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

§ 108. Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen.

§ 109. Allmänhetens frågestund
Fråga ställs om:
- Ovårdade häckar i Torsåkers centrum

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2014/104

§ 110. Avsägelse uppdrag/fyllnadsval
Ärende
Cecilia Leijon-Fröjd (S) har meddelat flytt från kommunen och önskar entledigas från
samtliga uppdrag; ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen samt
ledamot i miljö- och byggnadsnämnden. Socialdemokraterna har förslagit att Eva Lindberg
(S) utses till ersättare i kommunstyrelsen, att Ing-Marie Möller-Andersen (S) går in som
ordinarie ledamot i miljö- och byggnadsnämnden samt att Anita Drugge (S) utses till ny
ersättare i miljö- och byggnadsnämnden.
Yvonne Jonsson (SD) är likaså inte längre folkbokförd i kommunen och därmed inte valbar
för uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Cecilia Leijon-Fröjd (S) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige och
att hos Länsstyrelsen begära ny sammanräkning,
att entlediga Cecilia Leijon-Fröjd (S) som ersättare i kommunstyrelsen och
att utse Eva Lindberg (S), Backvägen 25, 813 33 Hofors, till ersättare i kommunstyrelsen för
resterande mandatperiod 2015-2018,
att entlediga Cecilia Leijon-Fröjd (S) som ledamot i miljö- och byggnadsnämnden,
att entlediga Ing-Marie Möller Andersen (S), Gamla Landsvägen 2, 813 40 Torsåker, som
ersättare i miljö- och byggnadsnämnden och istället utse densamma som ordinarie ledamot
för resterande mandatperiod 2015-2018,
att utse Anita Drugge (S), Brännkärrsgatan 18, 813 30 Hofors, som ersättare i miljö- och
byggnadsnämnden för resterande mandatperiod 2015-2018,
att entlediga Yvonne Jonsson (SD) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige och
att hos Länsstyrelsen begära ny sammanräkning.
Expedieras
Länsstyrelsen
Cecilia Leijon-Fröjd
Eva Lindberg
Ing-Marie Möller Andersen
Anita Drugge
Yvonne Jonsson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2015/25

§ 111. Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och LSS,
beslut
Ärende
Kommunen har skyldighet att till inspektionen för vård och omsorg och kommunens
revisorer rapportera kvartalsvis, ej värkställda gynnande beslut om bistånd enligt
4 kap 1 § Socialtjänstlagen och 9 § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,
som ej verkställts inom tre månader. Nämnden ska på motsvarande sätt också rapportera
om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.
Beslutsunderlag
Rapport, kvartal 2
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut.
Expedieras
Socialnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
2015-06-22/ § 96
Dnr

2015/94

§ 112. Uppföljning Hofors kommun per april 2015, beslut
Ärende
Nämnderna ansvarar för sitt uppdrag inom angivna ekonomiska ramar och fastställda mål.
Uppföljningar under året ska utgöra kontroller så att verksamheten bedrivs inom
budgetramarna och i annat fall vara en signal för att vidta åtgärder.
Efter april månad ska nämnderna redovisa måluppfyllelse och ett prognostiserat
ekonomiskt resultat vid årets slut. Uppföljningen ska innehålla analys av eventuella
avvikelser i prognosen samt förslag på åtgärder som föranleds av uppföljningen.
Uppföljningen innehåller även en beskrivning av verksamheten under perioden, väsentliga
händelser samt en redovisning av måluppfyllelsen av de beslutade effektmålen.
Bedömningen per april är att Hofors kommun påvisar ett underskott om totalt 10 mkr.
Det är framförallt Socialnämnden (11 mkr) och Barn- och utbildningsnämnden (7,8 mkr)
som aviserar underskott om totalt 18,8 mkr.
Detta underskott vägs upp av att Kommunstyrelsen påvisar ett överskott om totalt 2,5 mkr
samt återbetalning av AFA-försäkring ingår i prognosen om totalt 3,5 mkr.
Kommunstyrelsen kommer att utöka antalet tillfällen gällande uppsiktsplikten med
anledning av det prognostiserade underskottet.
Beslutsunderlag
Uppföljning april Hofors kommun 2015
Tjänsteskrivelse Mimmi Abramsson, ekonomichef, 2015-06-01
Muntlig information Mimmi Abramsson, ekonomichef
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna
budgetuppföljningen per 30 april.
___________________________________________________________________________
Kommunfullmäktige 2015-09-14
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna budgetuppföljningen per 30 april.
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Kommunstyrelsen
2015-06-22/ § 98
Dnr

2013/45

§ 113. Godkännande av årsredovisning för Regionförbundet Gävleborg,
beslut
Ärende
Regionstyrelsen har överlämnat 2014 års årsredovisning och revisionsberättelse för
Regionförbundet Gävleborg för godkännande.
Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2014
Revisionsberättelse för 2014
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna Regionförbundet
Gävleborgs årsredovisning och revisionsberättelse för 2014.
___________________________________________________________________________
Kommunfullmäktige 2015-09-14
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Regionförbundet Gävleborgs årsredovisning och
revisionsberättelse för 2014.
Expedieras
Region Gävleborg
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
2015-06-22/ § 102
Dnr

2014/10

§ 114. Fastställande av risk- och sårbarhetsanalys, beslut
Ärende
Lagen om extraordinära händelser, LEH, föreskriver att kommunen skall upprätta en ny riskoch sårbarhetsnalys under första året av en ny mandatperiod. Analysen ska synliggöra risker
och sårbarheter inom samhällsviktig verksamhet och den ska ligga till grund för ett
åtgärdsprogram som ska reducera sårbarheterna. Arbetet har genomförsts enligt MSB´s
(myndigheten för samhällsskydd och beredskap) anvisningar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Eira Källgren, säkerhetssamordnare, 2015-05-27
Förslag till risk- och sårbarhetsanalys 2015-2018. Bilaga: åtgärdsprogram 2015-2018 som
besvarar punkterna 6 och 7 i MSB´s anvisningar
Muntlig information Eira Källgren, säkerhetssamordnare
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa föreliggande riskoch sårbarhetsanalys.
___________________________________________________________________________
Kommunfullmäktige 2015-09-14
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa föreliggande risk- och sårbarhetsanalys.
Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
2015-06-22/ § 103
Dnr

2014/10

§ 115. Fastställande av krishanteringsplan 2015-2018, beslut
Ärende
Lagen om extraordinära händelser, LEH, föreskriver att kommunen skall faställa en ny
krishanteringsplan för varje ny mandatperiod. Planen ska beskriva hur kommunen ska vara
organiserad vid en kris eller omfattande samhällsstörning, och hur kommunen avser att
leda arbetet. Kommunens utmaning i en kris eller stor samhällsstörning är att upprätthålla
en god information/kommunikation.Till planen ska därför en ny faställd
kriskommunikationsplan knytas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Eira Källgren, säkerhetssamordnare, 2015-05-27
Förslag till krishanteringsplan 2015-2018. Bilaga: faställd kriskommunikationsplan 20152018
Muntlig information Eira Källgren, säkerhetssamordnare
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa föreliggande
krishanteringsplan.
___________________________________________________________________________
Kommunfullmäktige 2015-09-14
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa föreliggande krishanteringsplan.
Expedieras
Samtliga nämnder

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
2015-06-22/ § 104
Dnr

2014/10

§ 116. Fastställande av åtgärdsprogram 2015-2018, beslut
Ärende
Lagen om extraordinära händelser, LEH, föreskriver att kommunen skall faställa ett
åtgärdsprogram med sin antagna risk- och sårbarhetsnalys som grund. Genom att följa och
genomföra åtgärdsdsprogrammet reduceras sårbarheterna inom kommunens
samhällsviktiga verksamheter. Åtgärdsprogrammet utgör en bilaga till risk- och
sårbarhetsanalysen då den i enlighet med anvisningarna besvarar punkterna 6 och 7.
Samtliga verksamhetsansvariga inom nämnder och bolag svarar för genomförandet inom
respektive verksamhet. Uppföljning ska ske i kommunledningsgruppen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Eira Källgren, säkerhetssamordnare, 2015-05-27
Förslag till åtgärdsprogram 2015-2018
Muntlig information Eira Källgren, säkerhetssamordnare
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa föreliggande
åtgärdsprogram.
___________________________________________________________________________
Kommunfullmäktige 2015-09-14
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa föreliggande åtgärdsprogram.
Expedieras
Samtliga nämnder och kommunägda bolag

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
2015-06-22/ § 105
Dnr

2014/10

§ 117. Antagande av styrdokument för kris och beredskap, beslut
Ärende
MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver att kommunen ska
upprätta ett styrdokument för sin krishantering. Styrdokumentet gäller för samtliga
nämnder och kommunägda bolag, delägda bolag och för kommunalförbund.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Eira Källgren, säkerhetssamordnare, 2015-05-27
Förslag till styrdokument
Muntlig information Eira Källgren, säkerhetssamordnare
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta föreliggande
styrdokument för kris- och beredskapsfrågor enligt LEH, lagen om extraordinära händelser.
___________________________________________________________________________
Kommunfullmäktige 2015-09-14
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande styrdokument för kris- och
beredskapsfrågor enligt LEH, lagen om extraordinära händelser.
Expedieras
Samtliga nämnder
Kommunalförbund
Helägda och delägda kommunala bolag

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
2015-06-22/ § 108
Dnr

2015/97

§ 118. Ansökan om utökad investeringsbudget, beslut
Ärende
Barn- och utbildningsnämnden har ansökt om utökad investeringsbudget på 650 000 kronor
för utbyggnad och kapacitetsökning av trådlösa nätverk inför 1:1 starten på Lillåskolan,
Värnaskolan, Björkhagsskolan och Solbergaskolan.
Beslutsunderlag
Ansökan om utökad investeringsbudget, Barn- och utbildningsnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bevilja ansökan om utökad
investeringsbudget med 650 000 kronor.
___________________________________________________________________________
Kommunfullmäktige 2015-09-14
1:1 innebär en dator per elev.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansökan om utökad investeringsbudget med
650 000 kronor.
Expedieras
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomichefen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
2015-08-24 / § 117
Dnr

2015/108

§ 119. Ändring av bolagsordningar och revidering av riktlinjer för
kommunstyrelsens uppsiktsplikt, beslut
Ärende
Ändringar i Kommunallagen innebär att kommunstyrelsens uppsiktsplikt utökats,
innebärande att styrelsen i årliga beslut för varje hel- och delägt bolag ska pröva om den
verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med
det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna. (KL 6:1a-b)
Med anledning av detta så bör därför riktlinjerna för uppsiktsplikten revideras. Den årliga
prövningen bör genomföras i samband med bolagskoncernens medverkan vid
kommunstyrelsemötet i april. Samtidigt har tidplanen för de olika nämnderna förändrats,
dels för att tidigt under verksamhetsåret få möta socialnämnden, och dels för att skolan ska
kunna presentera ett mer uppdaterat verksamhetsresultat.
Förändringen i kommunallagen 3:17, innebär att det kommunala ändamålet (syftet) ska
fastställas, och att detta, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för
verksamheten, anges i bolagsordningen. Hofors kommun har hittills angett syfte och i viss
mån befogenheter i utfärdade ägardirektiv. Detta måste nu alltså införas i respektive bolags
bolagsordning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ulf Strömstedt, kommunchef, 2015-07-29
Reviderade Riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt
Reviderade Bolagsordningar för: Hofors kommunhus AB Hoforshus AB Hofors Elverk AB
Hoåns kraft AB
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa reviderade riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt, samt
att föreslå kommunfullmäktige att besluta om reviderade bolagsordningar för Hofors
kommunhus AB, Hoforshus AB, Hofors Elverk AB och Hoåns kraft AB.
___________________________________________________________________________
Kommunfullmäktige 2015-09-14
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
Justerare

Utdragsbestyrkande
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att anta reviderade bolagsordningar för Hofors kommunhus AB (org. nr 556320-6761),
Hoforshus AB (org. nr 556477-3710), Hofors Elverk AB (org. nr 556425-7741) och Hoåns
kraft AB (org. nr 556672-4620).
Expedieras
Samtliga styrelser och nämnder
Hofors kommunhus AB
Hoforshus AB
Hofors Elverk AB
Hoåns kraft AB
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
2015-08-24 / § 118
Dnr

2015/115

§ 120. Anslutning till den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan
kvinnor och män på lokal och regional nivå, beslut
Ärende
Den aktuella deklarationen utarbetades redan 2005-06 inom ramen för ett projekt som
genomfördes av CEMR (Council of European Municipalities and Regions) CEMR:s
medlemmar består av kommun- och regionförbund från över trettio europeiska länder.
Hofors kommun har under senare år deltagit i bl.a. jämställdhetsintegreringsprojektet som
drivits av Regionförbundet Gävleborg. Av någon anledning har dock inte kommunen
formellt anslutit sig till deklarationen.
Jämställdhetsfrågan är viktig för Hofors kommun och genom en formell anslutning så skapas
drivkrafter för att bättre analysera den kommunala verksamheten ur
jämställdhetsperspektiv. Hofors kommun förbinder sig genom anslutningen till en rad
åtgärder. Här ska särskilt nämnas:
- Inom en tidsrymd av högst två år ta fram och anta en handlingsplan för jämställdhet
och därefter genomföra den. Innan antagandet ska brett upplagda samråd
genomföras.
- Ett lämpligt utvärderingssystem ska införas.
- Inom alla sina verksamhetsområden låta göra jämställdhetsanalyser.
- Beakta jämställdhetsintegrering i budgetprocessen
Beroende på vilka åtgärder och prioriteringar som görs så kommer medel att årligen behöva
avsättas i kommunens budget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ulf Strömstedt, kommunchef, 2015-08-04
Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och men på lokal och
regional nivå
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta
att Hofors kommun ska ansluta sig till den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan
kvinnor och män,
att uppdra till kommunstyrelsen att säkerställa att kommunen lever upp till de åtaganden
som följer av anslutningen.

Justerare
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___________________________________________________________________________
Kommunfullmäktige 2015-09-14
Beslutsförslag under mötet
Xamuel Gonzalez Westling (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att Hofors kommun ska ansluta sig till den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan
kvinnor och män,
att uppdra till kommunstyrelsen att säkerställa att kommunen lever upp till de åtaganden
som följer av anslutningen.
Expedieras
CEMR/CCRE, Square de Meeus 1, B-1000 Brussels, Belgium (undertecknandeblanketten)
Samtliga styrelser och nämnder
Hemsidan
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
2015-08-24 / § 118
Dnr

2015/6

§ 121. Medborgarförslag om rutin för besvarande av mejl för tjänstemän och
förtroendevalda, besvarande
Ärende
Lilian Östman har inkommit med ett medborgarförslag om att kommunen ska fastställa och
genomföra en policy för kommunens tjänstemän och förtroendevalda gällande besvarande
av mejl. Förslagsställaren framhäver mejl som ett utmärkt sätt att kommunicera då ingen
behöver bli störd eller passa någon telefontid, utan möjlighet ges att svara när tid finns. För
detta önskar förslagsställaren att det finns rutiner som fastslår inom vilken tid mejl ska
besvaras.
Kommunen går mot en alltmer elektronisk hantering av sin administration. Detta innebär
bland annat att volymen av både inkomna och utgående mejl ökar. De positiva effekterna
av detta är, precis som förslagsställaren lyfter, en mer flexibel arbetsmiljö där exempelvis
inkomna frågor kan besvaras när tid finns. Denna utveckling innebär även att andra krav
ställs på kommunens anställda, då möjligheten att kontakta dem sträcker sig över dygnets
alla timmar.
En policy som anger på vilket sätt och hur ofta mejl ska hanteras kan ge en tydlighet om
vilka förväntningar som finns på kommunens anställda och förtroendevalda. Risken för att
människor upplever sig bli behandlade olika bör också minska. För att policyn ska kunna
följas är det avgörande att de berörda ges förutsättningar för att uppfylla den. Det kan
exempelvis innebära utbildning i de administrativa system vi har idag.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2015-01-28
Tjänsteskrivelse, Linda Höglin, kommunsekreterare, 2015-07-08
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bifalla förslaget.
___________________________________________________________________________
Kommunfullmäktige 2015-09-14
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2015-09-14
Expedieras
Lilian Östman
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 122. Information om pågående revisionsgranskningar
Ärende
Ingemar Kalén, ordförande kommunens revisorer, informerar om pågående granskningar.
Ett yttrande gällande granskningen av kommunens årsbokslut har inkommit från
kommunstyrelsen, yttranden gällande rapporter om omvärldsanalys i det kommunala
uppdraget och de demografiska effekterna i Hofors kommun samt uppföljande granskning i
Hofors kommun väntas från kommunstyrelsen under hösten. Framåt planeras en tillsyn
gällande personalförsörjning och planering inom äldreomsorgen.
Ingemar Kalén tackar för kommunstyrelsens svar på granskning av årsbokslut och
informerar om det goda sammarbete som finns mellan revisorerna och kommunens
tjänstemän.
Beslutsunderlag
Muntlig information, Ingemar Kalén, ordförande kommunens revisorer
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tacka för informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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23 (29)

2015/87

§ 123. Interpellation om barnomsorg på obekväm arbetstid, besvarande
Ärende
Alf Persson har inkommit med en interpellation om barnomsorg på obekväm arbetstid till
barn- och utbildningsnämndens ordförande.
Alf Persson (M) tackar för svaret.
Yttrar sig i debatten gör även Hans Backman (FP), Daniel Johansson (S) och Marie-Louise
Dangardt (S).
Beslutsunderlag
Interpellation, 2015-05-26
Interpellationssvar, 2015-09-13
Beslut
Efter att ledamöterna getts tillfälle att yttra sig förklarar ordförande interpellationsdebatten
avslutad.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2015/113

§ 124. Medborgarförslag om idrottsmuseum, anmälan
Ärende
Christian Länk har inkommit med ett medborgarförslag om att inrätta ett idrottsmuseum
med kommunens idrottsprofiler.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2015-07-10
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att förslaget får ställas,
att förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande samt
att beslutet återrapporteras till kommunfullmäktige.
Expedieras
Christian Länk
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2015/116

§ 125. Medborgarförslag (6) om fotbollsplan i Rönningen, anmälan
Ärende
Lars Persson, Mattias Paris, Edvin Klarfeldt, Niklas Linder Markusson, Albin Eriksson och
Alwin Dahlvik har inkommit med varsina medborgarförslag om att anlägga en fotbollsplan i
Rönningen.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2015-06-11
Medborgarförslag, 2015-05-26
Medborgarförslag, 2015-05-26
Medborgarförslag, 2015-06-28
Medborgarförslag, 2015-05-29
Medborgarförslag, 2015-05-26

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att förslagen får ställas,
att förslagen överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande samt
att besluten återrapporteras till kommunfullmäktige.
Expedieras
Lars Persson
Mattias Paris
Edvin Klarfeldt
Niklas Linder Markusson
Albin Eriksson
Alwin Dahlvik
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
2015-09-14
Dnr

2015/121

§ 126. Medborgarförslag om utomhushinderbana, anmälan
Ärende
Carola Snar har inkommit med ett medborgarförslag om utomhushinderbana.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2015-08-20
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att förslaget får ställas,
att förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande samt
att beslutet återrapporteras till kommunfullmäktige.
Expedieras
Carola Snar
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2015/110

§ 127. Motion om regional handlingsplan mot våldsbejakande extremism,
anmälan
Ärende
Hans Backman (FP) har inkommit med en motion om att utarbeta en regional handlingsplan
mot våldsbejakande extremism.
Beslutsunderlag
Motion, 2015-07-31
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att den överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning.
Expedieras
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2015/120

§ 128. Interpellation om uppföljning av bowlingklubbens ekonomi, anmälan
Ärende
Alf Persson (M) har inkommit med en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om
uppföljning av bowlingklubbens ekonomi.
Beslutsunderlag
Interpellation, 2015-08-25
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och att den besvaras av
kommunstyrelsens ordförande, Marie-Louise Dangardt, vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 12 oktober.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2015/78, 2015/56

§ 129. Meddelanden
Ärende
Löpnr.
953/2015
758/2015

Datum
2015-08-24
2015-06-16

Ärende
Granskningsyttrande över kommunens årsredovisning 2014
Barn- och utbildningsnämndens besvarande av
medborgarförslag om ersättning till förskolan Rävlyan för sin
OB-verksamhet

Beslutsunderlag
Granskningsyttrande över kommunens årsredovisning 2014
Barn- och utbildningsnämndens besvarande av medborgarförslag om ersättning till
förskolan Rävlyan för sin OB-verksamhet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

