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§ 126. Godkännande av dagordning
Ärende
Tillägg
Ärende 16 ”Borgerliga vigselförrättare för Hofors kommun”
Utgår
Ärende 5 ”Uppsikt Barn- och utbildningsnämnden”
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen med ovanstående ändringar.
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2015/58

§ 127. Uppsikt Hofors Energi
Ärende
Per Persson, VD Hofors Energi, och Kjell Höglin, vice ordförande Hofors Energi, informerar
om läget i Hofors Energi. Hofors Energi ägs till 60 % av värmevärden och till 40 % av Hofors
kommun.
Måluppfyllelse och ekonomi:
Minskad omsättning, dock fortsatt positiv resultat (29 mkr 2014)
Eget kapital 69 mkr (2014)
Mål om kassalikviditet på 100 %, 2014 uppnåddes 1 019 %
Aktuellt:
Ny prismodell – Fjärrvärme Hofors, Spillvärme Stålverk samt process- och fjärrvärme Ovako
Bättre avtal, trädbränslen
Fler leveranser, process- och fjärrvärme
Att jobba med:
Minskade volymer
Avtalsförnyelse
Beslutsunderlag
Muntlig information, Per Persson och Kjell Höglin, Hofors Energi AB
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen.
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§ 128. Uppsikt Barn- och utbildningsnämnden
Utgår.
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2015/58

§ 129. Uppsikt Socialnämnden
Ärende
Anita Svensson, äldreomsorgschef, Maria Hellqvist, IFO-chef och Kenneth Grönlund, LSSchef, informerar om läget inom socialnämnden.
Prognos 2015:
- LSS/psykiatri -11 mkr
- Hemsjukvården -1 mkr
- Öppnande av demensboende eller kvar i hemtjänsten -3,5 mkr
- Betalningsansvar inom äldreomsorgen -0,5 mkr
- CFA – för höga intäkter i budget -1 mkr
- Sjuklön -5 mkr
- Div. överskott/ besparingar +2-7mkr
Summa prognos -15/-20 mkr
Åtgärdsplan:
- Juridisk rådgivning LSS beslut
- +18-boende, ensamkommande, nytt förslag att utreda: ett boende
ensamkommande
- Översyn introduktion av vikarier inom äldreomsorgen
- Senarelägga öppnandet av demensplatser
- Översyn extern placering LSS – verkställt men ”äts” upp av nya ärenden
- Delat kostnadsansvar (med regionen i ett ärende)
- Alamanco – bemanna rätt
- Översyn riktlinjer biståndsbedömning – vad är ”skälig”/”god” levnadsnivå?
Arbetsgrupp bestående av politiker och tjänstemän har utsetts
- Nedläggning av en verksamhet inom CFA
Framtid:
- Nya hygienförskrifter från 2016-01-01
- Personalförsörjning (socialsekreterare, arbetsterapeuter m.fl.)
- Befolkningsutvecklingen
- Medicinskt färdigbehandlande
- Bemanningsföreskrifter
- Arbetsmiljöverket (ökade krav på boendena)
- Lokaler byggda för verksamheten kan möjliggöra en annan bemanning
Beslutsunderlag
Muntlig information Anita Svensson, Maria Hellqvist och Kenneth Grönlund, Socialnämnden
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2015-09-07/ § 88
Dnr

2014/117

§ 130. Anpassad brukningstaxa och reviderad taxebilaga för Hofors Vatten,
förslag till beslut
Ärende
Kommunfullmäktige har 2014-12-15 / § 157 beslutat om att införa ny brukningstaxa och
taxekonstruktion från 1 januari 2016. För att detta ska kunna möjliggöras måste nuvarande
brukningstaxa anpassas efter beslutet. En reviderad taxebilaga har också tagits fram.
Beslutsunderlag
VA-taxa
Taxebilaga för brukande av allmänna vattentjänster i Hofors kommun
Missiv, förslag till beslut av anpassning brukningstaxa
Missiv, ny reviderad taxebilaga
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige
att besluta att från 1 januari 2016 införa ny anpassad brukningstaxa,
att anta föreslagen taxebilaga för Hofors kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning
att gälla från 1 januari 2016 samt
att ge styrelsen i Hofors Vatten i uppdrag att efter kontroll göra en viss justering i
avgiftsnivåerna.
___________________________________________________________________________
Kommunstyrelsen 2015-09-21
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige
att besluta att från 1 januari 2016 införa ny anpassad brukningstaxa,
att anta föreslagen taxebilaga för Hofors kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning
att gälla från 1 januari 2016 samt
att ge styrelsen i Hofors Vatten i uppdrag att efter kontroll göra en viss justering i
avgiftsnivåerna.
Expedieras
Hofors Vatten
Akten
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2015-09-07/ § 89
Dnr

2015/77

§ 131. Revidering av Gästrike återvinnares renhållningsordning,
förbundsordning och principer för avfallstaxan, förslag till beslut
Ärende
Avfallsplanen ska enligt gällande lagstiftning ses över minst vart fjärde år. Nuvarande
avfallsplan för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby gäller från 2011 och ska
därför revideras 2015.
De lokala föreskrifterna om avfallshantering ska hållas aktuella och har i samband med
revideringen av avfallsplanen reviderats i begränsad omfattning.
Avfallstaxan för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby har under 14 år beslutats
av Gästrike återvinnares förbundsfullmäktige. Nu har emellertid en dom i Högsta
Förvaltningsdomstolen ändrat förutsättningarna. Tolkningen av domen innebär att
kommunalförbund inte får fatta beslut om myndighetsavgifter, utan att det är
primärkommunernas fullmäktige som ska göra det. Det är önskvärt att skapa en effektiv
hantering runt arbetet med avfallstaxan, som både säkrar kommunernas rådighet i frågan
och minimerar det administrativa arbetet. Gästrike återvinnare föreslår en beslutsprocess
som innebär att förbundet tar fram förslag på avfallstaxa som beslutas i
primärkommunerna vart fjärde år. Primärkommunerna föreslås ge förbundet ett mandat att
vid behov under fyraårsperioden höja taxan med maximalt 2 % per år, vilket motsvarar ca
50 kr/år för en villa och ca 20 kr/år för en lägenhet. En eventuell höjning görs bara om
verksamheten verkligen kräver det för att kunna fullfölja sina uppdrag. Detta minskar det
administrativa arbetet för såväl politiker som tjänstemän i kommunerna och förbundet,
utan risk för att taxan höjs utom primärkommunens kontroll. Varje kommun är
representerad av fyra ledamöter i förbundsfullmäktige vid eventuella beslut om att använda
mandatet att höja taxan med maximalt 2 %.
Förbundsordningen för Gästrike återvinnare beslutades ursprungligen av
medlemskommunerna när kommunalförbundet bildades 2001. Nu när förbundet har
funnits i 14 år finns ett behov att revidera förbundsordningen för att aktualisera den till
dagens förutsättningar för verksamheten samt att förtydliga vissa formella delar.
Beslutsunderlag
Bygg- och miljökontorets yttrande över förslag till revidering av avfallsplan och föreskrifter
för avfallshantering
Förslag till Avfallstaxa för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby
Förslag till Avfallsplan för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby
Missiv till beslut om renhållningsordning, avfallstaxa och förbundsordning
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Förslag till förbundsordning för Gästrike återvinnare
Förslag till lokala föreskrifter om avfallshantering för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och
Älvkarleby
Samrådsredogörelse för renhållningsordningen med avfallsplan och lokala föreskrifter om
avfallshantering
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utan eget yttrande överlämna ärendet till
kommunstyrelsen.
___________________________________________________________________________
Kommunstyrelsen 2015-09-21
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta
att fastställa Avfallsplan och Lokala föreskrifter om avfallshantering för Gävle, Hofors,
Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun,
att fastställa Avfallstaxa för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun,
att ge Gästrike återvinnares förbundsfullmäktige mandat att vid behov fatta beslut om
höjningar av avfallstaxan för år 2017-2019, med i genomsnitt högst 2 % per år under
perioden. Detta innebär inte att taxan kommer att höjas automatiskt, utan endast om så
krävs för att verksamheten ska kunna fullfölja sina uppdrag. För ett villahushåll motsvarar 2
% cirka 50 kronor per år och för ett lägenhetshushåll cirka 20 kronor per år, samt
att fastställa Förbundsordning för kommunalförbundet Gästrike återvinnare.
Expedieras
Gästrike återvinnare
Akten
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2015-09-07/ § 90
Dnr

2015/123

§ 132. Utökad investeringsram 2015 avseende fritid, förslag till beslut
Ärende
Mimmi Abramsson, ekonomichef, och Ulf Strömstedt, kommunchef, informerar om
fritidschefens äskande om utökad investeringsram för rustning av Ishallen.
Beslutsunderlag
Muntlig information Mimmi Abramsson, ekonomichef, och Ulf Strömstedt, kommunchef.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tacka för informationen och överlämna
ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.
___________________________________________________________________________
Kommunstyrelsen 2015-09-21
Fritidschef har inkommit med skrivelse där det framgår att sarg och banpist i ishallen är i
stort behov att bytas ut. Nuvarande utrustning är från 1987 och har svårigheter att uppfylla
Svenska Ishockeyförbundets strängare regler när det gäller säkerhet.
Kalkylerad kostnad för investeringen är enligt nedan:
Sarg med tillbehör: 1,3 mkr
Banpist med tillbehör: 4,7 mkr
Summa investering: 6,0 mkr
Investeringen uppgår till 6 mkr och utbytet kommer att påbörjas under 2015.
Ekonomichef bedömer att kommunens likviditetet ger utrymme för investeringen.
Återkommande driftskostnader avseende ränta och avskrivning kommer att inrymmas i
befintlig ram för kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Fritidschef, 2015-08-27
Tjänsteskrivelse, Mimmi Abramsson, ekonomichef, 2015-08-28
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bevilja ansökan om utökad
investeringsbudget/ram
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2015-09-07/ § 91
Dnr

2009/55

§ 133. Ändrad överenskommelse för mottagande av flyktingar, beslut
Ärende
Hofors kommun har idag en övergripande överenskommelse med Migrationsverket som
anger ett mottagande om 40 anvisade personer med permanent uppehållstillstånd (PUT)
och en överenskommelse med platsantal för ensamkommande barn med minst 7 platser för
barn i asyl och 23 platser för de barn som fått PUT. De barn som får PUT under året räknas
in i det totala mottagandet om 40. Överenskommelsen för ensamkommande barn bör
fortsättningsvis delas upp i två olika delöverenskommelser för att beskriva varje mottagen
grupp, asyl och permanent uppehållstillstånd (PUT).
I överenskommelse om boendeplatser för barn föreslås att också de som fyllt 18 år och som
fortfarande har behov av socialtjänstens stöd ska ingå. Dessa får varierande insatser men
räknas idag inte in i platsantalet. Socialtjänstens ansvar gäller till och med21 år. Eftersom
behovet av platser i kommunens HVB-hem (Hem för vård eller boende) förändras snabbt
föreslås att delegationen att förändra antalet läggs på nämndsordförandenivå.
De flesta kommuner i länet har förändrat sina överenskommelser och istället tecknat tre
olika som dels anger antal personer med PUT, dels antal platser i HVB för barn med PUT och
dels antal platser i HVB för barn/ungdomar i asyl.
Sedan starten av HVB för ensamkommande har Hofors endast tagit emot pojkar. Könet har
dock inte angetts i tidigare överenskommelse. Detta har medfört att också flickor har
anvisats kommunen vid några tillfällen. Kommunen har då varit tvungna att placera dessa
i HVB i andra kommuner som specialiserat sig på flickor. l överenskommelsen bör
därför också anges att Hofors kommuns HVB endast tar emot pojkar.
Beslutsunderlag
Socialnämndens förslag till beslut, 2015-06-17 / § 69
Förslag till överenskommelser med migrationsverket
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utan eget yttrande överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för fortsatt beredning och beslut.
___________________________________________________________________________
Kommunstyrelsen 2015-09-21
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att teckna tre separata överenskommelser om flyktingmottagande med Migrationsverket,
en övergripande med antal personer med permanent uppehållstillstånd, en med platsantal
för ensamkommande barn i asyl och en med platsantal för ensamkommande barn som fått
permanent uppehållstillstånd,
att ge ordförande i socialnämnden delegation att besluta om förändring av antal platser i
kommunens boende för ensamkommande barn med permanent uppehållstillstånd samt
att uppdra till IFO-chef att i samråd med skolan komma fram till lämplig ålder och antal
asylplatser för mottagande av ensamkommande flyktingbarn.
Expedieras
Länsstyrelsen Gävleborg
Socialnämnden
Akten
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2015-09-07/ § 92
Dnr

2015/122

§ 134. Verkställande av medborgarförslag angående Cyrillus Johansson
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2009 / § 81 att bifalla ett medborgarförslag från Arne
Arousell angående Cyrillus Johansson och hans arkitektur.
Detta har utmynnat i ett förslag som Hofors Hembygdsföreningen tagit fram i samverkan
med Ovako Sweden AB, Hofors kommun och konstnären Tord Larsson. Konstnären Tord
Larsson har tagit fram ett minnesmärke över Cyrillus Johansson samt en dokumentation
med förslag till områdets utformning. Tekniska kontoret har tagit fram en kalkyl över
kostnaderna för att iordningställa parken runt minnesmärket enligt förslaget.
Byggservicekontoret har lämnat ett yttrande över förslaget till utformning och
namnsättning av området.
Byggnaderna efter Cyrillus Johansson har haft en stor betydelse för Hofors utveckling
eftersom de presenterade ett nytänkande och moderniseringa av bostäderna för brukets
arbetare. Att beskriva hans verk i Hofors bidrar till en historiebeskrivning som förtjänar att
lyftas. Curillus Johansson har varit flitigt använd som arkitekt för många av bruken i
mellansverige och han visade prov på nytänkande där han gärna tog med sig influenser från
andra miljöer och kulturer. I arkitektkretsar är han ett känt namn, och ett minesmärke över
honom i Hofors kommer säkert att ge en hel del intresse och publicitet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Tommy Nielsen, informationssamordnare, 2015-08-28
Ett minnesmärke över Cyrillus Johansson Tord Larsson
Förslag till beslut Hofors Hembygdsförening
Kalkyl för åtgärder i "Cyrillusparken"
Yttrande från Byggservicekontoret
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att besluta
att godkänna minnesmärket över arkitekt Cyrillus Johanssons arbete med fastigheter i
Hofors under åren 1916 - 1936, minnesmärket bekostas av Ovako Sweden AB,
att godkänna dess placering i grönområdet mellan Västra- och Östra Parkgatan,
att Hofors kommun bekostar gestaltningen runt minnesmärket med 170 000 kr som tas upp
i 2016 års budget. Utformningen skall ske utifrån dokumentationen och i samråd med
Hofors Hembygdsförening och Ovako,
att ej anlägga någon parkeringsplats i området,
att kvarteret Kilen ändras och får namnet kvarteret Cyrillus,
Justerare
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att parken inte får namnet Cyrillusparken samt
att ställa sig positiv till förslaget om invigning.
___________________________________________________________________________
Kommunstyrelsen 2015-09-21
Jäv
Sören Bergqvist (V) informerar kommunstyrelsen om att han är ordförande i
Hembygdsföreningen och frågar ordförande om han är att anses som jävig. Ordförande
överlämnar till styrelsen att besluta i frågan. Styrelsen beslutar att Sören Bergqvist (V) ej är
jävig.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna minnesmärket över arkitekt Cyrillus Johanssons arbete med fastigheter i
Hofors under åren 1916 - 1936, minnesmärket bekostas av Ovako Sweden AB,
att godkänna dess placering i grönområdet mellan Västra- och Östra Parkgatan,
att Hofors kommun bekostar gestaltningen runt minnesmärket med 170 000 kr som tas upp
i 2016 års budget. Utformningen skall ske utifrån dokumentationen och i samråd med
Hofors Hembygdsförening och Ovako,
att ej anlägga någon parkeringsplats i området,
att kvarteret Kilen ändras och får namnet kvarteret Cyrillus,
att parken inte får namnet Cyrillusparken samt
att ställa sig positiv till förslaget om invigning.
Expedieras
Hofors Hembygdsförening
Ovako Sweden AB
Akten
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2015-09-07/ § 94
Dnr

2015/100

§ 135. Kulturplan för Gävleborg 2016-2018, yttrande
Ärende
Förslag till Kulturplan för Gävleborg 2016-2018 har skickats ut på remiss till bland annat
kommunerna i Gävleborgs län. Barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag att lämna
sina synpunkter på förslaget.
Beslutsunderlag
Förslag till Kulturplan för Gävleborg 2016-2018
Tjänsteskrivelse, inklusive synpunkter, Ritva Snellman, kulturansvarig, 2015-08-06
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att anta
kulturansvariges synpunkter på Förslag till Kulturplan för Gävleborg 2016-2018 som sina
egna och överlämna dessa till Region Gävleborg,
med tillägg om kommunens Spelstinastipendium som delas ut vid Spelstinafestivalen under
beskrivningen av Hofors.
Expedieras
Region Gävleborg
Barn- och utbildningsnämnden
Akten
___________________________________________________________________________
Kommunstyrelsen 2015-09-21
Beslutsunderlag
Tillägg i remissen, Ritva Snellman, kulturansvarig,
Beslutsförslag under mötet
Daniel Johansson (S) yrkar att kommunstyrelsen antar kulturansvariges synpunkter och
tillägg som sina egna med tillägget under rubriken ”Utvecklingsområde – att överbygga
geografiska avstånd” texten ”Därför måste kollektivtrafiken anpassas så att
kulturverksamheten blir tillgänglig och jämlik för våra länsbor.”
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
Justerare

Utdragsbestyrkande
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att anta kulturansvariges synpunkter och tillägg som sina egna med tillägget under rubriken
”Utvecklingsområde – att överbygga geografiska avstånd” texten ”Därför måste
kollektivtrafiken anpassas så att kulturverksamheten blir tillgänglig och jämlik för våra
länsbor.”
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Expedieras
Region Gävleborg
Barn- och utbildningsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2015-09-21
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2015-09-07/ § 95
Dnr

2014/133

§ 136. Motion om färdigställande av projekt med bowlingverksamhet i
centrum, förslag till besvarande
Ärende
Hoforspartiet har i en motion föreslagit att Hofors kommun färdigställer projekt med
bowlingverksamhet i centrum. I motionen framgår att motionsställaren vill att kommunen
aktivt letar efter en intressent som långsiktigt har för avsikt att bedriva verksamhet i
lokalerna, med rabatterad hyra de första tre åren, och att kommunen beslutar om
ytterligare investeringar för att färdigställa lokalerna med kök och serveringsdel, redo för
verksamhet, så att projektet kan realiseras till fullo och bli det inslag i centrumkärnan man
en gång hade visioner om.
Hofors kommun äger inte fastigheten där bowlingverksamhet bedrivs, vilket medför att det
är extern aktör som är fastighetsägare och därmed ansvarig för hyressättning. Kommunen
kan inte heller göra investeringar i annans fastighet. Det är bowlingklubben/bolagets ansvar
att arbeta för att utöka/utveckla verksamheten.
Beslutsunderlag
Motion
Tjänsteskrivelse Mimmi Abramsson, ekonomichef, 2015-08-27
Beslutsförslag under mötet
Torbjörn Jansson (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med
anledning av att det inte faller inom kommunens befogenhetsområde.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med anledning av att det inte faller inom
kommunens befogenhetsområde.
Expedieras
Akten
___________________________________________________________________________
Kommunstyrelsen 2015-09-21
Beslutsförslag under mötet
Sören Bergqvist (V) och Daniel Johansson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ziita Eriksson (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag.
Beslutsgång
Två förslag till beslut finns, Sören Bergqvist (V) m.fl. förslag om avslag och Ziita Erikssons (M)
förslag om besvarande. Ordförande ställer förslagen i proposition till varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Sören Bergqvist (V) m.fl. förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2015-09-07/ § 96
Dnr

2015/1004

§ 137. Meddelanden
Ärende
Löpnr
839/2015

Datum
2015-08-19

919/2015

2015-08-21

923/2015

2015-08-21

Ärende
Verkställighetsbeslut: IT-enhetens organisatoriska
tillhörighet
Rapport ang. färdtjänst och riksfärdtjänstens utveckling,
jan-juni 2015
Synpunkter: Flyttning av överförmyndaren till Sandviken

Beslutsunderlag
Meddelanden 2015-08-06 - 2015-09-03
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att godkänna
rapporteringen av meddelanden.
___________________________________________________________________________
Kommunstyrelsen 2015-09-21
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporteringen av meddelanden.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2015-09-07/ § 97
Dnr

2014/127

§ 138. Justerad tidplan för införandet av Västra Gästriklands
Samhällsbyggnadsnämnd samt entledigande av nuvarande miljö- och
byggandsnämnd
Ärende
Sandvikens, Hofors och Ockelbos kommun har fattat beslut om att ingå i Västra Gästriklands
Samhällsbyggnadsnämnd. Den gemensamma nämnden med tillhörande förvaltning var
tänkt att starta den 1 januari 2016. På grund av en pressad tidplan, fördröjningar i
beslutsprocessen och upphandling av gemensamt ärendehanterings-/verksamhetssystem
dragit ut på tiden föreslår styrgruppen för införandet att tidplanen justeras och starten
senareläggs till 1 april 2016. Respektive kommuns nämnd som idag ansvarar för de ärenden
som ska ingå i gemensamma nämnden föreslås därmed bli entledigade från och med den 31
mars 2016.
Beslutsunderlag
Gemensam Tjänsteskrivelse, 2015-08-28
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige
att Nämnden för Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd med tillhörande förvaltning
startar den 1 april 2016 samt
att ledamöter och ersättare i nuvarande miljö- och byggnadsnämnden entledigas från sina
uppdrag från och med den 31 mars 2016.
Expedieras
Sandvikens kommun
Ockelbo kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
Akten
___________________________________________________________________________
Kommunstyrelsen 2015-09-21
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige
att Nämnden för Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd med tillhörande förvaltning
startar den 1 april 2016 samt
att ledamöter och ersättare i nuvarande miljö- och byggnadsnämnden entledigas från sina
Justerare

Utdragsbestyrkande
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uppdrag från och med den 31 mars 2016.
Expedieras
Sandvikens kommun
Ockelbo kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2015/126

§ 139. Borgerliga vigselförrättare för Hofors kommun
Ärende
Idag har Hofors kommun två vigselförrättare som via kommunen förrättar borgerliga vigslar.
Behov av ytterligare vigselförrättare har framkommit. Kommunstyrelsen har fått in förslag
på ytterligare förrättare vid borgerliga vigslar: Ziita Eriksson, Linda Lundberg, Pia MöllerAndersen, Annika Ahlverström och Monika Modén.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att till länsstyrelsen föreslå följande personer som nya
vigselförrättare:
Ziita Eriksson, Bergviksvägen 11, 813 91 Hofors
Linda Lundberg, Brännkärrsgatan 35 B, 813 31 Hofors
Pia Möller-Andersen, Olanders väg 3, 813 40 Torsåker
Annika Ahlverström, Acktjärnsgatan 16, 81336 Hofors
Monika Modén, Krönvägen 23, 81332 Hofors
Expedieras
Länsstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

