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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-05-15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 60   

Godkännande av dagordning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner ändringarna i dagordningen.

Sammanfattning
Ordförande Per Aspengren (S) föreslår följande ändringar i dagordningen:

-Delårsbokslut per 30 april 2017 läggs till.
-Löneöversyn 2017 utgår. 

____________
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-05-15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 61 2017/93  

Tomtpris -försäljning av kommunla tomter, Nolgård 1:235
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige föreslås besluta om att försäljning av tomter på 
Hälltorp sker till ett pris av 800 000 kr per tomt. Med tillägg att tomterna inte 
läggs ut till försäljning förens efter det att ärendet; Hammarö kommuns 
tomtkö, beslutats i kommunfullmäktige den 26 juni 2017.

Sammanfattning
Hammarö kommun har tagit fram en detaljplan på Hälltorp (detaljplan för 
Nolgård 1:235) som vann laga kraft 2016-05-14. Bakgrunden till planarbetet 
var att det fanns ett nämndmål för 2014 om att ”kommunen ska erbjuda 
kommunala tomter”. 
Totalt är det åtta tomter som har styckats av som kommer gå till den 
kommunala tomtkön för försäljning. Planen möjliggör byggnation av 
bostäder i upp till två plan och med en maximal byggnadsarea på 30 % av 
fastighetsarean vid byggnation av friliggande villor. Tomtstorlekarna 
varierar från 930 kvm till 1070 kvm. Innan försäljning påbörjas behöver 
kommunfullmäktige enas om pris för tomterna. Husman Hagberg har gjort 
en fastighetsvärdering som är satt till 775 000, +/- 50 000. Utifrån 
värderingen bedöms ett lämpligt tomtpris sättas till 800 000 per tomt 
oavsett storlek av fastighet då de större tomterna har något sämre läge än 
de mindre tomterna. Kostnader som ska täckas in av försäljningen är 
framtagandet av planen, lantmäterikostnader och projektering och 
byggnation av gata inom området. Dessa kostnader bedöms uppgå till ca 
3,3 miljoner kronor. Därutöver tillkommer kostnader för VA.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-04-13
Värdeutlåtande från Husman Hagberg
Ksau § 98, 2017-04-25

Yrkande
Peter Johansson (L) yrkar att tomterna läggs ut till försäljning först efter att ärendet; 
Hammarö kommuns tomtkö, beslutats i kommunfullmäktige.

____________

Beslutet skickas till
Kf
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Sammanträdesprotokoll

              Kommunstyrelsen 2017-05-15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 62 2017/124  

Delprojekt Synergietableringar
              Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan på 60 000 kronor per år 
2018-2020 för medfinansiering. 

Sammanfattning
Karlstad Innovation Park ek. förening (Business Värmland) har kommit in 
med en ansökan om medfinansiering, till delprojektet Etableringsplattform 
skoglig bioekonomi, om 60 000 kr. per år i tre år.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-04-21
Etableringsplattform Skoglig biokemi
Ksau § 108, 2017-04-25

____________

Beslutet skickas till
Ks
Karlstad Innovation Park
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-05-15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 63 2016/266  

Avgifter för hemsjukvård och hämtning av hjälpmedel
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige föreslås besluta att:

1. Avgifter för hemsjukvård och hämtning av hjälpmedel införs enligt 
följande:
– Besök, insatser och ordination av legitimerad personal (ingår i maxtaxa)
Hembesök eller ordination av distrikt- eller sjuksköterska, arbetsterapeut 
eller sjukgymnast. I ordinationen ingår bedömning, instruktion, uppföljning 
och eventuell leverans av hjälpmedel. En avgift tas ut för hela ordinationen. 
190 kr/ besök eller ordination (1/10-del av maxtaxan)
– Delegerade hemsjukvårdsuppgifter (ingår i maxtaxa)
Arbetsuppgifter kan delegeras av distrikt- eller sjuksköterska, 
arbetsterapeut eller sjukgymnast. Delegerad uppgift som utförs av 
baspersonal likställs med hemtjänstinsatser och genererar tid och avgift.
– Hämtning av hjälpmedel 400 kr/ transport (ingår inte i maxtaxa)
När behovet av hjälpmedel upphört ska det återlämnas till kommunen. Om 
man önskar hämtning av hjälpmedel föreslås en avgift. Avgiften utgår från 
kommunens självkostnad. Hämtning av säng är kostnadsfritt.
2. Höjning av avgifter: Socialstyrelsen fastställer årligen taket för avgiften 
för hemtjänst och hemsjukvård (maxtaxa). Kostnaden för hämtning av 
hjälpmedel föreslås följa kommunens självkostnad med en årlig 
uppräkning.
3. Avgift tas inte ut för barn och ungdom under 20 år.

Avgifterna införs från och med 1 juli 2017.

Uppföljning av konsekvenser och effekter kommer att göras i februari/mars 
2018.

Sammanfattning
Socialnämnden beslutade 2016-11-24 om att införa avgifter för hälso-och 
sjukvård.
Kommunstyrelsen återremitterade 2016-12-13 ärendet till socialnämnden.
Förvaltningen har nu tagit fram kompletterande uppgifter gällande sitt 
förslag till beslut, efter återremiss från socialnämndens arbetsutskott.

Beslutsunderlag
Sn § 33, 2017-03-23
Svar på återremiss från KSAU 2017-03-22
Utfall av höjningen per individ
Kompletterande uppgifter
Beslut SNAU 2017-03-08 § 77
KSAU 2016-12-13 § 245
Hälso- och sjukvårdsavgifter, hemsjukvård
Ksau § 99, 2017-04-25
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-05-15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Yrkande
Lillemor Larsson (V) yrkar att avgifterna för hemsjukvård och hämtning av 
hjälpmedel införs från och med 1 juli 2017.

____________

Beslutet skickas till
Kf
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-05-15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 64 2017/120  

Ändring i renhållningstaxa
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslagen till Renhållningstaxa för 
Hammarö kommun.

Sammanfattning
Hammarö kommuns renhållningstaxa behöver uppdateras. Det gäller dels 
avgifter för insamling av slam från enskilda avloppsanläggningar och dels 
införande av fastighetsnära insamling av trädgårdsavfall. Förändringarna i 
taxan slamtömning är till följd av att kommunens byte av entreprenör 
medför ändringar i kommunens kostnader för insamling av slam, samt på 
grund av att avgifterna i tidigare taxa inte återspeglat kommunens 
kostnader för behandling och administration. 
Införandet av fastighetsnära insamling av trädgårdsavfall sker efter en 
försöksperiod sommaren 2016, där utvärderingar visat att det finns ett visst 
intresse för denna tjänst. Fastighetsnära insamling av trädgårdsavfall ligger 
som en frivillig tilläggstjänst i renhållningstaxan, där kostnader inte påverkar 
de hushåll som inte väljer att utnyttja tjänsten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2017-05-08
Tjänsteskrivelse serviceförvaltningen 2017-03-09
Bilaga 1 – Förslag till Renhållningstaxa för Hammarö kommunen – 
insamling av slam från enskilda avloppsanläggningar
Bilaga 2 – Redovisning av kostnader och intäkter kopplade till slamtömning
Bilaga 3 – Jämförelse mellan tidigare och föreslagna taxekostnader för 
slamtömning 
Bilaga 4 – Förslag till Renhållningstaxa för Hammarö kommunen – 
Fastighetsnära insamling av trädgårdsavfall
Ksau § 113 2017-05-15

____________

Beslutet skickas till
Kf
Svn

9



Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-05-15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 65 2017/108  

Äskande om medel för utökning av förskolan och IT i 
verksamheten 2017
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar om en utökad driftsbudget för 
bildningsnämnden med 4 250 tkr avseende två nya förskoleavdelningar. 
Finansiering sker via kommunens budgetsreserv.

Sammanfattning
Bildningsnämnden äskar om att öppna ytterligare två förskoleavdelningar. 
Genomsnittlig budget för två avdelningar, inklusive driftkostnader, uppgår 
till 4 250 tkr.

Bildningsnämnden äskar om medel hos kommunstyrelsen för förskolechef, 
utifrån nuvarande situation och arbetsbelastning, för totalt 800 tkr. 

Bildningsnämnden äskar om medel hos kommunstyrelsen för administrativt 
stöd/handläggare åt förskolecheferna, utifrån nuvarande situation, 
arbetsbelastning och inför kommande utökning, för totalt 550 tkr.

Bildningsnämnden äskar om medel hos kommunstyrelsen för inventarier 
och drift av IT. Datorer/Ipads till personal inom förskola och fritidshem ca 
2 000 tkr. 1 till 1 datorer i åk 1, 4 och 7, vilket motsvarar ca 680 enheter till 
ett belopp av 1 700 tkr. Ökade driftkostnader till ett belopp av 850 tkr. Drift 
av Ipads, 600tkr. Totalt äskande gällande IT ca 5 200 tkr. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse bildningsförvaltningen 2017-04-06
Bildningsnämndens arbetsutskott § 32 2017-04-10
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2017-04-13
Ksau §106, 2017-05-15

____________

Beslutet skickas till
Kf
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-05-15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 66 2017/111  

Arrangemang 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beviljar en årlig summa av 175 000 kronor för 
Valborgsmässofirande, Nationaldagsfirande samt Midsommarfirande. 
Finansiering sker 2017 ur kommunstyrelsens oförutsedda. Budgeten läggs 
hos kommunstyrelsen och äskas årligen av bildningsnämnden.

Sammanfattning
Kommunfullmäktiges presidium har kommit fram till att Hammarö kommun 
ska ha tre olika arrangemang under året; Valborgsmässofirande, 
Nationaldagsfirande samt Midsommarfirande. Bildningsnämnden saknar 
medel för arrangemangen varför kommunstyrelsen bör bevilja 
bildningsnämnden en årlig summa av 175 000 kronor för att täcka dessa 
kostnader.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2017-04-18
Skrivelse kommunfullmäktiges presidium
Uppskattade kostnader för arrangemang i Hammarö kommun
Ksau § 107, 2017-04-25

Yrkande
Peter Johansson (L) yrkar att budgeten ska ligga under kommunstyrelsen.

____________

Beslutet skickas till
Bin
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-05-15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 67 2017/88  

Deponering av kommunfullmäktiges handlingar hos 
Arkivmyndigheten
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att för egen del deponera sina handlingar hos 
Arkivmyndigheten.

Sammanfattning
Arkivmyndigheten kan inte överta fullmäktiges arkiv med stöd av 
arkivlagens 9 § eftersom fullmäktige inte står under Arkivmyndighetens 
tillsyn(arkivlagen 1§, 1 st.). 
Om fullmäktige önskar förvara sina handlingar hos Arkivmyndigheten får 
det istället ske genom att handlingarna genom ett beslut deponeras dit. Det 
formella ansvaret för arkivvården kvarstår dock hos fullmäktige. Beslut om 
deponering saknas idag varför fullmäktige föreslås besluta om detta   

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-03-28
Tryckfrihetsförordningen, SFS 1949:105
Arkivlagen, SFS 1990:782
Ksau § 85, 2017-04-11

____________

Beslutet skickas till
Kf
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-05-15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 68 2017/90  

Förslag till depositionsavtal, Kommunfullmäktiges handlingar 
hos Arkivmyndigheten
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att upprätta depositionsavtal avseende 
arkivhandlingar. Delegering ges till kommunstyrelsens ordförande Per 
Aspengren (S) att teckna avtalet om inte några väsentliga avvikelser 
uppkommit efter diskussion med kommunfullmäktiges ordförande.

Sammanfattning
Med anledning av upprättat förslag till beslut om deposition av 
kommunfullmäktiges arkivhandlingar hos arkivmyndigheten i Hammarö 
kommun har bifogat förslag till depositionsavtal upprättats. Avtalet föreslås 
gälla löpande med ett års uppsägningstid.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-03-28
Avtal om deposition av Kommunfullmäktige Hammarö´s arkivhandlingar till 
Hammarö kommuns arkivmyndighet
Arkivförteckning Kommunfullmäktige Hammarö kommun(bilaga till avtal) 
Ksau §86, 2017-04-11

____________

Beslutet skickas till
Kf
Arkivarie Elizabeth Johansson
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-05-15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 69 2017/79  

Lokal krishanteringsplan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta Lokal krishanteringsplan för Hammarö 
kommun.

Sammanfattning
Hammarö kommun har idag ingen dokumenterad krishanteringsplan. 
Förslag till lokal krishanteringsplan för Hammarö kommun har därför 
upprättats.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret 2017-03-17
Förslag till Lokal Krishanteringsplan för Hammarö kommun
Ksau § 101, 2017-04-25

____________

Beslutet skickas till
Kommunchefen
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-05-15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 70 2017/78  

Friska Hammarö 2017 - ansökan om bidrag
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beviljar 100 000 kronor till friskvårdsarrangemanget 
Friska Hammarö 2017. I bidraget ska ingå fria startavgifter för 20 lag för 
Hammarö kommuns personal.

Pengarna tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.

Sammanfattning
OK Tyr ansöker om 100 000 kronor till genomförandet av årets upplaga av 
Friska Hammarö. Bidraget används till tryck av kartor, produktion av 
stolpar, IT-stöd med mera. Friska Hammarö har blivit ett viktigt inslag i 
folkhälsoarbetet och många hammaröbor och andra letar stolpar på olika 
platser på Hammarö. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 10 april 2017
OK Tyr – Ansökan om bidrag till Friska Hammarö 2017, den 7 mars 2017
Följebrev med information om Friska Karlstad och Friska Hammarö
Deltagarstatistik Friska Hammarö 2016 
Verksamhetsplan Friska Karlstad/Friska Hammarö 2017
Budget Friska Karlstad/Hammarö 2017
Ksau § 103, 2017-04-25

Yrkande
Mikael Jern (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

____________

Beslutet skickas till
OK Tyr, projektledaren
Avdelningen för ekonomi och lön
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-05-15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 71 2017/105  

Förvärv av aktier i Inera AB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att:

  1. Av SKL Företag AB förvärva 5 aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42 
500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.

2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i 
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal. 

Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, erbjuder Hammarö kommun, 
tillsammans med samtliga kommuner i landet, att ingå i bolaget Inera AB, 
genom att förvärva fem aktier till en summa av 42 500 kronor.

SKL Företag AB har övertagit Inera AB som tidigare ägts av landsting och 
regioner i Sverige. Syftet är att genom ett bredare ägande kunna samordna 
digitaliseringsprocessen i landets primärkommuner.  Medlemmarna ges 
möjlighet till stöd för gemensamma digitala lösningar, stärks vid 
upphandling och kravställning och kan få stöd till förändringsledning och 
nya arbetssätt i verksamheten.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 12 april 2017
SKL, följebrev (missiv), den 24 mars 2017
SKL, Beslutsunderlag till kommunerna samt nedanstående bilagor 1-6
Aktieöverlåtelseavtal, bilaga 1
Anslutningsavtal, bilaga 2
Aktieägaravtal, bilaga 3 
Bolagsordning, bilaga 4
Ägardirektiv, bilaga 5
Årsredovisning Inera AB 2015, bilaga 6
Ksau § 102, 2017-04-25

Yrkande
Bosse Henriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

____________

Beslutet skickas till
Kf
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-05-15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 72 2017/117  

Kommunstyrelsens budget 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens förslag till kommunstyrelsens 
budget 2018.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens budgetram för 2018 har minskats med 756 tkr i 
jämförelse med 2017. Förvaltningen har lagt fram förslag till budget 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2017-05-09
Förvaltningens förslag budget 2018 
Ksau § 115, 2017-05-15

Yrkande
Lillemor Larsson (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Protokollsanteckning 
Oppositionen lämnar följande protokollsanteckning:
Oppositionen avser att inkomma med eget övergripande förslag där siffrorna kan 
komma att se annorlunda ut än i detta förslag.

Ajournering begärs av Bosse Henriksson (M) kl. 14:20-14:25

____________

Beslutet skickas till

17



Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-05-15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 73 2017/148  

Delårsbokslut per 30 april, 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättad budgetuppföljning samt 
årsprognos.

Sammanfattning
Enligt kommunens styrdokument ska en ekonomisk uppföljning ske per den 
30 april varje år, dels nämndvis, dels för kommunen som helhet. I samband 
med denna uppföljning ska även en helårsprognos presenteras.

Beslutsunderlag
Budgetuppföljning per den 30 april 2017 
Ksau § 116, 2017-05-15

____________

Beslutet skickas till
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-05-15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 74 2016/179  

Motion om att undersöka hur elevers betyg påverkas av 
lärares frånvaro
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen med motivering att den utredning som 
bildningsförvaltningen gjort inte visar några samband mellan lärares 
frånvaro och elevers slutbetyg.

Sammanfattning
Sverigedemokraterna (SD) inkom 2016-06-20 med en motion om att 
undersöka hur elevers betyg påverkas av lärares sjukfrånvaro. I motionen 
efterfrågas en utredning i kommunala grundskolor som visar på 
utvecklingen av resultat på nationella prov och slutbetyg över tid per skola, 
och sjukfrånvaro för lärare över samma tid.
Bildningsförvaltningen har gjort en utredning som inte visar några samband 
när det gäller elevernas slutbetyg och resultat från de nationella proven i år 
9 med lärares sjukfrånvaro under samma period. 
Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen 
besvarad.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-03-31
Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-20
Motion Sverigedemokraterna 2016-06-20
Ksau § 169 2016-08-23 Remiss av motion
Sammanställning av skolverkets statistik (källa: Siris)
Ksau § 87, 2017-04-11

Yrkande
Sara Asp (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

____________

Beslutet skickas till
Kf
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-05-15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 75 2016/144  

Motion om Idrottspolitiskt program inkluderande en 
utvecklingsplan för kommunens idrottsanläggningar.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att ett ständigt 
utvecklingsarbete redan pågår tillsammans med föreningarna, för att i bred 
dialog kunna tillmötesgå tankar och idéer utifrån de förutsättningar som 
finns 

Sammanfattning
Motion har inkommit från Miljöpartiet till Kommunfullmäktige i Hammarö 
gällande att ta fram ett idrottspolitiskt program inkluderande utvecklingsplan 
för kommunens anläggningar.  Servicenämnden har skrivit fram ett svar på 
motionen som kommunstyrelsen ställer sig bakom. 
Serviceförvaltningen har regelbundna möten med alla föreningar inom 
kommunen kategorivis utifrån om de bedriver sin huvudsakliga verksamhet 
på grönytor, isytor, kommunala idrottshallar eller egna lokaler/anläggningar. 
Vid dessa möten lyfter vi frågor kopplade till deras verksamhet, 
anläggningar, tidfördelning, mjuka värden såsom värdegrund och andra 
aktuella frågor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 31 mars 2017
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 8 februari 2017
Intressepolitiskt program daterad 2 februari 2017
Snv § 25, 2017-02-15
Ksau § 88, 2017-04-11

Yrkande
Mikael Jern (MP) yrkar bifall till motionen.

Bosse Henriksson (M) yrkar bifall till Mikael Jern (MP) bifalls yrkande

Mattias Joelsson (KD) yrkar bifall till Mikael Jern (MP) bifalls yrkande

Margareta Ivarsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag

Peter Johansson (L) yrkar bifall till Mikael Jern (MP) bifalls yrkande

Förslag till beslut på sammanträdet
Arbetsutskottets förslag till beslut.
Bifall till Mikael Jern (MP) yrkande.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt arbetsutskottet förslag till beslut.
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-05-15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Reservation
Mikael Jern (MP), Mattias Joelsson (KD), Peter Johansson (L) och Bosse 
Henriksson (M) reserverar sig mot beslutet.

__________

Beslutet skickas till
Kf
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-05-15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 76   

Delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens förslag till
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegeringsbeslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll
2017-04-11
2017-04-11
2017-04-25
2017-05-03

____________

Beslutet skickas till
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-05-15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 77   

Rapporter
Kommunstyrelsens beslut
Rapporterna läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Följande rapport har inkommit:

- Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndareverksamhet

____________

Beslutet skickas till
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