken 
2016-11-08 

1000/2016 Skrivelse till Näringsdepartementet - Utveckling av funktionellt 
tillträde till internet 

2016-11-08 

1003/2016 VGS 161025 § 101 Uppföljning intern kontrollplan 2016 VGS 2016-11-09 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Linda Höglin, kommunsekreterare, 2016-11-10 

Expedieras 
Akten 
 

Dnr 2016/1002 
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§ 131 Rapportering av delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporteringen av meddelanden. 

Ärende 
Under perioden 2016-10-15 – 2016-11-10 har följande delegationsbeslut tagits. 
Löpnr Ärende Handläggare 
962/2016 Yttrande gällande tillstånd för ljusmanifestation 2016-11-18 Håkan Eck 
1011/2016 Beslut om föreningsbidrag Rolf Larsson 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, Kommunsekreterare, 2016-11-10 

Expedieras 
Akten 
 

Dnr 2016/1001 
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§ 132 Extra sammanträde 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om extra sammanträde tisdag den 20 december 2016, kl. 13:15, 
kommunhuset, sammanträdesrum Stollen. 

 

Dnr  


