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Kommunstyrelsen

2014-05-15

§ 63. Godkännande av dagordning
Ärende
§ 67 ”$ka!Ikrav" på e-faktura, beslut, utgår
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen med ovan nämnda förändring.

dJusterare
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Kommunstyrelsen

2014-06-16
Dnr

2013/23

§ 64. UppsiktHoforsVatten AB
Ärende
Kommunstyrelsenhar enligtKommunallagenen uppsiktspliktvad gällerövriganämnder,
bolagochkommunalförbundsom kommunenär medlem i. Kommunstyrelsen
har med
anledningav detta tagit beslutom “fokusmöten"där styrelsenerhållerfördjupad
informationfrån dessaverksamhetersamt har möjlighetatt ställafrågor.
Gunilla Alsén informerar om Hofors Vatten AB.

Verksamhet:
- ÄgaochförvaltaVA-anläggningarnaiHoforskommun.
- Styrelsenberederärendenför besluti Kommunfullmäktigegällande:
TaxekonstruktionVA-taxan
investeringsbudget

Övrigaärendensomrörhuvudman
Grundläggandeansvar:
- Tillverkningochkontrollav dricksvatten
- Reningav spillvatten
- Avledningochreningav dagvatten
- Ett fungerandeledningssystem
Resultatoch utdelningskravfinnsingaför bolagetdå de ej är förenligamed lagenom
allmännavattentjänster(LAV).
Självkostnadsprincipen
gäller-—reglerasinomtre år från att det har uppståttöver- eller
underskott.
Tertial

1- tom sista april:

Försåldmängd- har sjunkit,utvecklingenverkarclockplanaut.
Ett överuttagpå nästantvâ miljonerkronor.
Mål för medborgareoch kunder:
Kunderi kommunenhar en tryggoch säkerVattenförsörjning- mätsgenomhälsomässigt
säkertvatten
-

73 prover har tagits -inget vattenprov har varit otjänligt

Mål för ett hållbart samhället:

VA-verksamhetenutvecklarlångsiktigthållbaralösningar- mätsgenomgenomförandeav
förnyelseplan.
- Målvärdet för året är 75 procent.Ingenmätningär genomfördtill Tertial 1.
Bedömningenär att målet uppnåspå årsbasis.

Justerare
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I lokusKommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (24)
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2014-06-16
Mål för ekonomi:
VA-verksamheten ska uppnå full kostnadstäckning under planeringsperioden.
- intäkterna överstiger kostnaderna med 23 procent, det innebär ett överuttag per
tertial 1 på nästan två miljoner kronor.
2015-2018 preliminär plan:
- Räknar med underuttag 2016-2018
- Räknarmed större underhåll
- Behov av att ta upp nya län 2016-2018
Framtida inriktig:
- Ändrade förutsättningar och ökade krav medgör ökat behov av
rationaliseringar/effektiviseringar
- Förnyelseav befintliga anläggningar för att upprätthålla anläggningarnasstatus
- långsiktiga åtgärder för att säkerställa vattenkvaliteten
- Vattenresurserna mäste säkerställasför kommande generationer. Från ett lokalt till
ett regionalt perspektiv
- Regionalstrategi för avloppshanteringen

-

Ökamiljömedvetandetochvattnetsvärdehosvårabrukare.

Framtidsscenario:
Svenskt Vattens utredning visar
- Fördubbling av VA-taxan år 2035-2060
- 170 procents ökning år 2060-2130
Förväntad utveckling:
- Säkerställavattenförsörjningen och vattentäkter
- Undersöka reserwattenförsörjningen
- Erforderliga skyddsbarriärer måste finnas
-

VA-strategi

-

Vattenförsörjningsplan
Avloppsförsörjningsplan

Beslutsunderlag
Muntlig information,

Gunilla Alsén, ekonomichef Gästrike Vatten

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen.

l Justerare
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Kommunstyrelsen

2014-06-16
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
§ 58/2014-06-02
Dnr

2014/18

§ 65. Förslagtill budgetför kommunstyrelsen2015-2017 ocheffektmålför
2015, beslut
Ärende
Kommunstyrelsenhar fått en tilldeladram ochhar särredovisatönskemålutöver
densamma.Förslagtill mål har arbetatsfram gemensamtmellanförtroendevaldaoch
tjänstemän.

Beslutsunderlag
Förslagtill budget2015, plan 2016-17
Verksamhetsplan- dragand drop (kommunstyrelsen),2014-05-27
Beslut

Kommunstyrelsens
arbetsutskottbeslutaratt föreslåkommunstyrelsenatt beslutaatt
fastställaförslagtill budgetför 2015-2017, samteffektmålför 2015.

Kommunstyrelsen 2014-06-16

Beslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt fastställaförslagtill budgetför 2015-2017, sarnteffektmål
för 2015 med tilläggetatt ta med mål för folkhälsa.

Expedieras
Budgetberedningen
Funktionsledarna
Akten

Justerare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 59/2014-06-02
Dnr

2013/130

§ 66. Arvoden till valfunktionärer, förslag till beslut
Ärende
Kommunfullmäktige

beslutade den 14juni 2010, § 85, om arvode till valfunktionärer.

Beslutet innebar en timersättning på valdagen med 200 kronor per tjänstgöringstimme.
Kommunfullmäktige har därefter, den 10juni 2013, § 62, beslutat om nytt
arvodesreglemente. l det senare beslutet har inte 2010 års beslut beaktats.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Ulf Strömstedt, 2014-05-27
Protokollsutdrag, KF§ 85 / 2010-06-14
Protokollsutdrag, VN § 6 /2010-06-07
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att samtliga valfunktionärer vid tjänstgöring på söndagar vid allmänna
val och folkomröstningar, erhåller 200 kronor per tjänstgöringstimma, istället för det
tidigare grundarvodet, samt att denna ändring ska inarbetas i kommunens
arvodesreglemente. Arvodet ska gälla från och med allmänna val 2014.

Kommunstyrelsen 2014-06-16

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att samtliga valfunktionärer vid
tjänstgöring på söndagar vid allmänna val och folkomröstningar, erhåller 200 kronor per
tjänstgöringstimme, istället för det tidigare grundarvodet, samt att denna ändring ska
inarbetas i kommunens arvodesreglemente. Arvodet ska gälla från och med allmänna val
2014.

Expedieras
Valnämnden

Personalkontoret
Akten

lJusterare
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§ 67. Skallkrav på "e-faktura", beslut
Ärende

Ärendetutgår

Justerare
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2014-06-16
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
§ 61/ 2014-06-02

Dnr

2013/23

§ 68. Revidering av tidsplan för kommunstyrelsens utövande av sin

uppsiktsplikt,beslut
Ärende
Det har visatsigatt barn- ochutbildningsnämndensaknarrelevantaunderlagi maj för att
kunnapresenteramåluppfyllelsen.Förutsättningarnaär avsevärtbättre i septemberdå det
senasteläsåretavslutats.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse,
Ulf Strömstedt,2014-05-06
Riktlinjerför kommunstyrelsens
utövandeav sinuppsiktsplikt
Beslut

Kommunstyrelsens
arbetsutskottbeslutaratt föreslåkommunstyrelsenatt beslutaatt ändra
tidsplanenför fokusmötenpå såsätt att kommunstyrelsenochmiljö-och
byggnadsnämnden
behandlaspå mötet i maj och barn-och utbildningsnämnden
på mötet i
september.

Kommunstyrelsen2014-O6-16

Beslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt ändratidsplanenför fokusmötenpå såsätt att
kommunstyrelsenoch miljö-ochbyggnadsnämnden
behandlaspå mötet i maj ochbarnoch utbildningsnämndenpå mötet i september.
Expedieras
Samtliganämnderoch bolag
Akten

Justerare
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Kommunstyrelsen

2014-06-16
arbetsutskott
Kommunstyrelsens
§ 62/ 2014-06-02
Dnr

2014/61

§ 69. Styrning och ledning i Hofors kommun, förslag till beslut
Ärende
Underflera âr har kommunensträvatefter att utveckla,förenklaochskapaett enhetligt
styrsystem.Detta har sketti samverkanmellanförtroendevaldaochtjänstemän.Det
verktygsomvi för närvarandeanvändersomstöd,Stratsys,har ocksåutvecklasochmed
det ocksåkommunenskompetensochförmågaatt användadet. Förslagetgrundarsigpå de
vunnaerfarenhetersomnu finns.Underhöstenkommerkommunstyrelsenatt fastställa
riktlinjeravseendestyr-och ledningssystemet.
Beslutsunderlag
Anne-MarieNiemelä,2014-05-23
Tjänsteskrivelse,
Styrningochledningi Hoforskommun
Beslut

arbetsutskottbeslutaratt föreslåkommunstyrelsenatt föreslå
Kommunstyrelsens
kommunfullmäktigeatt fastställakommunensstyr- ochledningssystem.

Kommunstyrelsen2014-06-16

Beslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt föreslåkommunfullmäktigeatt fastställakommunensstyroch ledningssystem.

Expedieras
Kommunstyrelsen

Övriganämnder
HoforshusAB
Hemsidaochintranät
Akten

Justerare
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Kommunstyrelsen

2014-05-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 63/2014-06-02
Dnr

2014/30

§ 70. Arbetsmiljöpolicy

och riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö

och rehabilitering, förslag till beslut
Ärende
Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-07 att återremittera ärendet för att se över
förmuleringarna under rubriken "En god arbetsmiljö i Hofors kommun innebär att:"
Enöversyn och justering av dokumentet har skett. Dessutom har kommunens värdegrund
arbetats in.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Ulf Strömstedt, 2014-05-27
Förslagtill Arbetsmiljöpolicy
Förslagtill Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige
att anta den reviderade arbetsmiljöpolicyn
att under förutsättning att fullmäktige antar arbetsmiljöpolicyn, fastställa riktlinjer för
hälsofrämjande

arbete, arbetsmiljö och rehabilitering.

Kommunstyrelsen

2014-06-16

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige
att anta den reviderade arbetsmiljöpolicyn
att under förutsättning att fullmäktige antar arbetsmiljöpolicyn, fastställa riktlinjer för
hälsofrämjande

arbete, arbetsmiljö och rehabilitering.

Expedieras
Styrelser och nämnder
Personalchefen
Akten

Justerare
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Kommunstyrelsen

2014-05-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 64/2014-06-02

Dnr

2014/63

§ 71. Utlåning till Hoåns Kraft AB, förslag till beslut
Ärende
Hoåns Kraft står inför ett reinvesteringsbehov

i sin vattenkraftsproduktion

i form av en ny

tub till Tjärnäs kraftstation och styrsystem till Tjärnäs kraftstation, Dammfallets kraftstation
samt vid Hofors kraftstation. Kalkyler för de olika delmomenten har tagits fram och i
sammandrag gäller följande:
o Ny tub: lnvesteringsbehov ca 1,5 miljoner kronor
0 styrsystem vid samtliga stationer ca 1,5 miljoner kronor
Lönsamheten i dessainvesteringar bedöms vara goda och säkerställer driften vid
stationerna ca 25 år framåt.
Hoåns Kraft AB har i dag inte likvida reserver vilket beror på levererade koncernbidrag inom
koncernen och att HoånsKraft investerat i aktier i det samägdaSamkraft AB.
Hoåns Kraft AB har ansökt hos Hofors kommun att ägaren ska gå i borgen för ett externt
lån.
Ägaren gör bedömningen att HoånsKraft inte ska upplåna externt utan att ägaren Hofors
kommun lånar ut 3 miljoner kronor till bolaget. Vilket medför att bolaget kommer att betala
amortering och ränta till Hofors kommun.
Beslutsunderlag
Skrivelse Hoåns Kraft AB
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att godkänna utlåning om totalt 3 miljoner kronor till Hoåns kraft AB,
till fastställda villkor.

Kommunstyrelsen 2014-06-16

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna utlåning om totalt
3 miljoner kronor till Hoåns kraft AB, till fastställda villkor.
Justerare
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Expedieras
Hoåns KraftAB
Hoforshus AB

Akten

Justerare
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Kommunstyrelsen

2014-06-16
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
§ 65/ 2014-06-02

Dnr

2014/4

§ 72. Förlängning av Iånerevers gällande Hofors Vatten AB, förslag till beslut
Ärende
EnIånereversgällandeHoforsVatten ABförfallertill återbetalningden 2014-12-31.
Reversengäller"LånNRVA 4" på4 750 238 kronor.Önskemålom att förlängaIånetiden
med fyra år har inkommitfrån HoforsVatten AB. l Övrigtkommerreversenatt vara
oförändrad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Anne-Marie Niemelä, 2014-05-26

Mejl från GunillaAlsén,GästrikeVatten AB,2014-05-07
Beslut

Kommunstyrelsens
arbetsutskottbeslutaratt föreslåKommunstyrelsen
att föreslå
Kommunfullmäktigeatt beslutaatt återbetalningsdagengällandeIånerevers"LänNRVA4"
ändrastill 2018-12-31.

Kommunstyrelsen2014-06-16

Beslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt föreslåKommunfullmäktigeatt beslutaatt
återbetalningsdagengällandeIånerevers"LänNRVA 4" ändrastill 2018-12-31.

Expedieras
Hofors Vatten AB
Akten

i Justerare
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Kommunstyrelsen
2014-06-16

Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 65/2014-06-02

Dnr

2014/64

§ 73. Uppföljning april 2014 kommunstyrelsen,

beslut

Ärende
Enligt kommunens ekonomistyrningsregler ska en första uppföljning genomföras per den
sista april.
För kommunstyrelsen finns det i dagsläget inga tecken på att budget inte kommer att hållas.
Beslutsunderlag
Muntlig information,

Anne-Marie Niemelä, ekonomichef

Tjänsteskrivelse, Ulf Strömstedt, 2014-05-27
Uppföljning april 2014, kommunstyrelsen
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att godkänna
uppföljningen.

Kommunstyrelsen

2014-06-16

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljningen.

Expedieras
Fun ktionsledarna
Akten

I minM4
Justerare
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Kommunstyrelsen

2014-06-16
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
§ 67/2014-06-02

Dnr

2014/64

§ 74. Uppföljning
april2014Hoforskommun,beslut
Ärende
Enligtkommunensekonomistyrningsregler
skaen första uppföljninggenomförasper den
sista april.

Uppföljningenvisaratt Barn-ochutbildningsnämndenhar ca 4 miljonerkronori underskott,
socialnämndenca 4,5 miljonerkronori underskottochmiljö- ochbyggnadsnämnden
följer
budget.För2014 är det budgeteratför 6,7 miljonerkronori överskott.
Beslutsunderlag
Muntlig information, Anne-Marie Niemelä, ekonomichef

Tjänsteskrivelse,
Ulf Strömstedt,2014-05-27
Uppföljningapril 2014, Hoforskommun
Beslut

Kommunstyrelsens
arbetsutskottbeslutaratt föreslåkommunstyrelsenatt godkänna
uppföljningenochatt överlämnaden till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen2014-06-16

PâXamuelHalfvars(V) initiativönskarkommunstyrelsengöraett medskickom att seöver
användandetav kvalitetssäkringsdokumentet.

Beslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt godkännauppföljningenoch att överlämnadentill
kommunfullmäktige.

Expedieras
Samtliga nämnder
Akten

Justerare
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Kommunstyrelsen

2014-06-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 68/ 2014-06-02

Dnr

2013/10

§ 75. Justering av ramar pga ändrad redovisningsprincip, förslag till beslut
Ärende
Under 2014 har redovisningsprincip för telefoni (1000 tkr) och företagshälsovård (870 tkr)
ändrats, vilket innebär att kostnaderna numera bokförs på respektive nämnd/enhet.
Budgeten för ovanstående poster ligger i dagsläget under Kommunstyrelsen, vilket medför
att budgeten ska omfördelas från Kommunstyrelsen till respektive nämnd.
Lönekostnad för handläggaregällande Iokalbokning 40% och förskolekön 60% ligger idag
under Kommunstyrelsen. Överföring av 60% ska ske till Barn- och utbildningsnämnden och
de övriga 40% ligger kvar under KS/Fritid.
Förändring av ramar görs för att respektive nämnd och styrelse ska få täckning för de
merkostnader som uppkommit pga ändrad redovisningsprincip avseendetelefoni,
företagshälsovård samt omfördelning av lönekostnader.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Anne-Marie Niemelä, 2014-05-28

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att godkänna föreslagna förändringar.

Kommunstyrelsen

2014-06-16

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna föreslagna
förändringar.

Expedieras
Samtliga nämnder och styrelse
Fritidschefen
Akten

Justerare
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Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
§ 70/2014-06-02

Dnr

2013/ 100

§ 76. Skrivelse om fria bussresorför pensionärer, förslag till besvarande
Ärende
PROTorsåkerochSPFHofors-Torsåkerhar lämnat in en skrivelsegällandefria bussresorför
pensionärer.I skrivelsenstår att i Gävlekommunhar pensionärerrätt att åkagratispå alla
busslinjeri Gävlekommun.Föreningarnamotiverarsitt förslagmed att mångaäldre känner
sigosäkravid bilkörningi synnerhetundervinterhalvåret,samtatt miljönblir bättre då
färre bilaranvänds.
Sedan2012 utgör LandstingetGävleborgkollektivtrafikmyndighetochär den somansvarar
för ochfinansierarkollektivtrafikeni länet. Kommunenhar inte rådigheteller på annat sätt
möjlighetatt ensidigtbeslutaom Lex. avgiftsbefrielseinom kollektivtrafiken.Gävle
kommunhar gjort ett s.k.tillköpochfinansierarett systemsomkallasResekort65+. Den
somär 55 år eller äldreochfolkbokfördi Gävlekommunhar möjlighetatt resautan avgift
på X-trafiksbussar inomkommungränsenpåvardagarundervissaklockslag.För att resa
gratiskrävstillgångtill ett särskiltresekortsom resenärenbeställer.Gävlekommunär
ansvarigför administrationochkostnaderför självakortet samtbetalar ett prisför varje
resasomkortinnehavarengör med stadstrafikenrespektivelandsbygdstrañken
inom Gävle
kommununder de tider då kortet gäller.Förnärvarande(april2014) är kommunens
kostnad20 kr per resaför landsbygdstrafiken
och7,50 kr per resapå stadsbussarna.Gävle
kommuns kostnad var ca 3,2 Mkr för 2013.

Hoforskommunhar 2393 innevånaresomär 65 år eller äldre per den 31 december2013.
Det är svårtatt i detta lägeha någonuppfattningom hur stort intressetskullevara för ett
sådantkort ochhur mångaresorsomskulleskemed en kommunalsubventionav avgiften.
De ekonomiskakonsekvensernaär därför mycketsvåraatt beräkna.Till det kommer att det
behöverskapasen administrationkringsjälvakortdistributionensomsannoliktär mer
kostsamtunder självauppbyggnads-ochintrimningsfasen.
Argumentsomkanvara relevantaför en satsningpå avgiftsfriaresorför pensionärerär:
- ökar det kollektivaresandetochminskarbilåkandet
- kan gynnaekonomisktsvaggrupper
- ökat resandekan underlättaför socialaaktiviteterochskapaförutsättningarför ett
friskareliv ochkanvara särskiltintressantför grupperutan bil/körkort
- utnyttjar restidermed lägreefterfråganochspriderefterfråganpå kollektivtrafikjämnare
över dygnet
Argumentsomkanvara relevantamot avgiftsfriaresorför pensionärerär:
-ökar kommunenskostnader
- satsningenär inte behovsanpassad,
d.v.s.ävende somhar råd är berättigadetill kortet

Justerare
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och subventionen

- kan ge fel incitament - man väljer att åka buss på korta sträckor när det är gratis, istället
för att gå eller cykla.
Bedömningen är att en satsning på avgiftsfria resor inom kollektivtrafiken för pensionärer
medför ett ökat ekonomiskt åtagande för kommunen.
Gruppen 65+ subventioneras redan idag genom det s.k. Seniorkortet. Ett personligt kort
som gäller under ett år för ett obegränsat antal resor med kollektivtrafik i hela
Gävleborgslän. Kortet kostar 220:-/månad (2014)
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Ulla Sahlström, 2014-05-12
Skrivelse från PRO Torsåker och SPFHofors - Torsåker

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utan eget yttrande överlämna frågan till
kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen 2014-06-15

Beslutsförslag under mötet
Sören Bergqvist (V) och Ziita Eriksson(M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att avslå
skrivelsen.
Xamuel Halfvars (V) förslår att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att
göra en beräkning över vad det skulle kosta att införa det i Hofors kommun.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen i proposition till varandra och finner att ärendet ska avgöras
idag. Därmed finns bara ett förslag att ta ställning till, Ordförande finner att
kommunstyrelsen har beslutat enligt Sören Bergqvist (V) m.fI förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avslåförslaget

Justerare

MDlol

Utdragsbestyrkande

Hc/onKommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
21(24)
Kommunstyrelsen

2014-05-15
Expedieras
PROTorsåker
SPF Hofors - Torsåker

Kommunalapensionärsrådet
Akten

I Justerare
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
§ 71/ 2014-06-02

Dnr

2013/78

§ 77. Medborgarförslagom att biblioteket inrättar en monter med
författaren Gunder Anderssons böcker, förslag till besvarande
Ärende
PerOlofWibergföreslåratt biblioteketskainrätta en monterför författaren Gunder
Andersson,somi sinaböckerhar skildratHoforsunder50-talet.
Förslagettill avslaggrundarsigpå att GunderAnderssonär född i Dalarnaochhar sina
rötter där. Hanär inte en författare som klart ochtydligtär knutentill varkenHoforseller
Hoforssomort.
Påbiblioteketfinnsen särskildsamlingav litteratur koppladtill länet ochlandskapet.l
Hoforsfinnsen Gästrikesamling.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse,Ulf Strömstedt,2014-05-28
Protokollsutdrag BUN § 51/ 2014-05-06

Tjänsteskrivelse
ÅsaWiklund,
2014-04-14
Medborgarförslag,2013-08-09
Beslut

Kommunstyrelsens
arbetsutskottbeslutaratt föreslåkommunstyrelsenatt föreslå
kommunfullmäktigeatt avslåmedborgarförslaget.

Kommunstyrelsen2014-06-16

Beslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt föreslåkommunfullmäktigeatt avslåmedborgarförslaget.

Expedieras
PerOlofWiberg
Barn-ochutbildningsnämnden
Akten

Justerare
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
§ 72/ 2014-06-02

§ 78. Meddelanden
Ärende
Redovisningav meddelanden,bilaga1

Beslut

Kommunstyrelsens
arbetsutskottbeslutaratt föreslåkommunstyrelsenatt godkänna
rapporteringenav meddelanden.

Kommunstyrelsen 2014-06-16

Beslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt godkännarapporteringenav meddelanden.

AJusterare
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arbetsutskott
Kommunstyrelsens
§ 73/ 2014-05-02

§ 79. Delegationsbeslut
Ärende
Redovisningav delegationsbeslut,bilaga2

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att godkänna

rapporteringenav delegationsbeslut.

2014-06-16
Kommunstyrelsen

Beslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt godkännarapporteringenav delegationsbeslut.

Justerare
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