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§ 155. Kungörande
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna sammanträdets kungörande.

§ 156. Godkännande av dagordning
Ärende
Tillägg:
Ärende 24 ”Medborgarförslag om öppnande av flyktingboende i Hofors, anmälan”
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen med ovanstående ändring.

§ 157. Allmänhetens frågestund
Frågor ställs om:
- Ombyggnationen vid järnvägsstationen i Hofors
- Motionen om provtagning i Torsåker
- Trafiksituationen vid Bergsprängartorget

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 158. Information Hofors Ideella Föreningsservice
Ärende
Hans Backman, Lena Birgersson och Elisabeth Medin informerar om den nystartade
föreningen Hofors Ideella Föreningsservice. Föreningen ska verka för att samverka och
utveckla föreningslivet i Hofors. Föreningen kommer att erbjuda andra föreningar stöd i
form av bland annat administrativ hjälp. Diskussioner har förts med kommunen gällande
samerkan kring exempelvis idrottsturism, nätverk, arrangemang och idrottsanläggningar.
Beslutsunderlag
Muntlig information Hans Backman, Lena Birgersson och Elisabeth Medin, Hofors Ideella
Föreningsservice
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tacka för informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 159. Information om skolresultaten
Ärende
Katarina Ivarsson, skolchef, informerar om skolresultaten. Resultaten i de nationella proven
för årskurs 3, 6 och 9 visar en viss förbättring jämfört med tidigare år. Eftersom det är
relativt små årskullar i kommunen och fåtalet elevers resultat kan påverka det samlade
resultatet är det dock svårt att dra några större slutsatser. Likt landet i stort har pojkar,
utlandsfödda och barn till föräldrar med lägre utbildning sämre betyg än flickor,
svenskfödda och barn till föräldrar med högre utbildning.
Utmaningar inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden handlar till stor del om
ökat antal barn och elever. Detta ställer stora krav på att hitta nya lokaler, med möjlighet
för modern undervisning. Finns inte tillräckligt med lokaler försvårar det för kommunen att
hänga med på statliga satsningar om minskade barngrupper. Sedan beslutet om att lägga
ner gymnasieprogram har också frågan om hur kommunen säkrar kompetensförsörjningen
till det lokala näringslivet lyfts.
Några av de åtgärder som nämnden planerar för att hantera dessa utmaningar är
deltagande i Läslyftet, fortsatt arbete med analys av resultat, specifik lokalutredning för
skola/förskola och arbetsgrupp för kompetensförsörjning.
Beslutsunderlag
Muntlig information, Katarina Ivarsson, skolchef
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tacka för informationen.
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§ 160. Information från revisionen
Ärende
Marie-Louise Dangardt (S), kommunstyrelsens ordförande, föredrar kommunstyrelsens
yttranden gällande revisionens granskningsrapporter om räkenskapssammandraget,
uppföljande granskning och planeringsperspektivet i det kommunala uppdraget.
Ingemar Kalén (KD), ordförande i kommunrevisionen, informerar om den riskanalys som
revisionen genomför och som kommer ligga till grund för de granskningar som kommer att
utföras under 2016. Kalén informerar även om den granskning som är inlämnad till
kommunen gällande budgetprocessen.
Beslutsunderlag
Muntlig information, Ingemar Kalén (KD), ordförande kommunrevisionen.
Muntlig information, Marie-Louise Dangardt (S), kommunstyrelsens ordförande.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tacka för informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
2015-11-23 / § 166
Dnr

2015/133

§ 161. Taxor och avgifter avseende myndighetsutövning för Gästrike
Räddningstjänst, beslut
Ärende
Taxor och avgifter inom Räddningstjänstens område ska beslutas av kommunfullmäktige.
Förbundschefen föreslår nu nya taxor för 2016.
Beslutsunderlag
Förbundschefens skrivelse, 2015-10-13
Tjänsteskrivelse Ulf Strömstedt, kommunchef, 2015-10-20
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxor och avgifter
för myndighetsutövning för Gästrike Räddningstjänst enligt bilaga.
___________________________________________________________________________
Kommunfullmäktige 2015-12-14
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxor och avgifter för myndighetsutövning för
Gästrike Räddningstjänst enligt bilaga.
Expedieras
Gästrike Räddningstjänst
Övriga kommuner som ingår i kommunalförbundet
Hemsidan
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
2015-11-23 / § 168
Dnr

2015/139

§ 162. Trygghetsboende Centralgatan 5, beslut
Ärende
Under en längre tid har Hoforshus och Statens bostadsomvandlings AB (SBO) utrett frågan
om bildandet av boende för äldre på adressen Centralgatan 5. Detta dels av skälet att
fastigheten är i mycket dåligt skick, i stort behov av upprustning och dels för att skapa
positiva flyttkedjor så att den äldre delen av befolkningen ska kunna finna ett attraktivt
boende.
En oerhört väsentlig del i arbetet är att åstadkomma hyror som passar i Hofors och med
hjälp av SBO kan detta skapas. Om Hoforshus själv rustar fastigheten, vilken de är i stort
behov av, kommer hyresnivåerna inte kunna bäras av varken, de som i dagsläget bor på
adressen eller stora delar av befolkningen. För att genomföra projektet är det nödvändigt
att sälja fastigheten till SBO. Hoforshus föreslår Hofors kommunfullmäktige att Hoforshus
AB ges tillstånd och möjligheten att sälja fastigheten Hofors 6:83 till Statens
Bostadsomvandlings AB för 1 krona. Hoforshus styrelse ska vid senare tillfälle om
möjligheten och om tillståndet från fullmäktige ges särskilt fatta beslut om Hoforshus AB
ska genomföra affären. Det bokförda värdet på fastigheten uppgår till 922 tkr. Hoforshus
styrelse fattade beslut om detta vid sammanträdet 2015-09-03.
Fastighetens bokförda värde överstiger försäljningsvärdet. Denna förlust kommer att stanna
i Hoforshus AB.
Beslutsunderlag
VD:s skrivelse 2015-10-26
Protokoll Hoforshus AB, 2015-09-03
Protokoll Hofors Kommunhus AB, 2015-11-09
Tjänsteskrivelse Ulf Strömstedt, kommunchef, 2015-11-05
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att medge att Hoforshus
AB får sälja fastigheten Hofors 6:83 med adress Centralgatan 5, till Statens
Bostadsomvandlings AB för en (1) krona för att genomföra ett uppförande av ett nytt
boende för äldre.
___________________________________________________________________________
Kommunfullmäktige 2015-12-14
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medge att Hoforshus AB får sälja fastigheten Hofors 6:83
Justerare

Utdragsbestyrkande
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med adress Centralgatan 5, till Statens Bostadsomvandlings AB för en (1) krona för att
genomföra ett uppförande av ett nytt boende för äldre.
Expedieras
Hoforshus AB
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

11 (29)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2015-12-14

12 (29)

Kommunstyrelsen
2015-11-23 / § 169
Dnr

2015/136

§ 163. Ändring av avtal om samverkan i gemensam Överförmyndarnämnd,
beslut
Ärende
I nuvarande avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd i Sandviken, Hofors och
Ockelbo kommuner anges i § 5 att arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter
och ersättare utgår från värdkommunens arvodesbestämmelser och ingår i
kostnadsfördelningen utifrån befolkningsunderlag.
Av 4 kap. 15 a § kommunallagen följer att förtroendevald i en gemensam nämnd har rätt till
ersättning av den kommun eller det landsting som har valt dem.
Den som väljs till ledamot eller ersättare i en gemensam nämnd ska betraktas som
förtroendevald i den kommun som valt personen. Det är därför den kommun som ska utge
ekonomiska förmåner till den förtroendevalde. Regeln kan visserligen leda till att
ersättningen till ledamöterna i den gemensamma nämnden blir olika beroende på vilken
kommun de representerar. Principen om lika arvoden för lika uppdrag inom en och samma
kommun rubbas dock inte.
Förslagsvis ändras nuvarande skrivning i samverkansavtalet § 5, i enlighet med
kommunallagens bestämmelser, till följande lydelse:
”Nämndens ledamöter och ersättare arvoderas och får kostnadsersättning enligt
arvodesbestämmelser i respektive kommun som har utsett den förtroendevalde.
Arvoden och kostnadsersättning utbetalas av respektive kommun.”
Det nya avtalet gäller från och med den 1 januari 2016.
De samverkande kommunerna har inte haft någon synpunkt på förslaget
Beslutsunderlag
”Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd i Sandviken, Hofors och Ockelbo
kommuner”.
Tjänsteskrivelse Ulf Strömstedt, kommunchef, 2015-11-04
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna nytt avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd, samt
att avtalet gäller från och med den 1 januari 2016.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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___________________________________________________________________________
Kommunfullmäktige 2015-12-14
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna nytt avtal om samverkan i gemensam
överförmyndarnämnd, samt att avtalet gäller från och med den 1 januari 2016.
Expedieras
Sandvikens kommun
Ockelbo kommun
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
2015-11-23 / § 170
Dnr

2015/135

§ 164. Sammanträdesdagar 2016, beslut
Ärende
Från kommunkansliet föreligger förslag på datum, tid och plats för sammanträdena 2016
gällande kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Sammanträdesdagar 2016 för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige, 2015-10-21
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, kommunsekreterare, 2015-10-21
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträdesdagar år 2016 fastställs till kl. 13.15 i
Kommunhuset, Granvägen 8, sammanträdesrum Stollen, följande dagar:
18 januari, 15 februari, 14 mars, 18 april, 23 maj, 15 augusti, 12 september, 10 oktober och
7 november,
att kommunstyrelsens sammanträdesdagar år 2016 fastställs till kl. 13.15 i Kommunhuset,
Granvägen 8, sammanträdesrum Stollen, följande dagar:
1 februari, 29 februari, 4 april, 9 maj, 13 juni, 29 augusti, 26 september, 24 oktober, 21
november,
att föreslå kommunfullmäktige att besluta att kommunfullmäktiges sammanträdesdagar år
2016 fastställs till kl. 17.30 i Torsåkers Bygdegård (i maj och september) och Hofors Folkets
Hus, sal Valhall (övriga månader) följande dagar:
22 februari, 21 mars, 25 april, 30 maj, 19 september, 17 oktober, 14 november och 12
december.
___________________________________________________________________________
Kommunfullmäktige 2015-12-14
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges sammanträdesdagar år 2016
fastställs till kl. 17.30 i Torsåkers Bygdegård (i maj och september) och Hofors Folkets Hus,
sal Valhall (övriga månader) följande dagar:
22 februari, 21 mars, 25 april, 30 maj, 19 september, 17 oktober, 14 november och 12
december.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
2015-11-23 / § 172
Dnr

2015/82

§ 165. Motion om nyttjande av sociala media för information och
marknadsföring av Hofors kommun, besvarande
Ärende
Peter Hillblom (HOP) och Kent Andersson (HOP) har i en gemensam motion yrkat att man
skyndsamt undersöker möjligheterna att omgående börja använda samma verktyg som vår
omvärld och tar tillvara de enorma möjligheterna att både marknadsföra sig och nå ut med
samhällsinformation som de sociala medierna öppnar upp för.
Motionsställarna pekar på en brist som Hofors kommun haft under ganska lång tid. Det är
riktigt att möjligheterna att få ut information och att marknadsföra kommunen skulle öka
högst väsentligt om och när kommunen påbörjar ett strukturerat utnyttjande av de nya
verktygen.
Av den anledningen har kommunstyrelsen alldeles nyligen beslutat att överföra
informations- och kommunikationsverksamheten (liksom turism och besöksnäringen) till
Entré Hofors från den 1 januari 2016. Syftet är att uppnå synergier genom att samordna
denna verksamhet. Arbetet med att förnya kommunens hemsida har också påbörjats.
Förändringar i motionsställarnas önskade riktning bör därför märkas direkt under nästa år.
Medel för förändringarna finns avsatta i budgeten.
Beslutsunderlag
Hillbloms och Anderssons motion, 2015-05-18
Yttrande från VD Entré Hofors, 2015-07-08
Yttrande från informationssamordnaren 2015-09-26
Tjänsteskrivelse Ulf Strömstedt, kommunchef, 2015-11-04
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses
besvarad.
___________________________________________________________________________
Kommunfullmäktige 2015-12-14
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad.
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Kommunstyrelsen
2015-11-23 / § 173
Dnr

2015/67

§ 166. Motion om möjliggörande för hemtjänsten att erbjuda måltider lagade
i det egna hemmet, besvarande
Ärende
Hans Backman (L) och Arne Evertsson (L) har i en gemensam motion yrkat
att hemtjänsten i egen regi ska erbjuda alla som beviljats bistånd med måltider, att få
maten lagad i det egna hemmet, att ett valfrihetssystem inrättas för matleveranser inom
hemtjänsten, att det ska finnas möjlighet att välja mellan flera olika rätter på kommunens
vård- och omsorgsboenden, samt att kommunen vid upphandlingar av måltidstjänster inom
äldreomsorgen ska lägga stor vikt vid att brukarna ges inflytande, delaktighet och flera
alternativa rätter att välja mellan.
Motionen har remitterats till Kost- och städenheten och till socialnämnden. Socialnämnden
anser inte att det finns ekonomiskt utrymme för den ökade personalkostnad som
motionens första yrkande innebär.
Beslutsunderlag
Backmans och Evertssons motion 2015-04-30
Kost- och städchefens utredning 2015-10-26
SN 2015-09-17, § 100
Tjänsteskrivelse Ulf Strömstedt, kommunchef, 2015-11-04
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att motionens första yrkande ska
avslås, och övriga tre yrkanden ska anses besvarade.
___________________________________________________________________________
Kommunfullmäktige 2015-12-14
Beslutsförslag under mötet
Kenneth Axling (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionens första yrkande ska avslås och övriga tre
yrkanden ska anses besvarade.
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Kommunstyrelsen
2015-11-23 / § 174
Dnr

2015/110

§ 167. Motion om regional handlingsplan mot våldsbejakande extremism,
besvarande
Ärende
Hans Backman (L) har inkommit med en motion i rubricerade ämne. En slutsats som dragits
av ”Samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism”, Mona Sahlin,
är att arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism blir mer
framgångsrikt när lokal samverkan utgår från någon form av strategiskt dokument. Med
anledning av det kan man anta att en länsövergripande handlingsplan mot våldsbejakande
extremism kan hjälpa kommunerna, Region Gävleborg och länsstyrelsen och dess anställda
att konkretisera ett förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism. Region Gävleborg
ser Samhällsrådet som lämplig plattform för framtagande av en sådan handlingsplan.
Kontinuerlig och bred samverkan mellan berörda aktörer inom ramen för befintliga
strukturer är att föredra. Exempel på befintliga strukturer utöver kommunal, regional
förvaltning kan vara Brottsförbyggande rådet (Brå), socialtjänst, polis, skola och så vidare.
Långsiktighet är att föredra framför projektarbete. Genom att söka stöd i organisationen
kring den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism kan vi dra viktiga
slutsatser av andras erfarenheter.
*Samhällsrådet utgörs av landshövding, länsråd, polischef, två kommunchefer och
regiondirektör
Beslutsunderlag
Hans Backmans (L) motion, 2015-07-31
Tjänsteskrivelse Ulf Strömstedt, kommunchef, 2015-11-06
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att Samhällsrådet*, som hålls
ihop av Länsstyrelsen Gävleborg, får ett uppdrag att ta fram ett underlag för gemensamma
aktiviteter och planer, med syftet att motverka radikalisering i länet. Vidare föreslås att
länsstyrelsen genom Samhällsrådet tar ansvar för en bred och långsiktig samverkan med
berörda aktörer.
Härmed anses motionen besvarad.
___________________________________________________________________________
Kommunfullmäktige 2015-12-14
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Samhällsrådet*, som hålls ihop av Länsstyrelsen
Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2015-12-14

20 (29)

Gävleborg, får ett uppdrag att ta fram ett underlag för gemensamma aktiviteter och planer,
med syftet att motverka radikalisering i länet. Vidare föreslås att länsstyrelsen genom
Samhällsrådet tar ansvar för en bred och långsiktig samverkan med berörda aktörer.
Härmed anses motionen besvarad.
Expedieras
Länsstyrelsen Gävleborg
Region Gävleborg

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2015-12-14
Dnr
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2015/149

§ 168. Medborgarförslag om utomhusgym, anmälan
Ärende
Georg Hansson har inlämnat ett medborgarförslag om att kommunen ska upprätta ett
utomhusgym i Rönningen.
Diana Blomgren (S), ordförande kommunfullmäktige, läser upp en komplettering till
förslaget som har lämnats in strax innan sammanträdet. Kompletteringen innehåller ett
förtydligande om att utomhusgymmets stationer ska vara utformade med fokus på äldre.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2015-11-12
Förtydligande till medborgarförslaget, 2015-12-14
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget får ställas, att förslaget överlämnas till
kommunstyrelsen för besvarande samt att beslutet återrapporteras till kommunfullmäktige.

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2015-12-14
Dnr

22 (29)

2015/150

§ 169. Medborgarförslag om garage vid Rönningsgatan, anmälan
Ärende
Georg Hansson har inlämnat ett medborgarförslag om att kommunen ska bygga garage vid
Rönningsgatan för uthyrning.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2015-11-12
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget får ställas, att förslaget överlämnas till
kommunstyrelsen för besvarande samt att beslutet återrapporteras till kommunfullmäktige.

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2015-12-14
Dnr
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2015/148

§ 170. Motion om biblioteket i Hofors, anmälan
Ärende
Arne Evertsson (L) och Hans Backman (L) har inlämnat en motion om att biblioteket i Hofors
yta ska minskas och att hotellets entreprenör och apoteket ska erbjudas att ta över samma
yta. I motionen föreslås även att ett medborgarkontor upprättas.
Beslutsunderlag
Motion, 2015-11-12
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att den överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning.

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2015-12-14
Dnr

2015/151

§ 171. Motion om ishockeyrink till Torsåker, anmälan
Ärende
Hoforspartiet har lämnat in en motion om att den sarg som ska bytas ut i ishallen ska
placeras i Torsåker.
Beslutsunderlag
Motion, 2015-11-19
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att den överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2015-12-14
Dnr

2015/152

§ 172. Motion om informativ officiell anslagstavla, anmälan
Ärende
Hoforspartiet har lämnat in en motion om att kommunen ska utreda möjligheten att
utveckla informationsflödet med offentliga digitala tavlor.
Beslutsunderlag
Motion, 2015-11-15
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att den överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2015-12-14
Dnr

26 (29)

2015/153

§ 173. Motion om trafikfara vid busstorget samt Korsåvägen, anmälan
Ärende
Hoforspartiet har lämnat in en motion om att kommunen ska utreda trafiksituationen för
in- och utfarten vid södra parkeringen i Hofors centrum och att kommunen ska flytta på
hänvisningsskylten Korså Bruk vid utfarten från Korsåvägen till Faluvägen/E16.
Beslutsunderlag
Motion, 2015-11-15
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att den överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning.

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2015-12-14
Dnr

27 (29)

2015/154

§ 174. Motion om provtagning för sjuka i Torsåker, anmälan
Ärende
Hoforspartiet har inlämnat en motion om att kommunen ska utreda möjligheten att
utveckla samarbetet med Hälsocentralen och erbjuda provtagning för sjuka i Torsåker.
Beslutsunderlag
Motion, 2015-11-15
Beslutsförslag under mötet
Xamuel Gonzalez Vestling (V) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att motionen inte får
ställas.
Anne Persson (HOP) yrkar att motionen får ställas och att den överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag; Xamuel Gonzalez Vestlings (V) förslag om
att motionen inte ska få ställas och Anne Perssons (HOP) förslag om att motionen ska få
ställas. Omröstning genomförs genom acklamation. Ordförande finner att
kommunfullmäktige beslutat enligt Xamuel Gonzalez Vestlings (V) förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen inte får ställas.

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2015-12-14
Dnr

2015/127, 2015/91, 2015/90

§ 175. Meddelanden
Ärende
Löpnr
1359/2015

Datum
2015-12-01

1360/2015

2015-12-01

1361/2015

2015-12-03

Ärende
Beslut om granskningsyttrande avseende rapport om
planeringsperspektivet i det kommunala uppdraget
Beslut om granskningsyttrande avseende rapport om
uppföljande granskning i Hofors kommun
Beslut om granskningsyttrande avseende rapport om
räkenskapssammandraget 2014

Beslutsunderlag
Rapport meddelanden KF, 2015-12-01 – 2015-12-03
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen av meddelanden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2015-12-14
Dnr

29 (29)

2015/157

§ 176. Medborgarförslag om öppnande av flyktingboende i Hofors, anmälan
Ärende
Lovisa Sandgren, Elin Persson och Klara Burtsoff har inlämnat ett medborgarförslag om att
kommunen öppnar ett flyktingboende.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2015-12-01
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget får ställas, att förslaget överlämnas till
kommunstyrelsen för besvarande samt att beslutet återrapporteras till kommunfullmäktige.

Justerare

Utdragsbestyrkande

