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§ 55 Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen med nedanstående ändringar.

Ärende
Ärende nr. 6 ”Information om den digitala samhällsbyggnadsprocessen” och ärende nr. 12
”Projektbidrag för lekdag inom ramen för finsk förvaltning” utgår.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr

2018/24

§ 56 Uppsikt Kommunhus
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tacka för redovisningen.

Ärende
För 2017 års resultat redovisar Hofors Elverk, Hofors kommunhus och Hoåns kraft ett 0resultat. Hoforshus redovisar ett negativt resultat på -1,3 mkr.
Hofors Elverk
Inom ramen för Hofors Elverks resultat finns ett större koncernbidrag som de lämnat. Detta
har gjorts under ett flertal år, men bedöms framöver vara svårt att genomföra i samma
utsträckning då det finns stora behov av investeringar i bolaget.
Väsentliga händelser
 Bredbandsutbyggnad
 Samförläggning optonät
 Taxan har höjts med 2 %
 Energiskatt debiteras fr.o.m. 2018-01-01
 Få avbrott
Investeringar inom Hofors Elverk planeras för 2018 om 7,7 mkr. Det handlar bland annat
om investeringar i reservkraft och mätare.
Hoforshus
Hoforshus negativa resultat om -1,3 mkr beror framförallt på renoveringar av lägenheter
och kommersiella lokaler.
Väsentliga händelser
 Ökad efterfrågan på bostäder. 1,8 % vakansgrad i december 2017, vilket ställer
högre krav på renovering.
 Trygghetsboendet på Centralgatan 5 är färdigt och helt uthyrd
 Total renovering av Storgatan 16-18, etapp 1 är nästan klar
 Framtida utredning för användning av lokaler för skola, förskola och äldrevård har
fortsatt
 Beslut om försäljning av 50-60 fastigheter
Måluppfyllelse
 Beredskap för uppförande av nya industrihus inom 6 månader – Uppfyllt.
 Uthyrningsgraden ska vara 97 % - Uppfyllt
 Kvarboendetid över 4 år ska vara 50 % - Ligger på 41 %

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Nöjd kundindex ska vara 50 % - Ligger på 38 %, trivsel, trygghet och städning behöver förbättras.
Hyresnivån ska vara lika som närliggande kommuner – Uppfyllt
Säkerställa trygghetsboende – Uppfyllt, Centralgatan 5 är klar och studiecirkel om
boende i Torsåker startas nu.
Soliditeten ska uppgå till 18 % för 2017 – Utfall 16.1 %
Belåningsgrad 85 % - Utfall 86 %, inga amorteringar gjordes 2017 p.g.a. investeringar.
Frisknärvaron ska uppgå till minst 97 % - Utfall 96.8 %

Väsentliga händelser 2018
 Höga vinterkostnader
 Fastighetsförsäljningar – Bostäder, skola, industritomter
 Migrationsverkets uppsägning av lägenheter
 Arc Metall
 Storgatan 16-18 – Etapp 1 och 2 beräknas klara under 2018
 Kommunala lokaler – Förskola Tallbacken och Lillån samt fortsatt utredning äldreboende
 Högtomtafastigheten – Science center

Beslutsunderlag
Muntlig information Karin Viblom, Bertil Östberg, Håkan Wängelin, Marcus Wallin och Kjell
Höglin.

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 57 Uppsikt Socialnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tacka för redovisningen.

Ärende
Ekonomisk prognos 2018, totalt -19,9 mkr
 Ospecificerat sparkrav
-17,9 mkr
 Äldreomsorg
0
 LSS
-3 mkr
 IFO/AMI
0
 HSL
- 0.5
 Ensamkommande
Osäker
 Hyran Bygdegården
-2 mkr
 Enligt åtgärdslista
+3,5 mkr
Ram 2019
 Preliminär ram 2019
 Förslag till budget
 Behov utöver ram

271 mkr
297,2 mkr
26,2 mkr

Åtgärder för att komma ner på ram för 2019 finns i dagsläget besparingar på ca 12 mkr.

Beslutsunderlag
Muntlig information Sara Karlsson, Sussie Holmgren och Kenneth Axling

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 58 Information om den digitala samhällsbyggnadsprocessen
UTGÅR.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr

2018/14

§ 59 Verksamhetsplan 2019-2021 Kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till verksamhetsplan 2019-2021, förslag till
budget 2019 plan 2020-2021 samt förslag till nya nämndmål.
Xamuel Gonzalez Westling (V), Linda Lundberg (V), Anne Persson (HOP) och Ziita Eriksson
(M) deltar inte i beslutet.

Ärende
Kommunstyrelsen har blivit tilldelad 91,8 mkr i preliminär ram för budgetåret 2019.
I verksamhetsplanen finns bland annat en beskrivning av styrelsemål, verksamhetsuppdrag
och ekonomisk fördelning inom de olika funktionerna.
I förslaget till budget finns äskanden och förslag på åtgärder för att hålla sig inom tilldelad
ram.
Nya nämndmål har tagits fram utifrån nya kommunövergripande mål.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Mats Hägglund, ekonomichef, 2018-04-17
Verksamhetsplan 2019-2021
Förslag till budget 2019, plan 2020-2021
KSAU 2018-04-24/ § 63

Expedieras
Akten
Funktionschefer inom KS

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 60 Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa reviderad delegeringsordning för Kommunstyrelsen med arbetsordning för Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ärende
En revidering av kommunstyrelsens delegationsordning föreslås. Förändringarna som föreslås handlar framförallt om de föreningsbidrag som kommunstyrelsen hanterar, men också
gällande arbetsordningen för kommunstyrelsens arbetsutskott. Dokumentet har även uppdaterats gällande delegaternas titlar.
Gällande arbetsordningen för Arbetsutskott inom kommunstyrelsens ansvarsområde föreslås att kommunstyrelsens presidie även ska utgöra presidie i arbetsutskottet. För att undvika att arbetsutskottet måste kallas till ett extra sammanträde när kommunstyrelsen behöver hålla extra sammanträde föreslås istället en skrivelse att ”Utskottet bör bereda alla
ärenden...”
För besluten om föreningsbidrag föreslås att fritidschefens delegation vad gäller drift- och
hyresbidrag, investeringsbidrag samt övriga bidrag sänks från 100 000 kronor till 50 000
kronor och att bidrag över denna summa beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Bidrag till integrationsinsatser föreslås delegeras till kommunstyrelsens arbetsutskott och
bidrag inom finskt förvaltningsområde upp till 5 000 kronor föreslås delegeras till samordnaren för Finskt förvaltningsområde.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Linda Höglin, kanslichef, 2018-03-07
Reviderad delegeringsordning för Kommunstyrelsen med arbetsordning för kommunstyrelsens arbetsutskott.
KSAU 2018-04-24/ § 64

Expedieras
Kommunens författningssamling
Samtliga chefer inom KS
Hemsidan/intranätet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 61 Arvodesreglemente för förtroendevalda
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå fullmäktige:
 Att tillstyrka fullmäktigeberedningens förslag till nytt arvodesreglemente och bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Hofors kommun med
justeringen
o att ordförande i revisionsnämnden ändras till 4 %,
o att ordinarie revisor ändras till 2 %,
o att ordinarie revisor för bolag, stiftelse och gemensam nämnd ändras till 1,5
% per uppdrag,
o att för revisor ingår sammanträden med den egna nämnden i det fasta arvodet,
o att revisor som inte är ordförande i revisionsnämnden har vid närvaro på
protokollfört möte i kommunal nämnd eller styrelse rätt till ersättning med
ett förrättningsarvode. Detsamma gäller för närvarande vid bolagsstyrelses
sammanträde,
o att rollen som oppositionsråd kan om det finns överenskommelse hos oppositionspartierna delas i två lika stora tjänster. Dock gäller vid sådan delning
samma regler, skyldigheter och rätt till andra ersättningar som om uppdraget varit på minst 40 %,
 Att det nya arvodesreglementet skall börja gälla från 2019-01-01,
 Att föreslå de kommunala bolagen att anta det nya arvodesreglementet samt
 Att upphäva det tidigare antagna arvodesreglementet.

Reservation
Xamuel Gonzalez Westling (V) och Linda Lundberg (V) reserverar sig mot beslutet.

Ärende
Kommunfullmäktige i Hofors kommun tillsatte den 2018-12-12 en fullmäktigeberedning för
att se över de förtroendevaldas arvoden. Fullmäktigeberedningen lämnar efter samarbete
med kommunkansliet och personalfunktionen i Hofors kommun förslag till arvodesreglemente och bilaga till arvodesreglemente.
I reglementet finns dels allmänna bestämmelser för arvoden och dels en bilaga till dessa
regler. De nya bestämmelserna är framtagna med syfte att öka den politiska närvaron och
tydligheten i kommunen samt möjliggöra för fler förtroendevalda att involveras mer i politiken. Rent ekonomiskt kommer de nya reglerna att innebära en kostnadsökning på uppskattningsvis 1,3 miljoner men också en besparing när det kommer till administrativa uppgifter på tjänstemannaorganissationen. De nya arvodesreglerna skiljer sig en hel del från de
tidigare, exempelvis var tidigare arvoden knutna till inkomstbasbeloppet, nu knyts det till
utveckingen av arvodet för riksdagsledamöter. Detta är vanligt förekommande i kommuner

Justerare

Utdragsbestyrkande
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runt om i landet. Vidare skärps kraven på underlag för utbetalning av kostnadsersättningar.
Ledamöter åläggs att årligen inkomma med intyg gällande storleken på förlorad arbetsinkomst (intyg skall dessutom lämnas in när en förändring skett för den enskilde i detta avseende)

Ekonomisk kalkyl
Det nya reglementet kan komma att innebära en ökad kostnad om ca 1,3 miljoner kronor.
För de största nämnderna fördelas kostnaderna enligt följande:
Nämnd

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden

Utfall 2017 med
Budget 2019 Differens
uppräkn. till 2019
års nivå
405 329
435 957
30 628
1 460 156
1 785 407
325 251
388 541
881 532
492 991
739 057
1 181 179
442 122

Viss osäkerhet råder kring förlorad arbetsförtjänst då den beräknade kostnaden utgår från
de förtroendevalda som har uppdrag idag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Thomas Hermansson, 2018-04-18
Förslag till arvodesreglemente
Förslag till bilaga till arvodesreglemente
Protokollsutdrag från Fullmäktigeberedning gällande översyn av de förtroendevaldas arvodesreglemente
KSAU 2018-04-24/ § 65
Muntlig information, Thomas Hermansson

Beslutsförslag under mötet
Xamuel Gonzalez Westling (V) yrkar i första hand att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att ta fram en kostnadsuträkning på de förslag som Gonzalez Westling
föreslagit i beredningen samt i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Xamuel Gonzalez Westling (V) yrkar i andra hand att kommunstyrelsen beslutar att föreslå
kommunfullmäktige följande tillägg under 5 §:
 att ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas upp till dess den samanlagda ersättningen för arvoden och förlorad arbetsinkomst motsvarar 40 % av grundbeloppet,
att föreslå kommunfullmäktige om följande ändringar:
 att grundarvodet fastställs till 70 % av riksdagsledamots arvode,
 att förslaget om oppositionsråd på 40 % ändras till att oppositionspartierna i kommunfullmäktige tilldelas 3 % per mandat som fritt får fördelas av partierna i oppositionen.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Torbjörn Jansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer Xamuel Gonzalez Westlings (V) förslag om återremiss mot att avgöra
ärendet idag och finner att Kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande ställer Xamuel Gonzalez Westlings (V) förslag om oppositionsföreträdare mot
Torbjörn Janssons (S) förslag om att kunna dela oppositionsrådets uppdrag i två, i enlighet
med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Ordförande finner att kommunstyrelsen
beslutat i enlighet med Torbjörn Janssons (S) förslag.
Ordförande frågar om det är Kommunstyrelsens mening att bifalla Xamuel Gonzalez Westlings (V) yrkande om att fastställa grundarvodet till 70%. Kommunstyrelsen beslutar att
avslå förslaget.
Ordförande frågar om det är Kommunstyrelsens mening att bifalla Xamuel Gonzalez Westlings (V) yrkande om förlorad arbetsförtjänst. Kommunstyrelsen beslutar att avslå förslaget.
Ordförande frågar slutligen om det är Kommunstyrelsens mening att för övrigt bifalla
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att så beslutas.

Expedieras
Akten
Ekonomifunktionen
Kommunala bolag
Kommunstyrelsen och nämnderna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 62 Ändring av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds
reglemente utifrån Dataskyddsförordningen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att:
 anta förslag till revidering av § 8 i Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds
reglemente,
 ändringen gäller från och med den 29 maj, varvid tidigare bestämmelser upphör att
gälla,
 Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning får i uppdrag att ändra Västra
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds reglemente och att
 beslutspunkten justeras omedelbart.

Ärende
Europeiska Unionen har antagit nya bestämmelser rörande integritetsskyddet inom unionen, Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 (”Dataskyddsförordningen”). Förordningen gäller från och med den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen ersätter nuvarande personuppgiftslagen (1998:204).
Mot bakgrund av Dataskyddsförordningen förslås att nämndens reglemente revideras utifrån den nya lagstiftningen enligt följande:
Tidigare lydelse
Ny lydelse
§ 8 Personuppgifter
§ 8 Personuppgifter
Nämnden är personNämnden är inom sin verksamhet personuppgiftsansvarig
uppgiftsansvarig för de enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EU)
behandlingar av per2016/679 av
sonuppgifter som sker i den 27 april 2016 (”Dataskyddsförordningen”) samt natnämndens verksamhet, ionell
detta enligt personlagstiftning i anslutning till Dataskyddsförordningen.
uppgiftslagen
(1998:204).
Nämnden ska utse ett dataskyddsombud.
Dataskyddsombudet ska rapportera till personuppgiftsansvarig
nämnd.
Nämnden är i sin roll som personuppgiftsbiträde till andra
nämnders behandling av personuppgifter skyldig att följa
Dataskyddsförordningen samt nationell lagstiftning i anslutning till dataskyddsförordningen och instruktioner från
personuppgiftsansvarig nämnd. Nämnden ska vidta samtliga åtgärda som anges i Artikel 28 Dataskyddsförordning-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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en.
Dataskyddsombudet ska rapportera personuppgiftsbiträdesfrågor till förvaltningschef.
Ändringen föreslås träda i kraft samtidigt som Dataskyddsförordningen börjar gälla, den 25
maj 2018, varvid tidigare reglering i reglementet upphör att gälla. Då kommunfullmäktige i
Hofors kommun har sammanträdet den 29 maj 2018 föreslås ändringen gälla från och med
det datumet för Hofors kommun. Vidare föreslås att Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning får i uppdrag att revidera reglementet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Fredrik Segersteén, 2018-03-23
Protokollsutdrag, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, 2018-03-20 § 46
Tjänsteskrivelse, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, 2018-03-09
KSAU 2018-04-24/ § 66

Expedieras
Akten
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
Sandviken kommun
Ockelbo kommun

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 63 Integrationsbidrag 2018 Hofors AIF
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Hofors AIF (organisationsnummer 885500-0405) beviljas
15 000 kr för sitt projekt Integration genom idrott och föreningsliv.

Ärende
Den 2018-03-08 inkom Hofors AIF med en ansökan om bidrag till integrationsinsatser för
sitt projekt integration genom idrott och föreningsliv för perioden maj 2018 till september
2018
Projektet är tänkt att ha två inriktningar, friidrott och fotboll. Båda inriktningarna har till
syfte att nå ut till fler nyanlända och asylsökande.
Hofors AIF vill skapa tillfällen för att visa upp verksamheten kring friidrott och på det sättet
väcka ett första intresse. Tanken är att genom lek och spontanidrott på ett lekfullt sätt väva
in friidrotten och på så sätt skapa ett intresse. Hofors AIF hoppas att man på detta sätt
även ska kunna nå ut till flera tjejer/kvinnor som varit svåra att nå inom fotbollen. Tanken
är att projektet ska kunna bedrivas som ett ”drop-in” där inga förkunskaper krävs, inte heller någon särskild anmälan krävs och det ska vara gratis att delta.
Vad det gäller fotbollen avser Hofors AIF att stärka rekryteringen av ledare då det trots allt
har varit relativt enkelt att få de nyanlända ungdomarna att hitta till fotbollsplanen har det
varit desto svårare att få in ledare eller andra i arbetet utanför planen vilket Hofors AIF ser
som viktigt för en stark och långsiktigt hållbar förening.
Hofors AIF avser med projektet att försöka få 30 pojkar/flickor att bli aktiva samt att 5-10
personer ska bli föreningsengagerade utöver aktiva.
Hofors AIF ansöker om 20 000 kr i bidrag för projektet, föreningen anger en budget för hela
projektet på 31 000 kr varav man har sökt och fått beviljat 10 000 kr från SISU. Hofors AIF
har lämnat en budget över projektet där det framgår hur pengarna är tänkt att användas,
budgeten har en bra uppställning, dock finns det en viss osäkerhet kring hur några av posterna rent är knutna till projektet. Med detta taget i beaktan är uppfattningen att Hofors
AIF inte skall beviljas hela det sökta beloppet på 20 000 kr men att föreningen bör beviljas
15 000 kr i bidrag till integration.

Beslutsunderlag
Ansökan om bidrag från Hofors AIF
Årsmöteshandlingar från Hofors AIF
Tjänsteskrivelse av Thomas Hermansson
KSAU 2018-04-24/ § 67

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Expedieras
Akten
Hofors AIF
Ekonomifunktionen

Justerare
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§ 64 Projektbidrag för lekdag inom ramen för finsk förvaltning
UTGÅR.

Justerare
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§ 65 Rekryteringsprocess ny kommunchef
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en arbetsgrupp för rekryteringsprocessen av ny
kommunchef och att kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter och representanter från
de partier som finns representerade i kommunstyrelsen men som inte har någon ledamot i
arbetsutskottet tillsammans med tjänstepersoner och fackliga representanter ska utgöra
gruppen.

Ärende
Kommunledningsgruppen har utsett de tjänstepersoner som kommer att ingå i en arbetsgrupp för rekryteringen av ny kommunchef. Kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter
föreslås utgöra en del av denna arbetsgrupp. För de partier som finns representerade i
Kommunstyrelsen, men som inte har någon ledamot i Kommunstyrelsens arbetsutskott,
föreslås att de får varsin plats i arbetsgruppen.

Beslutsunderlag
KSAU 2018-04-24/ § 61

Beslutsförslag under mötet
Xamuel Gonzalez Westling (V) och Torbjörn Jansson (S) yrkar tillägg till kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag att de partier som finns representerade i kommunstyrelsen men som
inte har någon ledamot i arbetsutskottet tilldelas en plats i arbetsgruppen.

Expedieras
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Moderaterna
Centerpartiet
HR-chefen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2018/1001

20
(22)

Kommunstyrelsen
2018-05-08

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

Ärende
Under perioden 2018-02-20 – 2018-04-27 har följande delegationsbeslut tagits.
Löpnr
Ärende
Handläggare
296/2018 Yttrande om ansökan om tillstånd att använda of- Håkan Eck
fentlig plats familjedag Blåbärsstoppet
297/2018 Yttrande angående tillstånd att använda offentlig
Håkan Eck
plats - Stiftelsen Folkteatern, 16-17 april
499/2018 AeroStep Company grund och aktivitetsbidrag
Sarah Winges
521/2018 Anställning av tillförordnad kommunchef
Linda-Marie
Anttila
535/2018 Yttrande gällande begagnande av offentlig plats för Håkan Eck
uppställning av tält
540/2018 Yttrande angående begagnande av offentlig plats i Håkan Eck
samband med offentlig tillställning ”Bessemerfesten”
533/2018 Beslut om aktivitetsbidrag Ålbrons bangolfklubb
Sarah Winges
545/2018 Beslut om Drift- och Hyresbidrag AeroSteps ComSarah Winpany
ges
546/2018 Beslut om Drift- och Hyresbidrag och Övrigt bidrag Sarah WinHofors Brukshundsklubb
ges
554/2018 Beslut om Drift-och Hyresbidrag HAIF
Sarah Winges
555/2018 Beslut om Drift- och Hyresbidrag Hofors kanotklubb Sarah Winges
557/2018 Beslut om Drift- och Hyresbidrag Hofors Båt och
Sarah Winvattenskidklubb
ges

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, kanslichef, 2018-04-27

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Reg.datum
2018-02-28
2018-02-28
2018-04-11
2018-04-16
2018-04-23
2018-04-23

2018-04-27
2018-04-27
2018-04-27
2018-04-27
2018-04-27
2018-04-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2018/1002

21
(22)

Kommunstyrelsen
2018-05-08

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

Ärende
Rapportering av meddelanden för perioden 2018-03-22 – 2018-04-27.
Löpnr
Ärende
Avsändare/Mottagare
437/2018 Cirkulär 18:10 - Överenskommelse om
SKL
Traktamentsavtal TRAKT T
451/2018 Västra Gästriklands samhällsbyggnadsVGS
nämnd 2018-03-20 § 39 Underlag till
kommunplan 2019-2021
467/2018 Gemensam upphandling 2.0 när Gävle
Inköp Gävleborg
lämnar Inköp Gävleborg Pressmeddelande och rapport
468/2018 Kommunhus protokoll 2018-03-20
Kommunhus AB
469/2018 Kallelse Årsstämma Coompanion Gävle- Coompanion
borg 2018-04-25
474/2018 Kallelse årsstämma Norrsken AB 2018
Norrsken AB
475/2018 Kallelse Gästrike räddningsdirektions
Gästrike räddningssammanträde 2018-04-06
tjänst
476/2018 Samordningsförbund Gävleborg protoSamordningsförbund
koll styrelsemöte 2018-03-23
Gävleborg
482/2018 Protokollsutdrag 2018-02-23 § 3 ÅrsreGästrike räddningsdovisning 2017 för Gästrike Räddningstjänst
tjänst
501/2018 Sandviken KS 2018-03-27 § 58 - Förfrå- Sandviken kommun
gan om avsiktsförklaring (Gästrikerådet)
510/2018 Val av ombud till SKL:s kongresser 2019 Ombudsval
513/2018 Söderhamn KS 2018-04-03 § 132 - GävSöderhamn kommun
leborgs kommuner och Älvkarleby kommun i samverkan
516/2018 Kallelse årsstämma Coompanion Gävle- Coompanion
borg för verksamhetsåret 2017
525/2018 Kallelse Hofors Elverk 2018-04-20
Hofors Elverk
528/2018 Kallelse Västra Gästriklands samhällsVGS
byggnadsnämnd 2018-04-24
531/2018 Hudiksvalls KS 2018-04-10 § 49 - Gemen- Hudiksvall kommun
sam kommunförening för Gävleborgs
kommuner och Älvkarleby
534/2018 Kommunalekonomisk utjämning för
Skatteverket

Justerare

Utdragsbestyrkande

Reg.datum
2018-03-23
2018-03-28

2018-03-29

2018-03-29
2018-03-29
2018-04-03
2018-04-03
2018-04-03
2018-04-05

2018-04-09
2018-04-11
2018-04-12

2018-04-12
2018-04-16
2018-04-17
2018-04-17

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

22
(22)

Kommunstyrelsen
2018-05-08
2018
538/2018 Cirkulär 18:17 - Vårpropositionen och
vårändringsbudgeten för år 2018
541/2018 Bergslagets årsmöte den 2018-05-18
542/2018 Årsredovisning och revisionsberättelse
för Inköp Gävleborg 2017
543/2018 Protokoll Hofors kommunhus årsstämma
2018-04-11
556/2018 Ockelbo KS 2018-04-10 § 59 - Gävleborgs
kommun och Älvkarleby i samverkan förfrågan om avsiktsförklaring
561/2018 Kallelse förbundsstämma 2018 för Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg
562/2018 Protokoll Gästrike räddningstjänst 201804-06
566/2018 KF 2018-04-17/ § 51 Beviljande av ansvarsfrihet
570/2018 Ovanåkers KS 2018-04-17 - Gävleborgs
kommuner och Älvkarleby i samverkan Förfrågan om avsiktsförklaring
573/2018 Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 2018-04-24 § 57 - Ekonomisk
uppföljning jan-mars
575/2018 Protokoll Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 2018-04-24 § 57 & 64
579/2018 Inbjudan regionalt kommunsamråd
180504

SKL

2018-04-18

Bergslaget
Inköp Gävleborg

2018-04-19
2018-04-19

Hofors kommunhus

2018-04-19

Ockelbo kommun

2018-04-20

Fiskevattenägarna
Dalarna-Gävleborg
Gästrike räddningstjänst
Kommunfullmäktige

2018-04-23

Ovanåker kommun

2018-04-24

VGS

2018-04-25

VGS

2018-04-25

Region Gävleborg

2018-04-26

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Linda Höglin, Kanslichef, 2018-04-27

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-04-23
2018-04-23

