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§ 44. Godkännande av dagordning 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen. 
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Dnr 2016/67 

§ 45. Återtagandeplan, Inköp Gävleborg 

Ärende 

Johan Almesjö, VD Inköp Gävleborg, informerar om hur inköp Gävleborg kan möta det 
reella behovet av upphandling, det ekonomiska underskottet och pensionsavsättningar.  
 
Antalet upphandlingar har ökat med drygt 40 % de senaste fyra åren. Detta har bland annat 
fått konsekvensen att upphandlingar sätts på en kölista.  Specifika krav från den enskilda 
kommunen höjer kostnaderna för upphandling. Viktigt att lägga specifika krav där de 
behövs och är viktiga. Om utvecklingen fortsätter i samma takt kommer 
medelsfördelningen från kommunerna att behöva öka. 
 
Återtagandeplan: 
Ett negativt resultat ska återställas inom tre år. Tre förslag om beslut om återtagande. 

1. Förbundet hanterar återtagande inom ramen för tilldelad medelsnivå. 
2. Förbundet hanterar återtagande med ett ägartillskott och bedriver verksamheten 

med nuvarande resurser. 
3. Förbundet hanterar återtagande med ett villkorat ägartillskot som återförs till 

ägarna under en 10-årsperiod. Tillförda medel motsvarar förmågan att hantera 2015 
års takt. 

Konsekvenserna av alternativ ett är att Inköp Gävleborg inte kommer att klara av sin 
verksamhet, med bland annat försenade upphandlingar och kvalitetsbrister. 
Konsekvenserna av alternativ tre är bland annat att risker kvarstår, en hög belastning och 
hög produktivitet. 
 

Beslutsunderlag 

Muntlig information, Johan Almesjö, VD Inköp Gävleborg 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tacka för informationen. 
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Dnr 2016/52 

§ 46. Uppsikt Socialnämnden 

Ärende 

Sussie Holmgren, socialchef, och Cecilia Nordenberg, ekonom, går igenom beräknad 
måluppfyllelse och nämndens ekonomiska läge. Stefan Carlehäll redogör för den nya 
organisationen AMI och Kenneth Grönlund redovisar kostnaderna för LSS-enheten. 
 
Beräknad måluppfyllelse: 
Uppföljning per april pågår, men inget resultat är klart än.  
Första patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen är klar. I den finns faktabaserade 
förbättringsförslag som verksamhetsmål för 2016 ska sättas utifrån.  
 
Ekonomiskt läge, preliminär prognos 2016: 
Ospecificerat sparkrav -13 kr 
Äldreomsorg sjuklönekostnader 2 mkr per april, extern placering -7 mkr 
LSS/psykiatri (sjuklönekostnader 0,6 mkr per april) -1,8 mkr 
Kommunals löneökning ? 
IFO Ek bistånd extern placering -0,8 mkr 
Ensamkommande extern placering -1,5 mkr 
Externa placeringar Barn och unga -1 mkr 
AMI ny organisation, ej budgeterad -2,5 mkr 
Material, utbildningar 7 mkr 
Intäkter från arbetsförmedlingen ? 
Summa -20 mkr 

 
 
Väsentliga händelser 

• Ledningssystem – arbete med att ta fram processer och rutiner för att få ordning 
och reda, delaktighet från personalen 

• Första Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen 
• Verksamhetsstyrning med början i hemtjänsten 
• Översyn av riktlinjer SoL och LSS, hur ska skälig respektive god levnadsnivå 

bedömas? 
• Arbetet med att ”Bemanna rätt” fortsätter, för att få ner vikariekostnad och 

sjukfrånvaro 
• Ny ledningsorganisation inom LSS-verksamheten 
• Ny organisation Biståndshandläggarenheten 
• Bildande av AMI 
• Studiespåret 
• Öppnande av demensplatser 
• Nya hygienkrav gällande personalkläder 
• KIVO  
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Speciella personalfrågor: 

• Kostsamma personalärenden – Missbruksproblematik 
• Fortsatta höga sjukkostnader inom äldreomsorgen 
• Nya AFS:en 

 
Omvärldsfrågor som påverkar framtiden: 

• Ny skrivning i socialförordningen gällande bemanning inom äldreomsorgen. 
• De äldre ökar i antal – Hur många nya särskilda boendeplatser kommer att behövas? 

Ökning av demenssjuka? Vi harredan idag fler demensplatser än övriga platser. Nytt 
äldreboende? 

• Ökade krav från Socialstyrelsen 
• Svårt att rekrytera inom flertalet yrkesgrupper – Konsulter har blivit tvungna att tas 

in. 
• Svårt att förutse kostnader i form av externa placeringar och domar  
• Flyktingströmmarna – ensamkommande och asyl 
• Ersättningsnivå från Migrationsverket 
• Kommande konjunkturläge 
• Arbetsförmedlingens och försäkringskassans ständigt föränderliga regelsystem 
• Kommunals nya löneavtal – oklart idag vad det kommer att innebära 

 
Inköp och upphandling: 

• Nytt verksamhetssystem – resurser för implementering krävs 
• Trygghetstelefoner 
• Upphandling av konsulentledda familjehemsföretag 
• Arbetsmiljöverkets krav 

 

Beslutsunderlag 

Muntlig information Sussie Holmgren, socialchef, Cecilia Nordenberg, ekonom, Stefan 
Carlehäll, chef AMI och Kenneth Grönlund, LSS-chef. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen och att socialnämnden återkommer 
för en ny uppsikt på ett av kommunstyrelsens sammanträden i höst. 
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   Kommunstyrelsens arbetsutskott 
   2016-04-18/ § 52 
Dnr 2016/56 

§ 47. Handlingsplan vid hot och våld mot förtroendevalda 

Ärende 

Förslag till handlingsplan vid händelse av hot och våld, säkerhetshöjande skyddsåtgärder, 
säkerhet vid offentliga sammanträden, uppföljning av hot och våld. 

Beslutsunderlag 

Handlingsplan vid hot och våld mot förtroendevalda 
Tjänsteskrivelse Hanna Mård Säkerhetschef 2016-04-08 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att anta 
Handlingsplan vid hot och våld mot förtroendevalda. 
___________________________________________________________________________ 
Kommunstyrelsen 2016-05-09 
 

Beslutsförslag under mötet 

Daniel Johansson (S) och Anne Persson (HOP) yrkar att ärendet återremitteras för att få 
möjlighet att ställa frågor om dokumentet till ansvarig tjänsteman. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att få möjlighet att ställa frågor om 
dokumentet till ansvarig tjänsteman. 

Expedieras 

Akten 
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   Kommunstyrelsens arbetsutskott 
   2016-04-18/ § 53 
Dnr 2016/57 

§ 48. Säkerhetsskyddsplan Hofors kommun 

Ärende 

Enligt säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen ska Hofors kommun vidta 
åtgärder för att skydda rikets säkerhet och förebygga terroristbrott, kommunen skall tillse 
att inom dess verksamhetsområden finns ett verkningsfullt säkerhetsskydd med hänsyn till 
verksamhetens art, omfattning och övriga omständigheter. 
 
Ansvaret vad gäller säkerhetsskydd regleras bland annat i säkerhetsskyddslagen, 
säkerhetsskyddsförordningen, rikspolisstyrelsens föreskrifter om säkerhetsskydd samt 
offentlighets- och sekretesslagen.  
 
Denna säkerhetsskyddsplan har upprättats i enlighet med bestämmelserna i 
säkerhetsskyddslagen samt bestämmelserna i säkerhetsskyddsförordningen. 

Beslutsunderlag 

Hofors kommuns säkerhetsskyddsplan 
Tjänsteskrivelse Hanna Mård Säkerhetschef 2016-04-08 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att anta Hofors 
kommuns Säkerhetsskyddsplan. 
___________________________________________________________________________ 
Kommunstyrelsen 2016-05-09 
 

Beslutsförslag under mötet 

Daniel Johansson (S) och Anne Persson (HOP) yrkar att ärendet återremitteras för att få 
möjlighet att ställa frågor om dokumentet till ansvarig tjänsteman. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att få möjlighet att ställa frågor om 
dokumentet till ansvarig tjänsteman. 

Expedieras 

Akten 
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   Kommunstyrelsens arbetsutskott 
   2016-04-18/ § 54 
Dnr 2016/8 

§ 49. Anslutning av Östhammars kommun till Gästrike Vatten AB 

Ärende 

Gästrike Vatten och Östhammars kommun önskar utveckla fördjupad samverkan inom den 
allmänna VA-försörjningen. VA-verksamheten är taxefinansierad och regleras främst genom 
lagen om allmänna vattentjänster. Inom VA ska huvudmannen, den som äger VA-
anläggningarna, ansvara för att driva och utveckla VA-verksamheten inom det så kallade 
verksamhetsområdet. Den allmänna VA-anläggningen ska oavsett samverkansform alltid 
utgöra egen anläggning inom den egna kommunen, där fullmäktige ska besluta om 
verksamhetsområden för allmän VA-anläggning, VA-taxor och allmänna bestämmelser om 
VA. Det innebär också att särredovisning alltid ska ske och att makten över taxeutveckling 
ligger kvar i kommunen där huvudmannen tar fram förslag för beslut i kommun. 
 
Gästrike Vatten bildades 2008 och är en väletablerad regional VA-organisation som sköter 
den allmänna VA-anläggningen i Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby. Ambitionen är att 
kunna ansluta fler kommuner om goda förutsättningar finns. De främsta motiven till 
regional samverkan är att säkerställa en trygg, serviceinriktad, effektiv och hållbar 
verksamhet i regionen vilket främst innefattar; 

• Säkerställa en långsiktig, effektiv och klimatfrämjande VA-verksamhet 
• Skapa en effektiv och rationell organisation som är dimensionerad utifrån behoven 
• Underlätta kompetensförsörjning inklusive nyrekrytering 
• Utveckla en hållbar verksamhet utifrån de lokala förutsättningarna som med hänsyn 

till ekonomiska och sociala aspekter bidrar till en god miljö. 
 
Östhammar har stora utmaningar som kräver bättre förutsättningar till resurser och 
kompetensförsörjning som kan förvalta och utveckla verksamheterna. Utveckling kräver 
ökade ekonomiska behov och samverkan kan bidra till att tillvarata storskalighetsfördelar 
som gynnar en lägre kostnadsutveckling. Sannolikt behöver VA-taxan för Östhammars 
kommun justeras framdeles på grund av successivt ökad förnyelse i befintliga anläggningar 
och nyinvesteringar samt harmonisering till Gästrike Vattens driftstandard. Särskild analys 
av behoven till 2017avses belysas under hösten. Dessutom kan det visa sig att ”dolda” 
kostnader (gemensamma med Östhammars kommun) framkommer vid utbrytning från 
nuvarande förvaltning som måste få sin täckning via VA-taxan. 

Beslutsunderlag 

KS 2016-02-01, § 9 
Tjänsteskrivelse 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av föreslagna ändringar i bolagsordning m.m. 
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Förslag bolagsordning Gästrike Vatten AB 
Förslag aktieägaravtal Gästrike Vatten AB 
Förslag ägardirektiv Gästrike Vatten AB 
Förslag samarbetsavtal Gästrike Vatten AB 
Avtal Överlåtelse aktier Gävle till Östhammar 
Avtal ”guldaktie” 
Tjänsteskrivelse Ulf Strömstedt 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 
att Östhammars kommun går in som delägare i det av Hofors, Gävle, Ockelbo och 
Älvkarleby kommuner helägda VA-bolaget Gästrike Vatten AB, från och med 2017-01-01, 
under förutsättning av att fullmäktige i övriga delägarkommuner och Östhammars kommun 
beslutar godkänna detta, 
att fastställa utarbetade förslag till bolagsordning, aktieägaravtal, ägardirektiv och 
samarbetsavtal gällande Gästrike Vatten AB, 
att uppdra åt kommunstyrelsen att verkställa etablering av Östhammars Vatten AB, samt 
vad som i övrigt behöver hanteras gällande inträdet i Gästrike Vatten AB. 
___________________________________________________________________________ 
Kommunstyrelsen 2016-05-09 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta: 
att Östhammars kommun går in som delägare i det av Hofors, Gävle, Ockelbo och 
Älvkarleby kommuner helägda VA-bolaget Gästrike Vatten AB, från och med 2017-01-01, 
under förutsättning av att fullmäktige i övriga delägarkommuner och Östhammars kommun 
beslutar att godkänna detta, 
att fastställa utarbetade förslag till bolagsordning, aktieägaravtal, ägardirektiv och 
samarbetsavtal gällande Gästrike Vatten AB, 
att uppdra åt kommunstyrelsen att verkställa etablering av Östhammars Vatten AB, samt 
vad som i övrigt behöver hanteras gällande inträdet i Gästrike Vatten AB. 

Expedieras 

Gästrike Vatten AB 
Gävle, Ockelbo och Älvkarleby kommuner 
Östhammars kommun 
Akten 
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   Kommunstyrelsens arbetsutskott 
   2016-04-18/ § 55 
Dnr 2016/7 

§ 50. Revidering och komplettering av kommunstyrelsens mål, mått och 
aktiviteter för 2016 

Ärende 

Kommunstyrelsen fastställde mål för 2016 vid sitt sammanträde 2016-02-01. Det har 
därefter uppmärksammats att något mål snarare är att betrakta som en aktivitet, samt att 
antalet mått (tidigare nyckeltal) borde utökas för att underlätta en adekvat måluppföljning. 
Därför har en mindre revidering och komplettering gjorts. 

Beslutsunderlag 

KS 2016-02-01, § 3 
Utdrag ur Stratsys (Verksamhetsplanering) 
Tjänsteskrivelse Ulf Strömstedt, Senior Advisor, 2016-04-14 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen fastställer reviderade mål 
och mått för 2016, samt tackar för informationen om aktuella aktiviteter. 
___________________________________________________________________________ 
Kommunstyrelsen 2016-05-09 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa reviderade mål och mått för 2016, samt tackar för 
informationen om aktuella aktiviteter. 

Expedieras 

Samtliga medlemmar i KS-ledningsgrupp 
Akten 
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   Kommunstyrelsens arbetsutskott 
   2016-04-18/ § 56 
Dnr 2016/33 

§ 51. Ansökan om medel för lokalhyra för att bedriva språkträning för 
asylsökande 

Ärende 

ABF Hofors har sedan december 2015 anordnat språkträning för asylsökande. 
Verksamheten i Hofors har bedrivits med ideella krafter och blivit så uppskattat och så 
välbesökt att ABF:s egna lokaler inte räcker till. ABF hyr därför två lokaler en gång i veckan 
för 800 kr/vecka. Kostnaden för vårterminen 2016 (20 veckor) uppgår således till 16 000 kr. 
 
Det särskilda statsbidrag som ABF erhållit räcker endast till att bedriva motsvarande 
verksamhet vid asylboendet i Kratte Masugn. 

Beslutsunderlag 

Ansökan från ABF Hofors 2016-02-29 
Tjänsteskrivelse Ulf Strömstedt, Senior Advisor, 2016-04-14 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att bifalla ansökan och 
betala ut 16 000 kr till ABF Hofors som ersättning för ökade hyreskostnader. 
___________________________________________________________________________ 
Kommunstyrelsen 2016-05-09 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla ansökan och betala ut 16 000 kr till ABF Hofors som 
ersättning för ökade hyreskostnader. 

Expedieras 

ABF Hofors 
Ekonomichefen 
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   Kommunstyrelsens arbetsutskott 
   2016-04-18/ § 62 
 
Dnr 2016/36 

§ 52. Gästrike Återvinnare samråd avseende borgen och aktieägaravtal 

Ärende 

Gästrike Ekogas AB, som ägs av Kommunalförbundet Gästrike återvinnare (GÅ) till 51 % och 
Gävle Energi AB (GEAB) till 49 %, behöver låna 100-120 mkr för sedan tidigare beslutad 
investering i en biogasanläggning.  
 
Lånet kan tas av Gästrike Ekogas AB direkt på kapitalmarknaden, men för bästa finansiella 
villkor tas lånet genom Gävle kommuns internbank. Lånet ska upptas av Gävle kommun och 
vidareutlånas till Gästrike Ekogas AB på villkor och med räntemarginal som gäller för övriga 
koncernbolag i Gävle kommun. Erforderlig utlåningsram har godkänts av 
kommunfullmäktige i Gävle kommun.  
 
Gävle kommuns finanspolicy anger att borgen/aktieägaravtal ska gälla för utlåning till 
delägda bolag. GÅs Förbundsordning medger givande av borgen till av GÅ majoritetsägt 
bolag.  
 
GÅ:s och GEAB:s aktieägaravtal reglerar omfattningen av borgen till Gästrike Ekogas AB. I 
dagsläget angivet belopp är maximalt 100 mnkr. För att finansiera hela investeringen via 
Gävle kommuns internbank behöver aktieägaravtalets maximala borgen utökas till 150 
mnkr.  
 
Samråd behöver ske med GÅ:s medlemskommuner angående borgen till Gästrike Ekogas AB 
och den justering som behöver göras i aktieägaravtalet. Detta för att tillgodose de villkor 
som finns i Gävle kommuns finanspolicy och för att säkerställa att förbundets 
medlemskommuner får tillräcklig insyn, i enlighet med vad som anges i Förbundsordningens 
12 §. Det principiella besluten vad avser Gästrike Ekogas ABs investeringar är redan tagna i 
vederbörlig ordning.  
 
Efter beslut i Förbundsstyrelsen överlämnas ärendet till respektive medlemskommuns 
Kommunstyrelse för samråd. Borgensåtagandet fördelas enligt befolkningsnyckel där Hofors 
kommuns del uppgår till 5,8 % av de 51 % som är Gästrike Återvinnares del av 
borgensåtagandet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Mimmi Abramsson, ekonomichef, 2016-04-18 
Skrivelse från Gästrike Återvinnare, 2016-03-15 
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tacka för informationen. 
 
___________________________________________________________________________ 
Kommunstyrelsen 2016-05-09 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner att Gästrike Återvinnare utökar borgensåtagande för lån som 
upptas av Gästrike Ekogas AB, samt ändring av aktieägaravtal mellan Gästrike Återvinnare 
och Gävle Energi AB gällande det gemensamma Gästrike Ekogas AB, så att maximal borgen 
för bolaget ändras från 100 miljoner kronor till 150 miljoner kronor.  
 
Hofors kommun berörs enbart genom kommunalförbundet Gästrike Återvinnare, som äger 
Gästrike Ekogas AB till 51 %.      

Expedieras 

Gästrike återvinnare 
Akten 
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   Kommunstyrelsens arbetsutskott 
   2016-04-18/ § 58 
Dnr 2016/20 

§ 53. Motion Stötta föreningslivets integrationsinsatser 

Ärende 

Daniel Johansson (S) har inlämnat en motion i rubricerade ämne. För att lyckas med ett bra 
integrationsarbete är kommunen beroende av att alla krafter på orten samverkar och 
bidrar. Hofors kommun har många föreningar som på olika sätt kan och vill hjälpa till. Att 
avsätta ett belopp som föreslås i motionen är ett bra sätt för att möjliggöra föreningarnas 
extra insatser i integrationsarbetet. 
 
Kostnaden beräknas således till högst 100 000 kr, vilket ska belasta kommunstyrelsens 
anslag 

Beslutsunderlag 

Daniel Johanssons motion, 2016-02-15 
KF 2016-03-21, § 27 

Beslutsförslag under mötet 

Peter Hillblom (HOP) föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att bifalla motionen. 
___________________________________________________________________________ 
Kommunstyrelsen 2016-05-09 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Expedieras 

Kommunchefen 
Ekonomichefen 
Akten 
Hemsidan 
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   Kommunstyrelsens arbetsutskott 
   2016-04-18/ § 59 
Dnr 2016/1001 

§ 54. Rapportering av delegationsbeslut 

Ärende 

Rapportering av delegationsbeslut för perioden 2016-03-10 – 2016-04-14 
 
Löpnr Ärende Handläggare Reg.datum 
223/2016 Markanvändning för Bluegrassfestivalen 

2016 
Ulf Strömstedt  
 

2016-03-24 

241/2016 Ansökan om medel för Bergslagsakademin 
steg 2 

Ulf Strömstedt 2016-03-31 

 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Linda Höglin, Kommunsekreterare, 2016-04-14 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att godkänna 
rapporteringen av delegationsbeslut. 
___________________________________________________________________________ 
Kommunstyrelsen 2016-05-09 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporteringen av delegationsbeslut. 

Expedieras 

Akten 
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   Kommunstyrelsens arbetsutskott 
   2016-04-18/ § 60 
Dnr 2016/1002 

§ 55. Rapportering av meddelanden 

Ärende 

Rapportering av meddelanden för perioden 2016-03-10 – 2016-04-14 
 

Löpnr Ärende Avs./Mott. Reg.datum 
212/2016 Styrelseutskick Hoforshus AB 17/3 2016 Hoforshus 2016-03-10 
206/2016 Protokoll Gästrike Vatten samt 

årsredovisning och 
bolagsstyrningsrapport 

Gästrike Vatten 2016-03-10 

214/2016 Rapport ang. färdtjänstens utveckling 
2015 

Region Gävleborg, X-
trafik 

2016-03-14 

219/2016 Betänkandet Låt fler forma framtiden 
(SOU 2016:5) 

Regeringskansliet 2016-03-17 

220/2016 Parkeringsbevakning i Hofors Kommun 
2015 

Securitas 2016-03-17 

248/2016 Protokoll Kommunhus 2016-03-14 Hofors Kommunhus 2016-03-24 
247/2016 Överenskommelse mellan staten och 

SKL; vision E-hälsa 2025 
SKL 2016-03-24 

271/2016 Samordningsförbund Gävleborg - 
protokoll 160318 

Finsam Gävleborg 2016-04-01 

285/2016 Reviderad årsplanering för mottagande 
av nyanlända under 2016 

Arbetsförmedlingen 2016-04-06 

287/2016 Intresseföreningen Bergslagets årsmöte 
17 maj! 

Bergslaget 2016-04-06 

288/2016 Samordningsförbund Gävleborg - 
protokoll 160318 

Finsam Gävleborg 2016-04-06 

292/2016 Kallelse till förbundsstämma - 
Fiskevattenägarna 

Fiskevattenägarna 2016-04-07 

291/2016 Kallelse årsstämma i Norrsken AB Norrsken AB 2016-04-07 
293/2016 Kompetens och kvalitet i den sociala 

barn- och ungdomsvården 
Akademikerförbund
et SSR 

2016-04-07 

325/2016 Revisionsberättelse Inköp Gävleborg Inköp Gävleborg 2016-04-14 
326/2016 Budgetsamråd Gästrike Räddningstjänst Gävle 2016-04-14 
327/2016 Kommuninvest stämmohandlingar 2016 Kommuninvest 2016-04-14 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Linda Höglin, Kommunsekreterare, 2016-04-14 
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att godkänna 
rapporteringen av meddelanden. 
___________________________________________________________________________ 
Kommunstyrelsen 2016-05-09 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporteringen av meddelanden. 

Expedieras 

Akten 
 


