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(1-22)

Plats och tid

Hofors Folkets Hus, sal Valhall kl 17:30-18:30

Beslutande

se sidan 2-3

Övriga närvarande

se sidan 3

Justerare

Daniel Johansson (S), Pär Åslund (FHT)

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret, 2013-04-02

Justerade paragrafer

17- 32

Sekreterare

……………………………………..
Kristina Jansson

Ordförande

……………………………………..
Diana Blomgren (S)

Justerare

……………………………………..
Daniel Johansson (S)

……………………………………..
Pär Åslund (FHT)

______________________________________________________________________________________

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktige i Hofors kommun

Sammanträdesdatum

2013-03-25

Justerade paragrafer

17-32

Datum då anslaget sätts upp

2013-04-02

Datum då anslaget tas ned

2013-04-24

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Hofors kommun

Underskrift

............................................................
Kristina Jansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

2013-03-25

2

Närvarolista / Omröstningsprotokoll
Ledamöter

Närvaro Kommentar
Ja
Nej
1 Marie-Louise Dangardt (S)
X
2 Birgitta Lööf (S)
X
3 Kenneth Axling (S)
X
4 Tomas Fröjd (S)
X
5 Daniel Johansson (S)
X
6 Binita Paues (S)
X
7 Gunnar Bergkvist (S)
X
8 Linda-Marie Anttila (S)
X
9 Torbjörn Jansson (S)
X
10 Barbro Johansson (S)
X
11 Bertil Holst (S)
X
12 Ing-Marie Möller Andersen (S) X
13 Ziita Eriksson (M)
X
14 Alf Persson (M)
X
15 Daniel Nyström (M)
X
16 Hans Larsson (C)
X
17 Helena Wikström (C)
X
18 Hans Backman (FP)
X
19 May Hedlund (FP)
X
20 Xamuel Halfvars (V)
X
21 Sören Bergqvist (V)
X
22 Birgit Winges (V)
X
23 Gunlög Nordström (MP)
X
24 Pär Åslund (FHT)
X
25.Kent Olsson (FHT)
X
26 Broor Sundin (FHT)
X
27 Kjell Hedman (-)
X
28 Nicklas Danielsson (SD)
X
29 Per Tjerneld (M)
X
2:e vice ordförande
30 Tomas Isaksson (S)
X
1:e vice ordförande
31 Diana Blomgren (S)
X
Ordförande
SUMMA
27 4

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

Omröstning
Ja Nej Avstår
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Närvarolista / Omröstningsprotokoll
Ersättare
Juha Könönen (S)
Mari Rasjö (S)
Lars Hedkvist (S)
Hans Hellström (S)
Annelie Klang (S)
Ewa Henning (S)
Benny Eriksson (S)
Petra Ramstad (M)
Jan Hultkrantz (M)
Per Berglund (C)
Sten Brunk (C)
Bojan Petrovic (FP)
Cia Norberg (FP)
Susanna Wintherhamre (V)
Eero Luusua (V)
Gunnar Lindberg (MP)
Marianne Höglund (MP)
Anna Magnusson (FHT)
Mats Eriksson (FHT)
- (SD)
- (SD)
SUMMA
Övriga närvarande

Justerare

För ordinarie
Ledamot
Nr 6
Nr 11

Närvaro
Ja
Nej
X
X

Omröstning
Omröstning
Ja
Nej Avstår Ja
Nej Avstår

2
Kristina Jansson
Ulf Strömstedt
Ronja Skoglund
Ida Hedström
Matilda Hedström

Utdragsbestyrkande

sekreterare
kommunchef
§ 20
§ 20
§ 20
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Innehållsförteckning
§ Ärende
§ 17 Kungörande

Sida
5

§ 18 Godkännande av dagordning

5

§ 19 Allmänhetens frågestund

5

§ 20 Medborgarförslag att årskurs 9 anordnar aktiviteter för yngre barn, anmälan

6

§ 21 Avsägelse av uppdrag samt fyllnadsval för resterande del av mandatperioden
2011-2014

7

§ 22 Verksamhetsplan 2014-2016 med budget för 2014, beslut

9

§ 23 Förslag till finanspolicy för Hofors kommunhus AB med dotterbolag samt
Hofors Vatten AB

11

§ 24 Ny taxa för hantering av ärenden enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900), beslut

13

§ 25 Reglering av taxor för miljö- hälsa och livsmedel, beslut

14

§ 26 Motion: Garantera en avgiftsfri skola, besvarande

15

§ 27 Medborgarförslag om klocka med digital reklam i Hofors centrum, besvarande

17

§ 28 Fråga till kommunalrådet angående rutiner för skadestånd när kommunen orsakat
människor kostnader eller skador

18

§ 29 Interpellation till kommunalrådet om Solberga skola och årskurs 6, anmälan

19

§ 30 Interpellation om skolans hantering av elevers samhällsengagemang, anmälan

20

§ 31 Motion om värmeslingor, anmälan

21

§ 32 Meddelande

22

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kf § 17

§ 17 Kungörande
Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörande.

Kf § 18

§ 18 Godkännande av dagordning
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med följande ändringar:
- Medborgarförslag att årskurs 9 anordnar aktiviteter för yngre barn, anmälan, behandlas som
ärende 5 a.
- Fråga till kommunalrådet angående rutiner för skadestånd när kommunen orsakat människor
kostnader eller skador, behandlas som ärende 12 a.

Kf § 19

§ 19 Allmänhetens frågestund
Frågor ställs om
-

Justerare

vad som händer med medborgarförslag som tillstyrks i kommunfullmäktige och vilket
ansvar kommunfullmäktige har att följa upp ärenden som bifallits.
barnomsorgen i Hofors kommun.

Utdragsbestyrkande
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Kf § 20

Dnr 2013.31

Sida

§ 20 Medborgarförslag att årskurs 9 anordnar aktiviteter för yngre barn,
anmälan
Ärende
Ronja Skoglund, Ida Hedström och Matilda Hedström har inkommit med ett förslag som
innebär att elever i årskurs 9 på Petreskolan varje år ska anordna en aktivitet för yngre barn
för att förebygga mobbning och grupperingar i Hofors kommun.
Förslagsställarna presenterar sitt förslag för kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, Ronja Skoglund, Ida Hedström och Matilda Hedström, 2013-03-21

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
handläggning.

Expedieras
Kommunstyrelsen
Ronja Skoglund
Ida Hedström
Matilda Hedström

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

2013-03-25
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Dnr 2010.53
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§ 21 Avsägelse av uppdrag samt fyllnadsval för resterande del av
mandatperioden 2011-2014
Ärende
Marianne Höglund (MP) har avsagt sig samtliga uppdrag för Miljöpartiet i Hofors kommun.
Sylvia Abramsson (S) har avsagt sig uppdraget som ordförande i miljö- och
byggnadsnämnden. Kenneth Axling (S) har avsagt sig uppdraget som kommunens
representant i Hofors Folketshusförenings styrelse (org.nr 785500-0647).
Beslutsgång
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om val av ordförande kan göras utan att
valberedningen lagt fram förslag (KF arbetsordning 38 §). Ordningen godkänns.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Marianne Höglund (MP) från samtliga politiska uppdrag i Hofors kommun,
att begära uppgift om ny ersättare i kommunfullmäktige från Länsstyrelsen,
att utse Gunnar Lindberg (MP), Vitsippsvägen 10, 813 33 Hofors, som ersättare i
kommunstyrelsen för resterande del av mandatperioden 2011-2014,
att utse Petter Svedén (MP), Stegvägen 13, 813 95 Torsåker, som ordinarie ledamot i miljöoch byggnadsnämnden för resterande del av mandatperioden 2011-2014,
att utse Petter Svedén (MP), Stegvägen 13, 813 95 Torsåker, som ersättare i Gästriklands
vattenvårdsförening för resterande del av mandatperioden 2011-2014,
att entlediga Sylvia Abramsson (S) som ordförande i miljö- och byggnadsnämnden,
att utse Sylvia Abramsson (S), Åkervägen 9, 813 33 Hofors, som ordinarie ledamot i miljöoch byggnadsnämnden för resterande del av mandatperioden 2011-2014,
att utse Viktor Rasjö (S), Ågatan 25, 813 33 Hofors, som ordförande i miljö- och
byggnadsnämnden för resterande del av mandatperioden 2011-2014.
att entlediga Kenneth Axling (S) som kommunens representant i Hofors Folketshusförenings
styrelse (org.nr 785500-0647) för resterande del av mandatperioden 2011-2014,
att utse Sören Bergqvist (V), Villavägen 11, 813 35 Hofors, som kommunens representant i
Hofors Folketshusförenings styrelse (org.nr 785500-0647) för resterande del av
mandatperioden 2011-2014.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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forts § 21

Expedieras
Länsstyrelsen
Personalkontoret
Miljö- och byggnadsnämnden
Hofors Folketshusförening
Gästriklands vattenvårdsförening
Gunnar Lindberg (MP)
Akten

Justerare

Sylvia Abramsson (S)
Viktor Rasjö (S)
Kenneth Axling (S)
Sören Bergqvist (V)
Petter Svedén (MP)
Marianne Höglund (MP)

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

2013-03-25
2013-02-25

Kf § 22
Ks § 23
Ksau § 34

Dnr 2013.10

Sida

§ 22 Verksamhetsplan 2014-2016 med budget för 2014, beslut
Ärende
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 23 januari 2013, § 7 att inte
komplettera Verksamhetsplan 2013 – 2015 utan istället ta fram ramar för Verksamhetsplan
2014 – 2016. Statistik för att ta fram förslag till ramar är under framtagande från SKL och
SCB och kommer att publiceras strax innan kommunstyrelsens sammanträde den 25
februari 2013. Arbetsutskottet har vid sina diskussioner konstaterat att det råder en stor
brist mellan den resurs som, vid tillämpande av tidigare beslutade skattesatser, ställs till
förfogande för den kommande planeringsperioden. I underlaget har inte framlagd
utredning kring förändring av skatteutjämningssystemet beaktats.
Beredningen har fört diskussioner kring behoven av förändring av äskanden i planen för
2013 – 2015 och föreslår följande justeringar jämfört med fastställd budget för 2013.

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Miljö- o byggnadsnämnden
Barn- o utbildningsnämnden
Socialnämnden
Summa

2014
0,0
3,6
0,5
4,8
6,1
15,0

2015
0,1
15,8
0,7
10,8
11,0
38,4

Ovanstående innebär justeringar jämfört med budgetåret 2013. Således ska 23 miljoner
kronor anpassas utöver de 15 miljoner kronor som anpassas 2014.
Ekonomichef Christer Ekendahl presenterar skatteunderlaget för Hofors kommun och
redogör för Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) samhällsekonomiska framtidsutsikter
för världen och för Sverige.
Beslutsunderlag
Muntlig information ekonomichefen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
- att anta upprättat förslag till nettobudgetramar,
- att uppdra åt kommunstyrelsen att upprätta reviderade ramar efter nya uppgifter från SKL
respektive SCB,
- att uppdra åt kommunstyrelsen att upprätta ekonomistyrningsregler för 2013.

__________
Kommunfullmäktige 2013-03-25
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
- att anta upprättat förslag till nettobudgetramar,
- att uppdra åt kommunstyrelsen att upprätta reviderade ramar efter nya uppgifter från SKL
respektive SCB,
- att uppdra åt kommunstyrelsen att upprätta ekonomistyrningsregler för 2013.
Expedieras
Ekonomikontoret
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

2013-03-25
2013-02-25

Kf § 23
Ks § 26
Ksau § 22

Dnr 2013.7
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11
11

§ 23 Förslag till finanspolicy för Hofors kommunhus AB med dotterbolag samt
Hofors Vatten AB
Ärende
Riksdagen har under hösten ändrat reglerna för avdrag för räntekostnader för lån upptagna
hos bolagets ägare. Kommunfullmäktige har beviljat kommunal borgen för att möjliggöra
extern finansiering.
För att skapa enhetliga regler för kommunens bolagsupplåning har förslag till finanspolicy
upprättats.
Ekonomichefen föredrar ärendet för arbetsutskottet. Jurister på Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) har rådfrågats i ärendet. Förslaget till finanspolicy har skickats på remiss till
de berörda bolagen och ekonomchefen redogör för synpunkterna.
Beslutsunderlag
Ksau § 4/2013-01-14
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Christer Ekendahl, 2013-02-07
Förslag till finanspolicy för Hofors kommunhus AB med dotterbolag samt Hofors Vatten AB
Muntlig information, ekonomichef Christer Ekendahl

Ekonomichef Christer Ekendahl redogör för innehållet i finanspolicyn.
Under sammanträdet ändrar kommunstyrelsen en lydelse i finanspolicyn (s. 4) så att
maximal lånevolym för Kommuninvest kan uppgå till 100 % av lånevolymen istället för
tidigare lydelse som var 65 %.
Beslutsförslag under sammanträdet
Marie-Louise Dangardt (S) föreslår att överläggningar med övriga delägare i Gästrike Vatten
AB fortsätter.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag att ta ställning till.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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forts. § 23
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa upprättat förslag till
finanspolicy, att uppdra åt respektive styrelse att snarast kalla till extra bolagsstämma för att
anta fastställd policy, samt att överläggningar fortsätter med övriga delägare i Gästrike
Vatten AB.

__________
Kommunfullmäktige 2013-03-25
Beslutsförslag under sammanträdet
Marie-Louise Dangardt (S) föreslår att besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag att ta ställning till.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till finanspolicy, att uppdra åt
respektive styrelse att snarast kalla till extra bolagsstämma för att anta fastställd policy, samt
att överläggningar fortsätter med övriga delägare i Gästrike Vatten AB.

Expedieras
Hofors Kommunhus AB med dotterbolag
Gästrike Vatten AB
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2013-03-25
2013-02-25

Kf § 24
Ks § 30
Ksau § 25

Dnr 2013.16

Sida
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§ 24 Ny taxa för hantering av ärenden enligt plan- och bygglagen (SFS
2010:900), beslut
Ärende
En revidering har gjorts av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) taxa som togs fram till
den nya Plan- och bygglagen som trädde i kraft den 2 maj 2011. Byggservicekontoret har valt
att föreslå en revidering som grundar sig på de erfarenheter man förvärvat sedan
lagändringen den 2 maj 2011.
Syftet har varit att jämna ut avgifterna för att bättre stämma överens med handläggningen
som utförs på kontoret. Revideringen avviker inte i sak från den ursprungliga taxan, utan det
är handläggningsfaktorerna som har ändrats. I avsnittet om skyltlov har strukturen
förändrats för en bättre förståelse. Ändringarna kommer bland annat innebära att
hanteringen för strandskydd, garage och braskaminer kommer att få en lägre taxa än
nuvarande.
Beslutsunderlag
Ny Plan- och bygglovstaxa 2013, 2012-12-18
Miljö- och byggnadsnämnden, § 5/2013-01-22
Tjänsteskrivelse, kommunchef Ulf Strömstedt, 2013-02-01
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta bilagda taxa för prövning
enligt Plan- och bygglagen, samt att fastställa N faktorn till 0,8.

__________
Kommunfullmäktige 2013-03-25
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta bilagda taxa för prövning enligt Plan- och bygglagen,
samt att fastställa N faktorn till 0,8.

Expedieras
Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2013-03-25
2013-03-25

Kf § 25
Ks § 43
Ksau § 41

Dnr 2012.83

Sida

§ 25 Reglering av taxor för miljö- hälsa och livsmedel, beslut
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 26 november 2012, beslutades att miljö- och
byggnadsnämnden till fullmäktiges möte i mars 2013 skulle återkomma med ett förslag på
hur taxan för miljö- hälsa- och livsmedel ska regleras i framtiden.
Ärendet behandlas på miljö- och byggnadsnämnden den 12 mars 2013.

Miljö- och byggnadsnämnden (MBN) kommer att ta upp ärendet på nämndens
sammanträde 9 april 2013.
Beslutsunderlag
Skrivelse, bygg- och miljöchef Håkan Eck, 2013-02-07
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att ta upp ärendet på
kommunfullmäktiges sammanträde 20 maj 2013.

Omedelbar justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

__________
Kommunfullmäktige 2013-03-25
Beslutsunderlag
Förslag till beslut från kommunfullmäktiges presidium, 2013-03-12
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ta upp ärendet på kommunfullmäktiges sammanträde
20 maj 2013.

Expedieras
Miljö- och byggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2013-03-25
2013-03-25

Kf § 26
Ks § 33
Ksau § 29

Dnr 2012.55

Sida

15
22

§ 26 Motion: Garantera en avgiftsfri skola, besvarande
Ärende
Xamuel Halfvars (V) har inkommit med en motion i vilken han yrkar att Hofors kommun
tydligt uttalar till alla skolor i kommunen att all verksamhet ska vara avgiftsfri.
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att tillstyrka motionen. Av nämndens beslut
framgår också att man är medveten om att alla aktiviteter måste rymmas inom budget. I
annat fall måste man avstå från en tänkt aktivitet.
Ekonomichef Christer Ekendahl har lämnat ett yttrande avseende finansieringen av att bifalla
motionen.
Beslutsunderlag
Motion, Xamuel Halfvars, 2012-06-11
Tjänsteskrivelse, skolchef Agneta Dahlqvist, 2013-01-11
Tjänsteskrivelse, kommunchef Ulf Strömstedt, 2013-02-01
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Christer Ekendahl, 2013-02-08
Beslutsförslag under sammanträdet
Daniel Johansson (S) yrkar bifall till motionen.
Susanna Wintherhamre (V), Linda-Marie Anttila (S) och Daniel Johansson (S) tilläggsyrkar att
innebörden av motionen ska börja gälla från och med läsår 2013-2014.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Susanna Wintherhamres (V) m.fl. tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen, vilket innebär att alla
aktiviteter måste rymmas inom budget. I annat fall måste man avstå från en tänkt aktivitet.
Innebörden av motionen ska börja gälla från och med läsår 2013-2014.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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forts. § 26

__________
Kommunfullmäktige 2013-03-25
Beslutsförslag under sammanträdet
Xamuel Halfvars (V) och Daniel Johansson (S) föreslår att motionen ska bifallas.
Tilläggsförslag: Hans Backman (FP) föreslår att man i samband med budgetarbetet ska se över
möjligheten att finansiera skolans utflykter.
Tilläggsförslag: Pär Åslund (FHT) föreslår att skolan ska få ett tilläggsanslag, och att
innebörden av motionen kan börja gälla från hösten 2013.
Beslutsgång
Ordföranden tar inte upp de båda tilläggsförslagen för proposition eftersom de inte tidigare
behandlats i kommunstyrelsen eller barn- och utbildningsnämnden. Det finns därför enbart
ett förslag att ta ställning till. Ordningen godkänns.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen, vilket innebär att alla aktiviteter måste
rymmas inom budget. I annat fall måste man avstå från en tänkt aktivitet. Innebörden av
motionen ska börja gälla från och med läsår 2013-2014.
Reservation
Pär Åslund (FHT) reserverar sig mot beslutet.

Expedieras
Xamuel Halfvars (V)
Barn- och utbildningsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2013-03-25
2013-03-25

Kf § 27
Ks § 34
Ksau § 30

Dnr 2012.73
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17
24

§ 27 Medborgarförslag om klocka med digital reklam i Hofors centrum,
besvarande
Ärende
Arne Evertsson och Lars Rydén har inkommit med ett förslag om att en klocka med
temperaturvisare placeras centralt i Hofors Centrum. Förslaget innebär också att klockan ska ha
möjlighet att visa digital reklam om lokala arrangemang. Medborgarförslaget har remitterats till
byggservicekontoret för handläggning.
Byggservicekontoret skriver att Rotary i Hofors har genom muntlig kontakt med bygg- och
miljökontoret framfört ett önskemål om en klocka i Hofors centrum. De vill även vara med och
sponsra denna klocka och har avsatt pengar för detta. Med anledning av Rotarys önskemål har
bygg- och miljökontoret tagit fram ett förslag på en klocka som har presenteras för Rotary.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, Arne Evertsson och Lars Rydén, 2012-08-01
Tjänsteskrivelse byggservicekontoret/kommunchef Ulf Strömstedt, 2013-01-11

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget
besvarat genom att byggservicekontoret tillsammans med Rotary Hofors fortsätter arbetet
med att ta fram en klocka för placering i Hofors centrum.

__________
Kommunfullmäktige 2013-03-25
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat genom att
byggservicekontoret tillsammans med Rotary Hofors fortsätter arbetet med att ta fram en
klocka för placering i Hofors centrum.

Expedieras
Arne Evertsson
Lars Rydén
Byggservicekontoret
Akten
Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

2013-03-25

Kf § 28

§ 28 Fråga till kommunalrådet angående rutiner för skadestånd när
kommunen orsakat människor kostnader eller skador
Ärende
Pär Åslund (FHT) har inkommit med en fråga till kommunalrådet angående rutiner för
skadestånd när kommunen orsakat människor kostnader eller skador.

Beslutsunderlag
Fråga, Pär Åslund (FHT), 2013-03-21

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om frågan ska få ställas och finner att
kommunfullmäktige beslutar att inte ta upp frågan.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att inte ta upp frågan.
Expedieras
Pär Åslund (FHT)
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

2013-03-25

Kf § 29

Dnr 2013.25

Sida
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§ 29 Interpellation till kommunalrådet om Solberga skola och årskurs 6,
anmälan
Ärende
Helena Wikström (C) har inkommit med en interpellation till kommunalrådet med frågor som
rör flytten av årskurs 6 från Solberga skola till Petreskolan.

Beslutsunderlag
Interpellation, Helena Wikström (C), 2013-03-11
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och att den besvaras av
kommunalrådet på fullmäktiges sammanträde 20 maj 2013.

Expedieras
Marie-Louise Dangardt (S)
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

2013-03-25

Kf § 30

Dnr 2013.26

Sida
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§ 30 Interpellation om skolans hantering av elevers samhällsengagemang,
anmälan
Ärende
Ziita Eriksson (M) har inkommit med en interpellation till barn- och utbildningsnämndens
ordförande med frågor om vad skolan gör för att uppmuntra elevers samhällsengagemang.
Beslutsunderlag
Interpellation, Ziita Eriksson (M), 2013-03-12
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och att den besvaras av barn- och
utbildningsnämndens ordförande på fullmäktiges sammanträde 20 maj 2013.

Expedieras
Linda-Marie Anttila (S)
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

2013-03-25

Kf § 31

Dnr 2013.18

Sida
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§ 31 Motion om värmeslingor, anmälan
Ärende
Kjell Hedman (-) efterfrågar i sin motion att värmeslingor ska läggas ner i gatan vid Hotellet
och Apoteket.
Beslutsunderlag
Motion, Kjell Hedman (-), 2013-02-13
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen för handläggning i kommunstyrelsen.

Expedieras
Kommunstyrelsen
Kjell Hedman (-)

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

2013-03-25

Kf § 32

§ 32 Meddelande
Kommunrevisorerna: Granskningsrapport om hur pedagogisk lunch hanteras i
Hofors kommun, dnr 2013.19

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen.

Expedieras
Kommunrevisorerna
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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