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§ 96. Godkännande av dagordning
Ärende
Ärende 8: "Överföring av budget- och skuldrådgivningen til! Konsument Gästrikland, förslag
till beslut" - utgår
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen med ovanstående förändring

I Justerare
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Dnr

2013/23

§ 97. UppsiktBarn-ochutbildningsnämnden
Ärende
Kommunstyrelsenhar enligtKommunallagenen uppsiktspliktvad gällerövriganämnder,
bolagochkommunalförbundsom kommunenär_medlemi. Kommunstyrelsenhar med
anledningav detta tagit beslutom "fokusmöten"där styrelsenerhållerfördjupad
informationfrån dessaverksamhetersamt har möjlighetatt ställafrågor.
AgnetaDahlqvist,skolchef,IngerBexeliusLange,utvecklingsledareochMaria Wallén,
ekonom,informerarom Barn-ochutbildningsnämnden.
'
Beräknad måluggmllelse

3 kommunalamål (grundskolan)
- matematikämnetskaupplevassommeningsfulltför eleverna.- Genomförsgenom
exempelvismatematiklyftet.Ingenmätningpå resultatetär dockutförd i år.
- Andeleneleversomnår högstakravnivåni matematiki årskurs9 skaöka-i
jämförelsemed 2013 har antalet minskat.
- Andeleneleversomnår minstlägstakravnivånpå nationellaproveni matematiki
årskurs3, 6 och9 skaökatill minst85 procent- i jämförelsemed 2013 har andelen
elever minskati årskurs3, ökat i årskurs6 ochkvarstårpå sammanivåi årskurs9.
Resultatnationellaprovenårskurs3
Solbergaskolanhar förbättrat sitt resultati matematikväsentligtijämförelse med 2013.
VärnaskolanochLillåskolanhar försämratsitt resultatijämförelse med föregåendeår.
Totalt i kommunenhar resultatetförsämratsnågot.
Bet

resultat

Elevernasomgicki årskurs6,7 och8 år 2013 har förbättrat sitt betygsmedelvärdetill 2014.
39 av42 eleverficksingymnasieexamen.
Ekonomisktläge
Prognosper augusti2014, minus6 miljoner.
Orsakertill prognosenberorbland annat på:
- Ersättningartill friståendeskolorochinterkommunalaersättningar,gymnasieskolan
Val av utbildningar(beräknarsnittkostnadi budget)
Val av annanskolamen med programvi erbjuder
Flerantal i andraskolor(budgeteratatt fyllavåra egnaplatser)
- Ersättningartill friståendeskolorochinterkommunalaersättningar
grundskolan/förskolan
(RävIyan)
Handlingsplan
- Restriktivamed inköpochanställningavvikarier

Justerare
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Nämndenhar beslutatatt Gymnasieskolans
underskottinte skatäckasgenom
grundskolansresurser
Svårtatt göra nâgrastörre åtdragningar,grundskolanföljer ram

Speciellagersonalfrågor
- Svårighetermed att rekryterabehörigalärare
- Svårtatt hängamed i löneutvecklingenijämförelse med rike

-

Konkurrens
mellankommunerna

-

Behörighet/Iärarlegitimation(sammanställningav läget pågår)
Behovav kompetensutveckling
främst med anledningav nya uppdragoch
forändringari skollagen.

“'

Omvärldsfrågor
-

Regeringsskifte, påverkar?

- Allmännaråd - särskiltstöd,fritidshem
-

Matematiklyftet- läsåret2014/15
Läslyftet- kommunenplaneraratt delta 2015

- Läxfri
skola?
Politisk
diskussion
- Stadieindeladtimplan i grundskolanochfler idrottstimmar
- Främjagrund-ochgymnasieskolors
arbete med särskiltbegåvadeelever.
Pågående/inkommLde inköps-ochupghandlingsärenden
- ombyggnationav Petreskolanför anpassningtill F-6skola
- Eventuellannandriftsformav Entréungdom
- 1:1 satsningen
- ombyggnationav lokalerför mottagandeav nyanländabarn/elever
Beslutsunderlag
Muntlig information, Agneta Dahlqvist, skolchef, Inger Bexelius Lange, utvecklingsledare och

Maria Wallén,ekonom
Beslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt godkännaredovisningenochbetonarvikten av att arbetet
med handlingsplanenprioriteras.
Expedieras
Akten

Justerare
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
§ 93/ 2014-09-08

Dnr

2014/95

§ 98. Bestämmelserom omställningsstödochpensionför förtroendevalda,
förslag till beslut
Ärende
OPF-KLär nyaomställnings-ochpensionsbestämmelser
somhartagits fram av centrala
parter. Bestämmelsernakansomtidigastbörjatillämpasefter valet 2014 ochgällerendast
nytillträddaförtroendevaldaeller omvaldai kommunensominte omfattasav andra
pensionsbestämmelser.
Ingaövergångsreglerfinns.Förtroendevaldasomtillträtt
pensionsgrundande
uppdragpå 40 %eller mer innanvalet 2014 fortsätteromfattasav PBFs
regler.OPF-KLgällerendastunderförutsättningatt fullmäktigeantar regelverket.Enlokal

pensionsmyndighet
skafinnas.

I

OPF-KLliknar i det stora hela de omställnings- och pensionsregler som kommunanställda

omfattasav. Tankenär att öppnaupp möjligheternaatt pendlamellanarbete och
förtroendeuppdrag.OPF-KLskavara ett enklareochtydligarereglementesomska
möjliggörabra ekonomiskkontrollav pensionsskulderna
i kommunerna.
Beslutsunderlag

Sammanfattandebeskrivningav OPF-KL,BeatriceBergströmMolin, personalchef,2014-0903
Förslagtill bestämmelserom omställningsstöd
och pensionför förtroendevalda(DPF-KL)2013-10-20

Beslut

Kommunstyrelsens
arbetsutskottbeslutaratt föreslåkommunstyrelsenatt föreslå
kommunfullmäktige
att anta DPF-KL,bestämmelserom omställningoch pensionerför förtroendevalda
att OPF-KLskagällafrån och med 2015.01.01
att Kommunstyrelsenutsessomlokalpensionsmyndighet
för OPF-KL.

Kommunstyrelsen2014-09-22
PBF: Pensionsbestämmelser för förtroendevalda

OPF-KL:Omställnings-ochPensionsbestämmelser
för förtroendevalda-kommunoch
Landsting
Beslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt föreslåkommunfullmäktige
Justerare

mot?
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att anta OPF-KL,bestämmelserom omställningochpensionerför förtroendevaida
att OPF-KLskagällafrån och med 2015.01.01
att Kommunstyrelsenutsessom lokal pensionsmyndighet
för OPF-KL.

Expedieras
Personalenheten
' 'Alla förtroendevalda
Akten

Justerare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 94/ 2014-09-08

Dnr

2014/39

§ 99. Granskning av informationssäkerhet i Hoforskommun, yttrande
Ärende
På uppdrag av Hofors kommuns revisorer har KPMGgenomfört en granskning av
kommunens rutiner för hur den styr,utreder,inför, upprätthålleroch kontrollerar
informationssäkerheten i sin verksamhet.
Behovet av att förtydliga, struktureraoch effektivisera informationssäkerhetsarbetet har
påtalats av revisorerna. Arbetet med informationssäkerhet är nödvändigt för att uppfylla
de regelverk som finns.
Formellt beslutade styrdokument finns; IT-strategi, IT-Planoch lT-Säkerhetshandledning
med Dnr 200928-005 men är i behov av revidering med tanke på den snabba utveckling
som råder inom lT-området. Styrdokumenten finns publicerade på kommunens intranät,
dock kunde informationen om, och spridningen av dess innehåll varit bättre.
Beslutsunderlag
Granskning av informationssäkerhet i Hofors kommun, kommunrevisionen, 2014-03-25
Förslagtill yttrande avseende kommunrevisionens granskning av kommunens
informationssäkerhet, Jan Hultkrantz, lT-chef, 2014-08-27
Tjänsteskrivelse, Jan Hultkrantz, IT-chef, 2014-08-27

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att IT-chefens
yttrande ska utgöra kommunstyrelsens svar till revisionen.

Kommunstyrelsen 2014-09-22
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att IT-chefensyttrande ska utgöra kommunstyrelsens svar till
revisionen.

Expedieras .
Kommunrevisionen

Samtliga nämnder
Kommunledningsgruppen (KLG)
Akten

Justerare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 95/2014-09-08

Dnr

2014/83

§ 100.AnsIag av medel för gemensam e-tjänstplattform, beslut
Ärende
Inom ramenför Gemensamnämndför verksamhetsstöd,där Gävle,Sandviken,Hoforsoch
Ockelboingår,avsesatt upphandlaochinföraen gemensamplattformför framtagandeoch
drift av e-tjänster.l dagslägethar GävleochSandvikenegna,lokalalösningarför
framtagandeochdrift ave-tjänster,medan HoforsochOckelbosaknaren sådanlösning.
Syftet med detta är att ökatillgänglighetentill nämndenskommunerochpå såsätt stärka
Gästrikekommunerna,minskabefintligakostnaderför de kommunersomidaganvänderetjänster, möjliggörainförandeav e-tjänsterför de kommunersomsaknaregnamöjligheter
samt att minskasårbarhetenför den enskildakommunengenomatt fler resurserfår
kunskap/kompetensinomområdet.
Initialtochvid införandeinnebärdet en visskostnadsökning
för nämndenskommuner.De
kommunersomi dagslägetinte har någrakostnaderför e-tjänsterkommeratt få delsen
engângskostnad
vid införandeochen årligkostnadför drift ochfortsatt utveckling.
Engângskostnaden
beräknasför Hoforskommuntill 51 531 kronorochden årligakostnaden
till 46 818 kronor.I utbyte görskommuneniställetmer attraktiv ochtillgängliggenom
införandeav e-tjänster.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse,Ulf Strömstedt,kommunchef.2014-08-27
Gemensamtjänsteskrivelse.LennartSmith.GävleKommun
Beslut

Kommunstyrelsens
arbetsutskottbeslutaratt föreslåkommunstyrelsenatt besluta
att Hoforskommunskamedverkai gemensamtarbete med övrigaGästrikekommunerför
framtagandeochdrift av eTjänster,
att engångskostnad
ochdriftskostnadernaskabelastakommunstyrelsens
IT-budget.

Kommunstyrelsen2014-09-22

Beslut

Kommunstyrelsenbeslutar
att Hoforskommunskamedverkai gemensamtarbete med övrigaGästrikekommunerför
framtagandeochdrift av eTjänster,
Justerare
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att engängskostnadoch driftskostnaderna ska belasta kommunstyrelsens lT-budget.

Expedieras
IT-chefen
lT-strategen

Gävlé kommun, gemensamma nämnden för verksamhetsstöd
Ockelbo och Sandvikens kommuner
Ekonomichefen
Akten

“

l Justerare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 96/2014-09-08

Dnr

2014/76

§ 101.Överföring av budget och skuldrådgivningen

till Konsument

Gästrikland, förslag till beslut
Ärende

Ärendetutgår.

l Justerare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 97/2014-09-08

Dnr

2014/82

§ 102.Avtal om kommunal parkeringsövervakning, förslag till beslut
Ärende
Kommunal parkeringsövervakning har utförts av en tjänsteman inom Hoforshus AB. Sedan
denne av olika anledningar tvingats avsluta det arbetet, så har kommunen inte haft någon
aktiv förordnad parkeringsvakt. Genom Hoforshus AB:sförsorg har därför offert inhämtats
från ett bevakningsföretag med erfarenhet av sådanverksamhet.
För efterlevnaden

av kommunens föreskrifter

om parkering eller stannande av fordon,

behöver parkeringsövervakning ske. Vid sidan av polisens övervakning behöver kommunen
också förordna parkeringsvakter för uppgiften. (Lag(1987224)om kommunal
parkeringsövervakning

m.m.)

I samband med denna nya ordning är det också lämpligt att revidera
felparkeringsavgifterna, som varit oförändrade sedanjuni 2005. Enligt förordning
(1976:1128) om felparkeringsavgift, så är det kommunen som fastställer avgiftens belopp.
Avgiftens belopp får fastställas till lägst 75 kr och högst 1 000 kr.
Kostnaden för parkeringsövervakningen finansieras genom att kommunens anslagför
teknisk försörjningjusteras i motsvarande mån.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ulf Strömstedt, kommunchef, 2014-08-21

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen
att godkänna avtal med SecuritasSverigeAB om utförande av kommunal
parkeringsövervakning I Hofors kommun,
att förordna följande fyra personer, anställda av Securitas Sverige AB, till parkeringsvakter

Hofors kommun:
Jan-Erik Larsson
Johan Brusén
Jan-Erik Olsson
Sandra Pettersson

Utb.
Utb.
Utb.
Utb.

år 2009
år 2009
år 2013
år 2011

att beslut om framtida förordnanden av parkeringsvakter delegeras till kommunchefen
samt att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fastställa
felparkeringsavgift till 500 kronor, förutom på parkeringsplatser för handikappade och på
l Justerare
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gång- och cykelbanor, där avgiften fastställs till 800 kronor.

Kommunstyrelsen

2014-09-22

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna avtal med SecuritasSverigeAB om utförande av kommunal
parkeringsövervakning l Hofors kommun,
att förordna följande fyra personer, anställda av SecuritasSverigeAB, till parkeringsvakter i
Hofors kommun:
'
Jan-Erik Larsson

Utb. år 2009

Johan Brusén

Utb. år 2009

.lan-ErikOlsson

Utb. år 2013

Sandra Pettersson

Utb. är 2011

att beslut om framtida överenskommelser och förordnanden av parkeringsvakter delegeras
till kommunchefen
samt att föreslå kommunfullmäktige att fastställa felparkeringsavgift till 500 kronor,
förutom på parkeringsplatser för handikappade och på gång- och cykelbanor, där avgiften
fastställs till 800 kronor.

Expedieras
Securitas Sverige AB

Polimyndigheten Gävleborg
Hoforshus AB
Centrumparkeringar f.k.
Hemsidan
Akten

_Justerare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 98/ 2014-09-08

Dnr

2014/78

§ 103.Strategi för jämställdhetsintegrering
yttrande

i Gävleborgs län, förslag till

Ärende
LänsstyrelsenGävleborg har av regeringen fått i uppdrag att skapa en strategi för
jämställdhetsintegrering.
Strategin har'tagits fram i bred samverkan med ett flertal aktöreri länet, där även Hofors
kommun har varit representerade. Genom detta samarbete har de representerade
aktörerna haft stor möjlighet att påverka strategin och dess utformning. Det nationella
jämställdhetsmålet, att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina
egna liv, är även det övergripande målet för strategin. Därefter följer de fyra delmålen i den
nationell_a“jämställdhetspolitikem-jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk
jämställdhet, jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet samt att mäns våld
mot kvinnor ska upphöra. Därtill ligger målet om en jämställd hälsaoch ett processmål ökat arbete med jämställdhetsintegrering i vårt län. Under varje mål ligger aktiviteter för att
uppnå målen och indikatorer för att mäta aktiviteternas effekt.
Jämställdhet handlar om demokrati, makt och utveckling. Kvinnor och män ska ha samma
möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Den centrala frågan i
strategin är om medborgarservicen ges på lika villkor oavsett kön. Genom att arbeta med
jämställdhetsintegrering kan vi åstadkomma jämställd medborgarservice. I strategin bör det
tydliggöras vad som ska mätas. Hur mäter vi kön? Socialaspekt eller biologisk?
Beslutsunderlag
Yttrande Christina ErikssonÖstblom och”SandraWahlborg
RemissStrategi för jämställdhetsintegrering i Gävleborgs län
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott

beslutar att föreslå kommunstyrelsen

att föreslå

kommunfullmäktige att anta strategin för jämställd hetsintegrering i Gävleborgs län.

Kommunstyrelsen 2014-09-22

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta strategin för
jämställdhetsintegrering i Gävleborgs län.
Justerare
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Expedieras
Jämställdhetsstrategen
Akten

lJusterare

MDZ?

Utdragsbestyrkande

HqfinrsKommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

17(24)

Kommunstyrelsen

2014-09-22
Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 99/2014-09-08
Dnr

2014/85

§ 104. Bestämmelser om jubileumsfest

för trotjänare,

pensionärer och

avgåendefullmäktigeledamöter, förslag till beslut
Ärende
Jubileumsfesten anordnas årligen. Festenshuvudsyfte är att uppmärksamma anställda som
uppnått 25 års sammanlagd anställningstid samt anställda som avgått med pension och
uppnått 10 års sammanlagd anställningstid. Vart fjärde år avtackasavgående
fullmäktigeledamöter med två fullgjorda, sammanhängande mandatperioder. Ansvarigaför
festen är kommunchef och personalchef.
'
Kommunfullmäktiges nu gällande anvisningar för festen antogs 2007. Anvisningarna är
oklara på nâgra punkter och behöver därför revideras. Anvisningarna gäller kommunens
samtliga _verksamhetersamt kommunens helägda bolag.
En arbetsgrupp bestående av kommunchef, personalchef samt arrangerande personal har
arbetat med att ta fram förslag till nya bestämmelser
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Ulla Sahlström, 2014-08-26

Förslagtill bestämmelser om jubileumsfest för trotjänare, pensionärer och avgående
fullmäktigeledamöter, 2014
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige
att anta de föreslagna bestämmelserna förjubileumsfesten
samt att uppdra till Kommunstyrelsen att utfärda tillämpningsanvisningar för festen.

Kommunstyrelsen 2014-09-22

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige
att anta de föreslagna bestämmelserna förjubileumsfesten
samt att uppdra till Kommunstyrelsen att utfärda tillämpningsanvisningar för festen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

IIqfinsKommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
18(24)
Kommunstyrelsen
2014-09-22

Expedieras

Kommgnstyrelsen
Personalchefen
Akten

lJusterare

MD2.4;’

Utdragsbestyrkande

IIqfors
Kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
19(24)
Kommunstyrelsen

2014-09-22
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
§ 100/2014-09-08
Dnr

2014/28

§ 105.Redovisning av obesvarade motioner
Ärende
Enligtarbetsordningenför kommunfullmäktigeiHofors kommunskakommunstyrelsen
årligenvid fullmäktigesordinarieapril-ochoktobersammanträdenredovisade motioner
vilkasberedningdå ännuej slutförts.
l kommunallagen5 kap § 33 framgårdet klart att om en motioninte beredssåatt
fullmäktigekanfatta beslutinomett år skarespektivenämndochstyrelseanmälaatt
tldsfristenpå ett år inte kan hållas.När fullmäktigefår en sådananmälankan man besluta
om att avskriva motionen från vidare handläggning. Motionen kan dessutom inte längre ha

någonaktualitet.
Obesvarademotioner:
Kent Olssons(FHT)motion 2012-03-29 om ändringav hastigheterSkolgatanfrån
Gillegatanvästerut mm, dnr 2012/37.
Kommunfullmäktigefattar besluti ärendetden 15 september.
Xamuel Halfvars(V) motion 2012-11-28 om att utreda och införa farthinder i tätbebyggda
bostadsområden,dnr 2012/99.
Kommunfullmäktigefattar besluti ärendetden 15 september.
HansBackmans(FP)motion 2014-01-10 om fortsatt kommunalt stödtill Kvinnojouren
Roseni Hofors,Dnr 2014/7.
Socialnämndenhar i uppdragatt lämnaförslagtill besvarande.
SörenBergqvists.
(V) motion om avgiftsfribussåkningmed linje 46, Dnr 2014/33
Kommunstyrelsens
arbetsutskottbeslutadeatt återremittera ärendetden 11 augusti2014.
Marie-LouiseDangardtsoch DanielJohanssons(S) motion 2014-03-12 om heltid i Hofors
kommun, Dnr 2014/26
Personalchefenochsocialchefenhar i uppdragatt lämnaförslagpå yttrande.
Kent Olssons (FHT) motion 2014-03-20 om micropark i stället för lekpark vid Centralgatan,
Dnr 2014/32

Miljö- ochbyggnadskontorethar i uppdragatt Iämnaförslagpå yttrande.
Beslutsunderlag
Tiänsteskrivelse, Linda Höglin, kommunsekreterare, 2014-O8-29

Justerare

M0

Utdragsbestyrkande

I IcfinsKommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

20(24)

2014-09-22
Redovisningav obesvarademotioner2014
Beslut

Kommunstyrelsens
arbetsutskottbeslutaratt föreslåkommunstyrelsenatt föreslå
kommunfullmäktigeatt godkännaredovisningenav obesvarademotioner.

Kommunstyrelsen 2014-09-22

Beslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt föreslåkommunfullmäktigeatt godkännaredovisningenav
obesvarademotioner.

Expedieras
Kommunstyrelsen

Övriganämnder
Akten

Justerare

W9Z?
I

Utdragsbestyrkande

IIqfinsKommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(24)
Kommunstyrelsen

2014-09-22
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
§ 101/2014-09-08

Dnr

2014/29

§ 106.Redovisningav obesvarademedborgarförslag
Ärende
Enligtarbetsordningenför kommunfullmäktigei Hoforskommunskakommunstyrelsen
årligenvidfullmäktigesordinarieapril- ochoktobersammanträdenredovisade
medborgarförslagvilkasberedningdå ännu ej slutförts.
I kommunallagen5 kap§ 33 framgårdet klart att om ett medborgarförslaginte beredsså
att fullmäktigekanfatta beslutinom ett är skarespektivenämndochstyrelseanmälaatt
tidsfristenpå ett är inte kan hållas.När fullmäktigefår en sådananmälankan man besluta
om att avskrivaförslagetfrån vidarehandläggning.Medborgarförslagetkan dessutominte
längreha någonaktualitet.
Obesvarademedborgarförslag:
Arne Evertssonsmedborgarförslag2012-10-12 om socialthållbar upphandling,dnr
2012/85.

Kommunfullmäktigefattar besluti ärendet den 15 september.
ElinAronssonsmedborgarförslag2013-01-04 att anläggarastgårdför hundar, dnr 2013/2.
Kommunfullmäktigefattar besluti ärendet den 15 september.
ChristianLänksmedborgarförslag2013-09-09 att byggautomhusgymi HoforsDnr
2013/90.

Fritidschefenhar i uppdragatt lämnaförslagpå besvärande
Pia Möller-Andersensmedborgarförslag2013-10-07 om att handikappanpassaMalmjärns
badplats,Dnr 2013/105
Kommunfullmäktigefattar besluti ärendet den 15 september.
GerdaSundströmsmedborgarförslag2013-11-13 om rastgårdför hundar, Dnr 2013/121
Kommunfullmäktigefattar besluti ärendet den 15 september.
HedvigEkmansmedborgarförslag2014-02-12 om fria bussresorför pensionärer,Dnr
2014/21

Kommunstyrelsens
arbetsutskottbeslutadeatt âterremittera ärendetden 11 augusti2014.
EvaKjellssonsmedborgarförslag2014-03-04 om belysningvid gångbananmellan ICAoch
minigolfbanan,Dnr 2014/24
Miljö- ochbyggnadskontorethar att lämnaförslagpå yttrande.

Justerare

MDZg

Utdragsbestyrkande

IBojan:
Kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
22(24)
Kommunstyrelsen

2014-09-22
Pia Möller-Andersensmedborgarförslag2014-05-06 om gratisbredbandochtillgångtill
radioapparatermed hörslingaDnr 2014/50
_
Socialnämnden har i uppdrag att lämna förslag på yttrande senast oktober 2014.

Iris Klangsmedborgarförslag2014-05-10 om skateytai HagaparkenDnr 2014/53
Miljö- ochbyggnadskontorethar att lämnaförslagpå yttrande senastseptember2014.
SofieSundinsmedborgarförslagom handikappanpassadlekpark, Dnr 2014/51
Miljö- ochbyggnadskontorethar att lämnaförslagpå yttrande senastseptember2014.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Linda Höglin, kommunsekreterare, 2014-08-29

Redovisningav obesvarademedborgarförslag2014
Beslut

Kommunstyrelsens
arbetsutskottbeslutaratt föreslåkommunstyrelsenatt föreslå
kommunfullmäktigeatt godkännaredovisningenav obesvarademedborgarförslag.

Kommunstyrelsen2014-09-22
Beslut

Kommunstyrelsen
beslutaratt föreslåkommunfullmäktigeatt godkännaredovisningenav
obesvarademedborgarförslag.

Expedieras
Kommunstyrelsen

Övriganämnder'
Akten

I Justerare

ND

Utdragsbestyrkande

110/0135
Kmnmun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

23 (24)

Kommunstyrelsen
2014-09-22

Kommunstyrelsens
arbetsutskott
§ 102/ 2014-09-08

§ 107. Meddelanden
Ärende
Löpnr

Datum

Ärende

645/2014

2014-08-07

Tackför ert engagemang13-14 - UngFöretagssamhet

666/2014

2014-08-13

Info om pågåendeupphandling,asylboende,140807

_

Brevfrån lntresseföreningenEdsken
667/20142014-03-1_4
705/ 2014

2014-08-29

Informations-ochprognosbrev- Migrationsverket,Arbetsförmedlingenoch Länsstyrelserna

698/2014

2014-08-28

Beslutavgiftsbefrlelseför strandskyddsdispens,
Vibyhyttan
8:1 och 10:28

699/ 2014 '

2014-08-28

Beslutavgiftsbefrielseför bygglov,Miljöpartiet

707/2014

2014-08-29

Kommunpolitikernaett hot mot demokratinochvåra liv

708/2014

2014-08-29

Kommuninvestdelårsrapport2014: Rörelseresultatetförsta
halvåretökade27 %

Beslutsunderlag
Redovisning av meddelanden, 2014-08-07 - 2014-09-04

Beslut

Kommunstyrelsens
arbetsutskottbeslutaratt godkännaredovisningenav meddelanden

Kommunstyrelsen2014-09-22

Beslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt godkännaredovisningenav meddelanden

i Justerare

weza

Utdragsbestyrkande

I Iq/orsKommzm

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

24(24)

Kommunstyrelsen

2014-09-22
Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 103/ 2014-09-03

§ 108. Delegationsbeslut
Ärende

Löpnr

Datum

Ärende .

742/2014

2014-09-04

Delegationsbeslut föreningsbidrag, 2014-09-04

_

Beslutsunderlag
Redovisningav delegationsbeslut, 2014-08-07 - 2014-09-04
Beslut
Kommunstyrelsens

arbetsutskott

beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut

Kommunstyrelsen 2014-09-22

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut

Justerare

MD

Utdragsbestyrkande

i

