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§ 140. Godkännande av dagordning
Ärende
Ärende 6 ”Delårsbokslut per augusti 2015” och ärende 7 ”Delårsbokslut per augusti 2015,
kommunstyrelsen” byter plats med varandra i dagordningen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen med ovanstående ändring.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
2015-10-19
Dnr

2015/33

§ 141. Lägesrapport Lokalförsörjningsberedningens åtgärder på kort sikt
Ärende
Torbjörn Jansson (S), sammankallande lokalförsörjningsberedningen och Christian
Rickardsson, VD Hoforshus, informerar om utredningen av lokalbehov inom skola och
äldreomsorg.
Beredningen kommer tillsammans med kommunledningsgruppen, ordförandena och
kommunstyrelsens arbetsutskott att hålla en workshop för att diskutera utredningens
resultat. Önskemål från beredningen är att sedan kunna lämna över utredningen till
kommunledningsgruppen och att de ska leda arbetet vidare.
Beslutsunderlag
Muntlig information Torbjörn Jansson (S) och Christian Rickardsson,
lokalförsörjningsberedningen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 142. Resultatet från 2015 års medarbetarundersökning
Ärende
Ulf Strömstedt, kommunchef, och Christina Eriksson Östblom, folkhälsostrateg, informerar
om resultatet från 2015 års medarbetarundersökning. Av 928 medarbetare besvarades den
av 673 stycken. Kommunen fick enligt resultatet ett nöjd medarbetarindex på 62 (snittet för
undersökningens kunder ligger på 65). Högst värde har kommunen fått gällande styrning
och engagemang i arbetet, lägst värde gällande lön och arbetsgivarens attraktionskraft.
Beslutsunderlag
Muntlig information Ulf Strömstedt, kommunchef, och Christina Eriksson Östblom,
folkhälsostrateg
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-10-19

7 (24)

Kommunstyrelsens arbetsutskott
2015-10-05/ § 111
Dnr

2015/94

§ 143. Delårsbokslut per augusti 2015, kommunstyrelsen
Ärende
Enligt kommunallagen 8 kap, 20a § ska kommuner upprätta minst en delårsrapport. Hofors
kommun har bestämt att en rapport ska tas fram per den sista augusti årligen.
Kommunstyrelsens delårsbokslut utgör en del av kommunens samlade delårsbokslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ulf Strömstedt, kommunchef, 2015-10-07
Delårsbokslut (rapport ur styr- och ledningssystemet Stratsys)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna informationen.
___________________________________________________________________________
Kommunstyrelsen 2015-10-19
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa delårsbokslut per augusti 2015 för
kommunstyrelsens verksamhet.
Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2015-10-05/ § 99
Dnr

2015/94

§ 144. Delårsbokslut per augusti 2015, beslut
Ärende
Som en del i den löpande uppföljningen upprättar Hofors kommun ett delårsbokslut efter
augusti månad. Delårsrapporten 2015 omfattar bland annat redovisning kring ekonomiskt
resultat, verksamhetens måluppfyllelse och den interna kontrollen.
Resultatet per sista augusti påvisar ett överskott om totalt 9,1 mkr.
Nämnderna ansvarar för sitt uppdrag inom angivna ekonomiska ramar och fastställda mål
för genomförandet av verksamheten. Uppföljningar under året ska utgöra kontroller så att
verksamheten bedrivs inom budgetramarna och i annat fall vara en signal för att vidta
åtgärder. Bedömningen per nämnd i årsprognos jämfört med budget är följande:
- Kommunstyrelsen: +3,3 mkr
- Miljö- och byggnadsnämnd: +0,8 mkr
- Barn- och utbildningsnämnd: -9,0 mkr
- Socialnämnd: -15 mkr
- Gemensamma kostnader: +6 mkr
Helårsprognosen per augusti påvisar ett totalt underskott om ca 9 mkr. Budgetavvikelsen
gällande Barn- och utbildningsnämnden består i huvudsak av interkommunala avgifter inom
gymnasieskolan, ny förskoleavdelning samt kostnader avseende integration. För
Socialnämnden består avvikelsen i ökade kostnader för övertid, sjuklön samt ett ökat antal
LSS-ärenden. I överskottet under gemensamma kostnader ingår återbetalning från AFAförsäkring om totalt 4,8 mkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Mimmi Abramsson, ekonomichef, 2015-09-30
Beslutsförslag under mötet
Torbjörn Jansson (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå
kommunstyrelsen
att uppmana nämnder och styrelser att vidta åtgärder för att undvika prognostiserat
underskott 2015,
att fastställa delårsrapporten per den 31 augusti och att överlämna den till
Kommunfullmäktige.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen
att uppmana nämnder och styrelser att vidta åtgärder för att undvika prognostiserat
underskott 2015,
att fastställa delårsrapporten per den 31 augusti och att överlämna den till
Kommunfullmäktige.
___________________________________________________________________________
Kommunstyrelsen 2015-10-19
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppmana nämnder och styrelser att vidta åtgärder för att undvika prognostiserat
underskott 2015,
att fastställa delårsrapporten per den 31 augusti och att överlämna den till
Kommunfullmäktige.
Expedieras
Nämnder och styrelse
Kommunledningsgruppen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2015-10-05/ § 100
Dnr

2015/129

§ 145. Utdebitering 2016, förslag till beslut
Ärende
Enligt kommunallagens bestämmelser 8 kap, 6 §, ska kommunstyrelsen innan oktober
månads utgång lämna förslag på utdebitering kommande år. Utdebiteringen 2016 blir 22,86
kr d.v.s. oförändrad kommunal utdebitering 2016.
I plan 2016 och 2017 ligger det en planerad skattesänkning om 5+5 öre respektive år.
I helårsprognos per augusti 2015 påvisar nämnder att verksamhetskostnaderna överstiger
beslutade ramar 2015.
I budgetäskanden från nämnder och styrelse avseende år 2016 ligger äskanden långt över
antagen ram av Kommunfullmäktige. Dessa två ovanstående faktorer gör att den planerade
skattesänkningen för planåren 2016 och 2017 inte blir aktuell.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Mimmi Abramsson, ekonomichef, 2015-09-29
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att besluta om en oförändrad kommunal utdebitering 2016, dvs 22,86
kr.
___________________________________________________________________________
Kommunstyrelsen 2015-10-19
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta om en oförändrad
kommunal utdebitering 2016, dvs 22,86 kr.
Expedieras
Skatteverket
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2015-10-05/ § 101
Dnr

2013/27

§ 146. Avskrivning av del av fordran på utlämnat lån BK 66, förslag till beslut
Ärende
Bowlingbolaget i Hofors AB beräknar att påvisa en vinst (30 tkr) för verksamhetsåret 201409-01 – 2015-08-31. I resultatet ingår eftergift för år 2015, enligt tidigare beslut i KF.
Bolaget har likviditet för att hantera löpande betalningar i verksamheten. Intäkterna har
ökat och kostnaderna har minskat i förhållande till föregående verksamhetsår.
Rörelseresultatet före avskrivningar är positivt (98 tkr). Resultat efter avskrivningar uppgår
till -370 tkr och beslutad eftergift (400 tkr) gör att bolaget påvisar ett överskott/vinst med
30 tkr. Inför kommande verksamhetsår 2015-09-01 – 2016-08-31 ser ägaren av bolaget
ingen möjlighet att betala vare sig amortering eller ränteersättning.
Eftergift av fordran innebär att en avskrivning av kommunens utlämnade lån medför att
bolaget inte blir konkursmässigt. Om eftergift inte lämnas leder detta med sannolikhet till
att det inte finns någon bowlinghall i Hofors. Eftergift av fordran ges under förutsättning att
föreningen förbinder sig att i sin tur eftergiva motsvarande belopp mot Bowlingbolaget i
Hofors AB. Eftergiften är definitiv och innebär att kommunen inte kan kräva tillbaka
betalning för denna del av det utlämnade lånet.
År 2016 eftergift om totalt 400 000 kr samt att ingen ränta debiteras.
År 2017 eftergift om totalt 400 000 kr samt att ingen ränta debiteras.
Eftergiften inträder 1/1 respektive år.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Mimmi Abramsson, ekonomichef, 2015-09-29
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att lämna BK 66 en eftergift på utlämnat lån:
År 2016 eftergift om totalt 400 000 kr samt att ingen ränta debiteras.
År 2017 eftergift om totalt 400 000 kr samt att ingen ränta debiteras.
___________________________________________________________________________
Kommunstyrelsen 2015-10-19
Beslutsförslag under mötet
Alf Persson (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå
förslaget om att lämna BK 66 eftergift på utlämnat lån.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Hans Backman (FP), Xamuel Gonzalez Westling (V), Kenneth Axling (S), Hans Larsson (C) och
Torbjörn Jansson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag.
Peter Hillblom (HOP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
lämna BK 66 en eftergift på utlämnat lån endast för år 2016 med eftergift om totalt 400 000
kr samt att ingen ränta debiteras.
Beslutsgång
Tre förslag på beslut finns. Ordförande ställer proposition på förslag om bifall mot förslag om
avslag och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla. Ordförande ställer sedan
förslaget om eftergift för endast 2016 mot förslaget om eftergift för både 2016 och 2017 och
finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla förslaget om två år.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att lämna BK 66 en eftergift på
utlämnat lån:
År 2016 eftergift om totalt 400 000 kr samt att ingen ränta debiteras.
År 2017 eftergift om totalt 400 000 kr samt att ingen ränta debiteras.
Reservation
Alf Persson (M) reserverar sig mot beslutet till fördel för hans förslag. Peter Hillblom (HOP)
reserverar sig mot beslutet till fördel för hans förslag.
Expedieras
BK 66
Ekonomifunktionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2015-10-05/ § 102
Dnr

2015/128

§ 147. Varuförsörjningsplan för Hofors kommun, beslut
Ärende
Dagens samhällsutveckling innebär stora påfrestningar för daglighandeln på landsbygden.
För bygdens attraktionskraft både för boende, företagare och besöksnäring är det av
yttersta vikt att den lokala handeln överlever.
Genom att fastställa en serviceplan, så öppnas möjligheter för kommunens berörda lokala
handlare att få statligt/regionalt stöd, förutom i form av hemsändningsbidrag, också som
investeringsstöd, servicestöd och stöd för grundläggande betaltjänster.
Det är svårt att beräkna kommunens kostnad för framtida hemsändningar, men om 5
personer erhåller hemsändning en gång i veckan så rör det sig om ca 25 000 kr per år.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ulf Strömstedt, kommunchef, 2015-09-30
Serviceplan (varuförsörjningsplan) för Hofors kommun, 2015-09-25
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen
att fastställa Serviceplan (varuförsörjningsplan) för Hofors kommun,
att bestämma kommunens hemsändningsbidrag till butik/företagare till 100 kr per order,
samt
att kommunens åtaganden enligt planen ska fullgöras av Entré Hofors.
___________________________________________________________________________
Kommunstyrelsen 2015-10-19
Till kommunstyrelsen sammanträde har ett tillägg i form av LIDL gjort till förslag till
Serviceplan.
Beslutsförslag under mötet
Kenneth Axling (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa Serviceplan (varuförsörjningsplan) för Hofors kommun,
att bestämma kommunens hemsändningsbidrag till butik/företagare till 100 kr per order,
samt
Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-10-19
att kommunens åtaganden enligt planen ska fullgöras av Entré Hofors.
Expedieras
Entré Hofors
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Region Gävleborg
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

14 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-10-19

15 (24)

Kommunstyrelsens arbetsutskott
2015-10-05/ § 110
Dnr

2015/130

§ 148. Ändrad tjänstemannaorganisation för kommunstyrelsens
verksamheter
Ärende
Kommunchefen bedömer att kommunstyrelsens alla verksamheter måste struktureras om
något för att öka effektiviteten och inte minst för att säkerställa kompetensen för
strategiska samhällsbyggnads-, miljö-, klimat- och hållbarhetsfrågor även i fortsättningen.
Det är kommunstyrelsen som har ansvar för dessa frågor. Omorganisationen beslutas av
kommunchefen, men kommunstyrelsen måste fatta dessa beslut som en förutsättning för
att kunna gå vidare med omorganisationen.
Det kommer att krävas en nyanställning av en funktionsledare. För att finansiera denna
anställning kommer omfördelning av kommunstyrelsens beräknade ram att ske. Därutöver
kommer vid övergången till den nya gemensamma organisationen, kostnaden för MBKverksamheten reduceras från 850’ till 600’, samt kostnaden motsvarande 25 % av
nuvarande bygg- och miljöchef att stanna kvar i Hofors kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ulf Strömstedt, kommunchef, 2015-10-07
Kommunchefens skrivelse ”Organisations- och arbetsfördelningsförändringar på
Kommunledningskontoret och övriga verksamheter inom Kommunstyrelsens
verksamhetsområde”
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna informationen.
___________________________________________________________________________
Kommunstyrelsen 2015-10-19
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ansvaret för kommunens informations-, marknadsförings- och
kommunikationsverksamhet, liksom för turism och besöksnäringsfrågorna ska föras över till
Entré Hofors den 1 januari 2016, samt
att kommunstyrelsen får disponera de medel som stannar kvar i Hofors kommun i samband
med bildandet av ny gemensam samhällsbyggnadsnämnd, för att säkerställa kompetensen
för samhällsbyggnadsfrågor i Hofors kommun.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Expedieras
Samtliga styrelser och nämnder
Entré Hofors
Akten

Justerare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2015-10-05/ § 103
Dnr

2015/26

§ 149. Redovisning av obesvarade motioner, beslut
Ärende
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige i Hofors kommun ska kommunstyrelsen
årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de motioner
vilkas beredning då ännu ej slutförts.
I kommunallagen 5 kap § 33 framgår det klart att om en motion inte bereds så att
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år ska respektive nämnd och styrelse anmäla att
tidsfristen på ett år inte kan hållas. När fullmäktige får en sådan anmälan kan man besluta
om att avskriva motionen från vidare handläggning. Motionen kan dessutom inte längre ha
någon aktualitet.
Beslutsunderlag
Redovisning obesvarade motioner, 2015-09-22
Tjänsteskrivelse, Linda Höglin, kommunsekreterare, 2015-09-22
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av obesvarade motioner 2015.
___________________________________________________________________________
Kommunstyrelsen 2015-10-19
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av
obesvarade motioner 2015.
Expedieras
Kommunstyrelsen
Övriga nämnder
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2015-10-05/ § 104
Dnr

2015/27

§ 150. Redovisning av obesvarade medborgarförslag, förslag till beslut
Ärende
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige i Hofors kommun ska kommunstyrelsen
årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de
medborgarförslag vilkas beredning då ännu ej slutförts.
I kommunallagen 5 kap § 33 framgår det klart att om ett medborgarförslag inte bereds så
att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år ska respektive nämnd och styrelse anmäla att
tidsfristen på ett år inte kan hållas. När fullmäktige får en sådan anmälan kan man besluta
om att avskriva förslaget från vidare handläggning. Medborgarförslaget kan dessutom inte
längre ha någon aktualitet.
Beslutsunderlag
Redovisning obesvarade medborgarförslag, 2015-09-29
Tjänsteskrivelse, Linda Höglin, kommunsekreterare, 2015-10-01
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av obesvarade medborgarförslag 2015.
___________________________________________________________________________
Kommunstyrelsen 2015-10-19
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av
obesvarade medborgarförslag 2015.
Expedieras
Kommunstyrelsen
Övriga nämnder
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2015-10-05/ § 105
Dnr

2015/47

§ 151. Medborgarförslag om ställplatser för husbilar vid Hagaparken, förslag
till besvarande
Ärende
Yvonne Bergman har inkommit med ett medborgarförslag om att kommunen ska anordna
ställplatser för husbilar i Hagaparken, gärna med möjlighet att tömma latrin, tanka färskt
vatten och få tillgång till eluttag.
Byggservicekontoret har fått i uppdrag att lämna yttrande på förslaget med hänsyn till deras
uppdrag att förnya och utveckla området vid Hagaparken. Byggservicekontoret har
inkommit med ett yttrande där de säger att det finns teknisk infrastruktur som gör det
möjligt att ansluta till avlopps- och vattenledningar även elledningar finns i området.
Ställplatserna bidrar till att Hofors blir en ort där turister stannar till. Byggservicekontoret
föreslår med anledning av detta att Hofors kommun beaktar medborgarförslaget i det
utvecklings- och planarbete som pågår i Hagaparken.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2015-03-16
Yttrande Eva Stigeberg Larsson, planingenjör, 2015-09-07
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att förslaget ska beaktas i det utvecklings- och planarbete som pågår i
Hagaparken.
___________________________________________________________________________
Kommunstyrelsen 2015-10-19
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att förslaget ska beaktas i det
utvecklings- och planarbete som pågår i Hagaparken.
Expedieras
Byggservicekontoret
Yvonne Bergman
Akten

Justerare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2015-10-05/ § 106
Dnr

2015/42

§ 152. Medborgarförslag om återinstallation av ”Blinken”, besvarande
Ärende
Hans-Åke Munther har inkommit med ett medborgarförslag om att kommunen, i samband
med att genomfarten av E16 ändras, återinstallerar Blinken. Förslagsställaren menar att om
Blinken blir återinstallerad på sin ursprungliga plats kommer den att ge invånare och
förbipasserande en skapelse som påminner om svunna tider samt hur det en gång var.
Utöver att blinkfyren återinstalleras kommer platsbenämningen ”Blinken” finnas kvar på
orten för framtida generationer. Till förslaget har det inkommit ca 573 namnunderskrifter.
Byggservicekontoret har fått i uppgift av kommunstyrelsen att utreda förslaget och lämnar
bland annat följande yttrande.
Att namnet ”Blinken” är något som präglar Hofors än idag råder det inget tvivel om även
om signalfyren sedan länge är borta. Blinkfyren var, som förslaget själv konstaterar, inte
något som var exklusivt för Hofors utan återfanns på flera svenska orter, men har precis
som i Hofors även där tagits ur bruk.
Byggservicekontoret anser att ett återuppförande av en blinkfyr i en cirkulationsplats på en
tungt trafikerad Europaväg inte är en god idé även om många Hoforsbor har fina minnen av
konstruktionen. I dag förknippas oftast blinkande ljus i ett vägrum med försök att
uppmärksamma trafikanter om fara såsom utryckningsfordon, vägarbete,
järnvägsövergångar, olycka o.s.v. En cirkulationsplats faller inte inom de kriterierna.
Medborgarförslaget poängterar att Blinken ger en påminnelse av svunna tider. En tid då
Hofors präglades av den industriella framgång som är gemensamt för flera av orterna i
Bergslagen som än idag är en produktiv och expansiv region. Byggservicekontoret håller
med om att en historisk förankring till orten är av vikt men ser hellre att en ny form av
utsmyckning placeras i cirkulationsplatsen. Något som kan ses som startskottet för den nya
utveckling som Hofors går till mötes i och med E16:s omgestaltning genom orten. Något
som kan upplevas lika innovativt och uppseendeväckande som blinkfyrarna själva säkert
gjorde när de först placerades på svenska vägar.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2015-03-10
Yttrande Magnus Andersson, planarkitekt, 2015-09-01
Beslutsförslag under mötet
Torbjörn Jansson (S), Xamuel Gonzalez Westling (V) och Peter Hillblom (HOP) föreslår att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att bifalla förslaget.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att bifalla förslaget.
___________________________________________________________________________
Kommunstyrelsen 2015-10-19
Beslutsförslag under mötet
Xamuel Gonzalez Westling (V) och Peter Hillblom (HOP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.
Expedieras
Hans-Åke Munther
Byggservicekontoret
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2015-10-05/ § 107
Dnr

2015/62

§ 153. Medborgarförslag om hundrastgård, besvarande
Ärende
Ida Forsling har inkommit med ett medborgarförslag om en inhägnad rastgård för hundar.
Förslag på lämpliga platser för detta ser förslagsställaren gamla lekparken i Born och
Hagaparken.
Efter att ha fått in flera förslag om hundrastgård beslutade kommunfullmäktige den 201409-15 att till budgetberedningen för 2015 skicka förslagen. Under sommaren 2015 stod en
hundrastgård färdig på västerhöjden. Med anledning av detta föreslås medborgarförslaget
att anses besvarat, även om placeringen inte är densamma som i Forslings förslag.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2015-04-25
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, kommunsekreterare, 2015-10-01
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att anse
medborgarförslaget besvarat.
___________________________________________________________________________
Kommunstyrelsen 2015-10-19
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.
Expedieras
Ida Forsling
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2015-10-05/ § 108
Dnr

2015/1001

§ 154. Delegationsbeslut
Ärende
Löpnr.
1100/2015

Datum
2015-09-30

Ärende
Föreningsbidrag 2015-09-08 – 2015-09-11

Beslutsunderlag
Redovisning delegationsbeslut 2015-08-06 – 2015-09-30
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut att föreslå kommunstyrelsen att godkänna
redovisningen av delegationsbeslut.
___________________________________________________________________________
Kommunstyrelsen 2015-10-19
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
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2015-10-05/ § 109
Dnr

2015/1004

§ 155. Meddelanden
Ärende
Löpnr.
1012/2015
1086/2015

Datum
2015-09-15
2015-09-30

1088/2015
252/2015
258/2015
305/2015
306/2015

2015-09-30
2015-08-21
2015-08-25
2015-09-30
2015-09-30

1099/2015

2015-09-30

Ärende
Hofors näringslivsprogram/styrdokument 2015-2017
Avgiftsbefrielse för Hubo Långsjöns fiskeklubb på
fastigheterna Vi 10:28 och Vibyhyttan 8:1
Uppföljning av feriejobb/feriepraktik 2015
Rapport systematiskt kvalitetsarbete grundskolan juni 2015
Rapport systematiskt kvalitetsarbete fritidshem juni 2015
Rapport systematiskt kvalitetsarbete förskola juni 2015
Rapport systematiskt kvalitetsarbete gymnasiet och
vuxenutbildning juni 2015
Beslut om organisationen på kommunledningskontoret

Beslutsunderlag
Redovisning meddelanden 2015-08-21 – 2015-09-30
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut att föreslå kommunstyrelsen att godkänna
redovisningen av meddelanden.
___________________________________________________________________________
Kommunstyrelsen 2015-10-19
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av meddelanden.

Justerare

Utdragsbestyrkande

