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REDOVISNING AV DELEGERINGSBESLUT

Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns.
Ärendebeskrivning
Under perioden 2017-01-12 – 2017-02-08 har följande delegeringsbeslut tagits:
Kommunsekreterare Annica Månssons beslut
Kameraövervakning med drönare nr 1/17 – 5/17

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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REDOVISNING AV MEDDELANDEN

Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns
Protokoll mm
Utbildnings- och kulturnämnden 2017-02-15
Ekonomiutskottet 2017-02-06
Arvodeskommittén 2017-02-06
Tillväxutskottet 2017-02-14
Personalutskottet 2017-02-14
Näringslivsråd 2017-01-25
VGS 2017-01-24
Region Gävleborg 2017-01-25
SKL – Meddelande från styrelsen
Kvalitet i särskilt boende
Handlingsplan för samverkan vid genomförande av vision e-hälsa 2025
Region Gävleborg
Rapport angående färdtjänstens utveckling 2016

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
§
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 – KOMMUNSTYRELSEN

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2016 godkänns.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ska till årsredovisning 2016 upprätta en verksamhetsberättelse utifrån styrelsens
verksamhetsområden. Verksamhetsberättelsen struktureras utifrån fastställda rubriker. I
kommunstyrelsens verksamhetsberättelse finns delar som kommer att ingå i årsredovisningens
förvaltningsberättelse.
Beslutsunderlag
Kommunchef Charlotta Ryds och ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2017-02-14.
Inlägg
Marit Rempling (C), Anna Schönning (S), Birger Larsson (C)

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 7 (29)

Sammanträdesdatum

2017-02-28

Kommunstyrelsen
§

14

PERSONALBERÄTTELSE 2016
Kommunstyrelsens beslut
Personalberättelse 2016 godkänns.
Ärendebeskrivning
I årsredovisningen ska en personalberättelse upprättas. Årsredovisningens innehåll regleras av
kommunal redovisningslag. Lagen anger att en förvaltningsberättelse ska upprättas där
upplysningar om bl a väsentliga personalförhållanden och särskilt upplysningar om de anställdas
sjukfrånvaro ska anges.
Syfte med personalberättelsen är att återge och följa upp personalstrategiska mål, nyckeltal samt
att ge en samlad beskrivning över kommunens medarbetare.
Personalberättelsen kommer att ingå i det officiella dokumentet för årsredovisning 2016 som
kommer att behandlas av kommunstyrelsen i mars 2017.
Beslutsunderlag
Ekonom Ann-Sofie Stenssons och personalchef Monica Wåhlströms tjänsteskrivelse 2017-02-13
Inlägg
Patrik Jonsson (S), Birger Larsson (C), Staffan Nordqvist (S), Anna Schönning (S), Kerstin
Hellberg (S), Marit Rempling (C)

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
§
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FÖRSKOLAN I CENTRALA OCKELBO – INRIKTNINGSBESLUT

Kommunstyrelsens beslut
Styrgruppen får i uppdrag att fortsätta utreda
1.

Ny förskola med två avdelningar på Gäveränge

2.

Ny avdelning på Wij förskola

3.

Renovering av Wij förskola och anpassning av renoveringen så att den ryms inom den totala
investeringsramen om 25 miljoner kr.

4.

Ängens förskoleavdelning behålls och driftskostnad 1,5 mkr för en ytterligare förskoleavdelning
(totalt 12 i Ockelbo tätort) beaktas i budgetprocessen.

Ärendebeskrivning
Utbildnings- och kulturnämnden och kommunstyrelsen behöver fatta beslut om inriktning för vidare
utredning av södra centrala förskolan.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturchef Lotta Wennlunds tjänsteskrivelse 2017-01-27.
Utbildnings- och kulturnämnden § 8/17.

Utdragsbestyrkande
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EKONOMISK MÅNADSREDOVISNING JANUARI – KOMMUNSTYRELSEN

Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens månadsredovisning per sista januari 2017.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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17

EKONOMISK MÅNADSREDOVISNING JANUARI – NÄMNDERNA

Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns.
Ärendebeskrivning
Nämndernas månadsredovisning per sista januari 2017.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
§
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FRAMTAGANDE AV NY DETALJPLAN – DEL AV VI 1:16

Kommunstyrelsens beslut
1.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd får i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för
bostäder i området söder om Wij lagård.

2.

När/om detaljplanen vunnit lagakraft så färdigställer kommunen tomterna och säljer dessa till
entreprenör som vill bygga flerbostadshus på tomten.

3.

Finansiering sker inom befintlig investeringsbudget.

Ärendebeskrivning
En entreprenör har lämnat in ett önskemål om att få köpa mark av kommunen för att bygga
flerbostadsfastigheter. Marken är ca 5000kvm och belägen söder om Wij lagård.
Området saknar i detaljplan men det finns med i översiktsplanen som ett område lämpat för
bostäder.

Beslutsunderlag
Teknisk chef David Hedmans tjänsteskrivelse 2017-02-10

Utdragsbestyrkande
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§
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ÄGARTILLSKOTT OCKELBO VATTEN – ÄPPELBACKEN

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Ockelbo kommun tillför Ockelbo Vatten AB ett ovillkorat ägartillskott på 979 613 kronor för
kostnader i samband med investeringar för anslutning av nya abonnenter vid Äppelbacken.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige tog i juni 2015 § 53 ett investeringsbeslut att iordningställa 9 tomter på
Äppelbacken. Ramarna för projektet sattes till 5,6 mkr. Det tecknades även en avsiktsförklaring om
att kostnaderna skulle delas och att Ockelbo kommun skulle tillföra Ockelbo Vatten AB ett
aktieägartillskott om högst 3,1 mkr.
Vid slutregleringen av projektet och överföringen av VA- anläggningarna vid Äppelbacken till
Ockelbo Vatten AB (se bilaga) fastställs att både investeringsnivån och aktieägartillskottet ligger på
en betydligt lägre nivå. Underfinansieringen dvs skillnaden mellan intäkter och kostnader för
projektet hamnar på 979 613 kr. Det täcks genom att kommunen tillskjuter ett ovillkorat
aktieägartillskott till Ockelbo Vatten AB. I det ursprungliga investeringsbeslutet och
avsiktsförklaringen stod det villkorat aktieägartillskott. Det skulle återbetalas om bolagets finansiella
ställning tillät det och i takt med att anläggningsavgifterna för området inbetalats.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Joachim Krügers tjänsteskrivelse 2017-02-15.
Inlägg
Anna Schönning (S)

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
§

20

KOMMUNAL BORGEN NYPRODUKTION BOENDE – KOOPERATIVA HYRESRÄTTSFÖRENINGEN HÄSTEN

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1.

Såsom för egen skuld ingås ny borgen för Hästen kooperativ hyresrättsförenings
låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 9 500 000 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader.

2.

En borgensavgift uttas årligen med 0,35 % på lånesumman.

Ärendebeskrivning
Kooperativa hyresrättsföreningen Hästen har inkommit med en ansökan om kommunalborgen för
nybyggnation av flerfamiljshus med 16 lägenheter för äldre. Ett partneringavtal har tecknats med
byggentreprenör. Kreditgivare har kontaktats och för kreditivlånet önskas ett kommunalt
borgensåtagande upp till 9,5 mkr.
Kommunfullmäktige tog i december 2015 ett inriktningsbeslut (§100) med en positiv syn på
bildande av kooperativa hyresrätter. I den bifogade tjänsteskrivelsen presenterades framtagna
villkor för kommunalborgen och för förlustgaranti för kooperativa hyresrättsföreningar. Det
beslutades också att kommunfullmäktige skulle ta separata beslut för varje specifikt projekt.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Joachim Krügers tjänsteskrivelse 2017-02-14.
Inlägg
Marit Rempling (C), Bo Stenbeck (L)

Utdragsbestyrkande
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MÅL- OCH BUDGETPROCESS 2017 - TIDPLAN OCH ARBETSSÄTT
Kommunstyrelsens beslut
1.

Arbetsgång, tidplan och instruktioner godkänns

2.

Kommunövergripande mål och mätbara mål diskuteras vidare vid ekonomiutskottet i mars
2017

Ärendebeskrivning
Vid ekonomiutskottets sammanträde i februari 2017 ska utskottets tidplan och arbetssätt
diskuteras. Ekonomiutskottets sammanträdestillfällen utgör till största delen överläggningar med
nämndföreträdare. De förutsättningar som gäller är följande:
Budgetprocessen planeras utifrån de datum som gällande lagstiftning anger och utifrån att inordna
de ekonomiska processerna årsredovisning, delårsbokslut och års- och flerårsbudget.
Kommunfullmäktige fastställer i juni preliminära ramar per styrelse/nämnd. Som utgångspunkt
gäller fastställd ram enligt flerårsbudget och med preliminär ram för tredje året i planen.
Bokslutsdag ska planeras
Internkontrollarbetet ska inordnas i processen.
Långsiktig investeringsplan ska aktualiseras/behandlas två gånger per år och i samband med
budgetprocessen.
Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska bolagen vara delaktig i kommunens budgetarbete.
Bolagens delårsbokslut per april och augusti ska delges kommunstyrelsen.
Information från kommunala förbund ska erhållas
Beslutsunderlag
Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2017-01-26
Ekonomiutskottet § 1/17

Utdragsbestyrkande
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INFÖR BOKSLUTS- OCH RAMBEREDNING DEN 7-8 MARS 2017
Kommunstyrelsens beslut
Förutsättningarna för boksluts- och ramberedning i mars 2017 godkänns
Ärendebeskrivning
Enligt fastställd tidplan ska tid avsättas för analys och presentation av bokslut 2016. Detta kommer
att genomföras vid ekonomiutskottets sammanträde och vid en gemensam bokslutsdag den 7 mars
2017.
Bokslutsdagen är en viktig dag för alla, både interna och externa deltagare. Det är viktig att alla
som blir kallade deltar denna dag.
Ordförande, vice ordförande och förvaltningschefer kallas till att närvara hela dagen. Enhetschefer
kallas till respektive nämnds presentation. Om enhetscheferna har möjlighet kan de närvara vid
nämndernas samtliga presentationer.
Till bokslutsdagen 2017 kommer kommunstyrelsens ledamöter att kallas.
Representanter från Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd och Överförmyndarnämnden
Västra Gästrikland, Ockelbogårdar AB, Ockelbo Vatten AB och Bionär Närvärme AB och
representanter från de kommunala förbunden Inköp Gävleborg, Gästrike Räddningstjänst och
Gästrike återvinnare kommer att kallas till bokslutsdagen.
En facklig representant per organisation inbjuds till att närvara hela dagen.
Företrädare för varje parti inbjuds att delta vid bokslutsdagen och inbjuds även att delta vid
ekonomiutskottets sammanträde den 8 mars 2017 utan beslutanderätt.
Styrelse och nämnder ska vid detta tillfälle presentera respektive nämnds bokslut.
Varje nämnd får 40 minuter till förfogande för sin presentation, inkl tid för frågor. Bolagen och
förbunden har 30 minuter till sitt förfogande. Föredragande är respektive förvaltningschef/VD.
Presentationen ska utgå ifrån de rubriker som angivits i instruktionerna inför bokslut 2016.
Presentationen ska vara utifrån ett övergripande perspektiv. Redovisning av nyckeltal över tid och
med jämförelser är av vikt
Bokslutsdagen kommer att utgöra en utgångspunkt för kommande budgetprocess. Vid
kommunstyrelsen i mars ges uppdrag ges till styrelse och nämnder inför överläggningarna i maj.
Uppdragen ska behandlas av respektive nämnde i april.
Beslutsunderlag
Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2017-01-30
Ekonomiutskottet § 2/17

Utdragsbestyrkande
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MINSKA HVB-PLATSER OCH UTÖKA STÖDBOENDEPLATSER

Kommunstyrelsens beslut
1.

Nuvarande tio HVB-platser på Åsbacka övergår till den nya placeringsformen stödboende.

2.

Ansvarig föreståndare för HVB och stödboendeverksamheten får i uppdrag att genomföra
omställningen.

3.

Återrapportering till Kommunstyrelsens augusti sammanträde.

Ärendebeskrivning
Antalet ensamkommande barn som sökt asyl i Sverige har minska kraftigt det senaste året. 2015
kom 35 000 barn till Sverige och 2016 kom endast 2095 (till 29 nov -16) ensamkommande barn till
Sverige. Eftersom behovet av platser för ensamkommande barn minskat har Migrationsverket sagt
upp samtliga överenskommelser med Sveriges kommuner. Antalet anvisade barn till Ockelbo under
2016 har minskat till 3 anvisningar att jämföra med 33 anvisningar under 2015.
Behovet av placeringsformen stödboende har ökat:
Beslutsunderlag
Enhetschef Tomas Larssons och föreståndare Hatim Abu Rweilhes tjänsteskrivelse 2017-02-09.
Inlägg
Anna Schönning (S)

Utdragsbestyrkande
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REDOVISNING AV LOKALT PARTISTÖD
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Riktlinjer för redovisning av kommunalt partistöd godkänns.
Ärendebeskrivning
Fullmäktige behandlade ärendet partistöd 2017 och redovisning av partistödet för 2015 i december
2016 (KF § 92/16). Utifrån inlämnad redovisning visat det sig att behov av att riktlinjerna behöver
förtydligas. Arvodeskommittén har i uppdrag att inför redovisning av 2016 års partistöd se över
reglerna för kommunalt partistöd.
Ärendet ska behandlas vidare av kommunstyrelsen och av fullmäktige.
Redovisning och granskning av partistöd 2015
Samtliga partier har lämnat in redovisning av erhållet partistöd för 2015. Underlagen har senast
2016-12-31 undertecknats av revisor.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2016-12-19, § 92
Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2017-01-24.
Arvodeskommittén § 1/17

Utdragsbestyrkande
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INFÖRANDE AV SERVICEPUNKTER I BYARNA

Kommunstyrelsens beslut
1.

Införande av servicepunkter i byarna enligt förslag godkänns

2.

Ersättning för servicepunkter, totalt 105 000 kronor, finansieras inom kommunstyrelsens
budgetram.

Ärendebeskrivning
Grundläggande service är mycket viktigt för att få utveckling och ökad tillväxt i kommunen.
Tillgången till dagligvaror, drivmedel och mötesplats på orten är en förutsättning för företagande,
boende och besöksnäring.
För att stärka den lokala handeln och bensinmacken i byarna ges möjlighet att ansöka om att få
uppdragsavtal för att tillhandahålla servicepunkter. På Servicepunkterna ska man till exempel
kunna komma och träffas över en kopp kaffe, göra sina ärenden över nätet, ta del av information
via broschyrer samtidigt som handeln stärks.
Beslutsunderlag
Näringslivschef Mimmi Ekströms tjänsteskrivelse 2017-02-07.
Inlägg
Staffan Nordqvist (S), Marit Rempling (C), Sune Lang (S)

Utdragsbestyrkande
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UPPFÖLJNING – KOMMUNSTYRELSENS INTERNKONTROLLPLAN 2016

Kommunstyrelsens beslut
Uppföljning av interkontrollplan 2016 godkänns
Ärendebeskrivning
Enligt gällande internkontrollreglemente ska internkontrollplan antas för innevarande år under
februari månad. I samband med att kontrollplanen antas för innevarande år ska uppföljning av
föregående plan presenteras.
Avstämning av internkontrollarbetet ska genomföras med avstämning vid delårsbokslutet och vid
årsbokslut.
Beslutsunderlag
Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2017-02-08

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 20 (29)

Sammanträdesdatum

2017-02-28

Kommunstyrelsen
§

27

INTERNKONTROLLPLAN 2017 – KOMMUNSTYRELSEN

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens internkontrollplan för 2017 fastställs
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. I
detta ligger ett ansvar för att en organisation kring internkontroll med regler och anvisningar
upprättas inom kommunen.
Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde
och ska tillse att en organisation upprättas för den interna kontrollen och att regler och anvisningar
antas för den interna kontrollen.
Enligt gällande internkontrollreglemente ska internkontrollplan antas för innevarande år under
februari månad.
Beslutsunderlag
Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2017-02-08

Utdragsbestyrkande
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KONSEKVENSER OM DELADE TURER I VÅRDEN UPPHÖR
Kommunstyrelsens beslut
1.

En styrgrupp bestående av personalchef, socialchef, representanter från arbetstagarparterna
tillsätts för att utreda konsekvenserna om delade turer i vården upphör. Personalchefen är
sammankallande.

2.

Återrapportering ska ske till personalutskottet i september 2017.

Ärendebeskrivning
Kommunkontoret har enligt fullmäktige (KF § 77/16) i uppdrag att utreda konsekvenserna om
delade turer i vården upphör
Under 2016 har ärendet diskuterats vid personalutskottet vid flera tillfällen och ärenden har även
funnits med i ekonomiutskottet och kommunstyrelsen. I samband med beslut budget 2017-2019
lyfter frågan om att uppdraget ska utredas vidare.
Enligt förslag tillsätts en styrgrupp bestående av personalchef, socialchef, verksamhetsansvarig,
representanter från verksamheten och från arbetstagarparterna för att utreda konsekvenserna om
delade turer i vården upphör. Personalchefen är sammankallande.
Beslutsunderlag
Ekonom Ann-Sofie Stenssons och personalchef Monica Wåhlströms tjänsteskrivelse 2017-02-14
Inlägg
Anna Schönning (S), Sune Lang (S), Marit Rempling (C)

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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SVAR PÅ GRANSKNINGSRAPPORT – INKÖPSPROCESS OCH AVTALSTROHET

Kommunstyrelsens beslut
1.

Svaret med föreslagna förbättringsåtgärder godkänns

2.

Återrapportering till kommunstyrelsen senast i november

Ärendebeskrivning
PWC har på de förtroendevalda revisorernas uppdrag genomfört en granskning av Ockelbo
kommuns Inköpsprocess och avtalstrohet. Granskningen har syftat till att bedöma om
kommunstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig inköpsprocess.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Joachim Krügers tjänsteskrivelse 2017-01-24.

Utdragsbestyrkande
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SVAR PÅ GRANSKNINGSRAPPORT - UPPFÖLJNING AV TIDIGARE GRANSKNING AV
DELEGATION AV BESLUTANDERÄTTEN

Kommunstyrelsens beslut
1.

Kommunkontoret får i uppdrag att beakta rapporten och dess påpekanden samt att ta fram
förslag på:
- Ny delegationsordningen för kommunstyrelsen.
- Rutiner och regler för hur delegationsbesluten ska redovisas för kommunstyrelsen och ett
kontrollsystem som säkerställer att samtliga beslut redovisats.

2.

Återrapportering till kommunstyrelsen senast på sammanträdet i augusti.

Ärendebeskrivning
I slutet av 2012 genomförde de förtroendevalda revisorerna i Ockelbo en granskning av
delegationen av beslutanderätten i kommunen. Granskningens resultat visade på att det fanns
brister i kommunstyrelsens, socialnämndens och utbildnings- och kulturnämndens
delegationsordning. Under hösten 2016 gjordes en uppföljning av tidigare granskning för att se om
bristerna åtgärdats.
Beslutsunderlag
Kommunchef Charlotta Ryds tjänsteskrivelse 2017-02-09.

Utdragsbestyrkande
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REVIDERING AV REGLEMENTE FÖR VÄSTRA GÄSTRIKLANDS
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1.

Förslaget till reviderat reglemente för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd antas.

2.

Reglementet gäller fr o m 1 april 2017.

Ärendebeskrivning
Reglementet för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd som beslutades av respektive
fullmäktige i Hofors, Ockelbo och Sandviken under 2015 reviderades i samband med
sammanslagningen våren 2016. Reglementet behöver trots det revideras på nytt.
Beslutsunderlag
VGS tjänsteskrivelse 2017-01-12
Förslag till reglemente för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
VGS § 9/17

Utdragsbestyrkande
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ANSVAR FÖR NAMN PÅ KOMMUNALA IDROTTSANLÄGGNINGAR/ARENOR SAMT
REVIDERING AV UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDENS REGLEMENTE

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1.

Utbildnings- och kulturnämnden tilldelas rättigheten att ansvara för namnen på de
idrottsanläggningar/arenor som ägs av kommunen.

2.

Som ägare av namnrättigheten till kommunala idrottsanläggningar äger nämnden i sin tur rätt
att överlåta denna rättighet till en förening.

3.

I de fall en förening anhåller om att få överta rätten att upplåta rätten att namnge en kommunal
anläggning till ett företag/en organisation ska Utbildnings- och kulturnämnden godkänna dels
det nya arenanamnet och dels att föreningen får teckna avtal med företag/organisation om
namnrättigheten. Namnöverlåtelsen ska även regleras i särskilt avtal mellan nämnden och
föreningen, med möjlighet att villkora överlåtelsen.

4.

Utbildnings- och kulturnämndens ansvar för arenanamn, enligt ovan, förs in i gällande
reglemente för nämnden.

5.

Revideringen av utbildnings- och kulturnämndens reglemente godkänns.

Ärendebeskrivning
I samband med pågående process kring byggandet av en kombihall vid Ockelbo Idrottsplats har
frågan om möjligheten för en förening att få överta rätten att upplåta namnet på en kommunal
anläggning lyfts.

Beslutsunderlag
Kommunchef Charlotta Ryds tjänsteskrivelse 2017-02-01

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen
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ÄNDRINGSVAL – LEDAMOT OCH ERSÄTTARE I EKONOMIUTSKOTTET

Kommunstyrelsens beslut
Ledamot
Patrik Jonsson (S)

Ersättare
Anna Schönning (S)

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna kommer att genomföra ändringsval i ekonomiutskottet

Utdragsbestyrkande
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FYLLNADSVAL – LEDAMOT I UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Theresia Mörtman (L)
Ärendebeskrivning
Barbro Stenbeck (L) har i skrivelse avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i utbildnings- och
kulturnämnden.

Utdragsbestyrkande
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KS-KF ÄRENDEN

Förslag till beslut


Riktlinjer partistöd



Kommunal borgen för uppförande av boende för äldre – Hästen kooperativ hyresrättsförening



Ägartillskott Ockelbo Vatten - Äppelbacken



Revidering av reglemente för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd



Ansvar för namn på kommunala idrottsanläggningar/arenor samt revidering av utbildnings- och
kulturnämndens reglemente



Fyllnadsval – ledamot i utbildnings- och kulturnämnden (L)

Ärendebeskrivning
Vilka ärenden från dagens sammanträde ska gå vidare till fullmäktige den 6 mars?

Utdragsbestyrkande
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RAPPORTER/INFORMATION

Ockelbo-modellen

Tobias Tengelin

Inflyttarservice
Ärende till tillväxtgruppen och tillväxtutskottet

Monica Åkesson

Yttre skötsel

Joachim Krüger

Förenade Småkommuners Försäkrings AB

Joachim Krüger

ÖVRIGA FRÅGOR
Obesvarad motion – Habiliteringsersättning
- Besvaras på fullmäktige 8 maj

Bo Stenbeck (L)

Studieresa årskurs 8 eller 9 till Auswitz
- UKNs ordförande tillsammans med fullmäktiges ordförande får
i uppdrag att diskutera med skolledningen. Rapport till fullmäktige
8 maj

Anna Schönning (S)

Utdragsbestyrkande

