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Ledamöter Närvaro Kommentar Omröstning § 147 

 Ja Nej  Ja Nej Avstår 

1   Daniel Johansson (S) X   X   

2   Marie-Louise Dangardt (S) X   X   

3   Linda-Marie Anttila (S) X   X   

4   Viktor Rasjö (S) X   X   

5   Tomas Isaksson (S) X  §§ 140-146    

6   Mari Rasjö (S) X   X   

7   Kenneth Axling (S) X   X   

8   Ing-Marie Möller Andersen (S) X   X   

9   Torbjörn Jansson (S)  X     

10 Tiina Kauppi (S) X   X   

11 Gunnar Bergkvist (S) X   X   

12 Xamuel Gonzalez Westling (V) X   X   

13 Susanna Wintherhamre (V)  X     

14 Daniel Wintherhamre (V) X   X   

15 Kent Andersson (HOP) X    X  

16 Mathias Strand (HOP) X    X  

17 Peter Hillblom (HOP) X    X  

18 Ziita Eriksson (M) X    X  

19 Alf Persson (M) X    X  

20 Eva Julin (M) X    X  

21 Lennart Johansson (SD)  X     

22 Ioan Paris (SD) X   X   

23 Raimo Ojanen (SD) X   X   

24 Hans Larsson (C) X   X   

25 Ann-Sofie Stenbacka (C)  X     

26 Arne Evertsson (FP) X   X   

27 Hans Backman (FP) X   X   

28 Broor Sundin (-) X   X   

29 Anne Persson (HOP) 
     2:e vice ordförande 

X    X  

30 Linda Lundberg (V) 
     1:e vice ordförande 

X   X   

31 Diana Blomgren (S) 
     Ordförande 

X   X   

SUMMA 27 4  19 7  
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Närvarolista/Omröstningsprotokoll 
 
 

Ersättare För ordinarie Närvaro Kommentar Omröstning § 147 

 Ledamot Ja Nej  Ja Nej Avstår 

Tomas Fröjd (S)   X     

Carolin Brännvall (S) Nr. 9 X   X   

Jonathan Nilsson (S)   X     

Remzija Kolasinac (S)   X     

Jonas Andersson (S)   X     

Anette Björk (S)   X     

Carina Halfvars (V) Nr. 13 X   X   

Sören Bergqvist (V)   X     

Johan Ericsson (HOP)   X     

Diana Sahlén (HOP)   X     

Daniel Nyström (M)   X     

Per Tjerneld (M)   X     

-  (SD)   X     

- (SD)   X     

Alice Lindgren (C) Nr. 25 X   X   

Per Berglund (C)   X     

Charlotta Backman (FP)   X     

Lotta Nordström (FP)   X     

Kent Olsson (FHT)   X     

Pär Åslund (FHT)   X     

        

SUMMA  3 17  3 0  
 
Övriga närvarande  Linda Höglin Kommunsekreterare 
  Ulf Strömstedt Kommunchef  
   



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (22) 
Kommunfullmäktige 
2015-11-16 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

Innehållsförteckning 
 
§ 140. Kungörande ........................................................................................... 5 

§ 141. Godkännande av dagordning ................................................................. 5 

§ 142. Allmänhetens frågestund ....................................................................... 5 

§ 143. Val av 6 nämndemän för perioden 2016-2019 ........................................ 6 

§ 144. Delårsbokslut per augusti 2015 .............................................................. 7 

§ 145. Utdebitering 2016, beslut....................................................................... 9 

§ 146. Budget 2016, plan 2017-2018 ............................................................... 10 

§ 147. Avskrivning av del av fordran på utlämnat lån BK 66, beslut ................. 13 

§ 148. Interpellation om uppföljning av bowlingklubbens ekonomi ................ 16 

§ 149. Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och LSS,  

 beslut .................................................................................................. 17 

§ 150. Redovisning av obesvarade motioner, beslut ....................................... 18 

§ 151. Redovisning av obesvarade medborgarförslag, beslut .......................... 19 

§ 152. Medborgarförslag om ställplatser för husbilar vid Hagaparken,  

 besvarande .......................................................................................... 20 

§ 153. Motion om tillsättande av fältassistenter, anmälan .............................. 21 

§ 154. Meddelanden ...................................................................................... 22 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (22) 
Kommunfullmäktige 
2015-11-16 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 140. Kungörande 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna sammanträdets kungörande. 
 
 
 
 
 

§ 141. Godkännande av dagordning 

Ärende 
Ärende 15 flyttas upp på dagordningen och läggs som ärende 10a. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen med ovanstående ändring. 
 
 
 
 
 

§ 142. Allmänhetens frågestund 

 
Frågor ställs om: 

- Vattentemperaturen/-kvaliteten 
- Invandringen 
- Eftergiften på lån för BK 66 
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Dnr 2014/104 

§ 143. Val av 6 nämndemän för perioden 2016-2019 

Ärende 

Kommunfullmäktige har att fatta beslut om 6 nämndemän i Gävle tingsrätt för perioden 
2016-2019. Valberedningen har 2015-11-03 / § 17 berett ärendet och lämnat förslag till 
kommunfullmäktige att utse följande personer som nämndemän under perioden. 
Ing-Marie Möller-Andersen (S),  
Xamuel Gonzalez Westling (V), 
Solveig Eriksson (M), 
Robert Vestrin (S), 
Remzija Kolasinac (S), 
Daniel Modén (HOP). 

Beslutsunderlag 

Valberedningen 2015-11-03 / § 17 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att till nämndemän i Gävle tingsrätt för perioden 2016-2019 
utse: 
 
Ing-Marie Möller-Andersen (S), Gamla Landsvägen 2, 813 40 Torsåker 
Xamuel Gonzalez Westling (V), Strandgatan 11, 813 33 Hofors 
Solveig Eriksson (M), Bergviksvägen 8, 813 91 Hofors 
Robert Vestrin (S), Fältgatan 21, 813 33 Hofors 
Remzija Kolasinac (S), Björkhagsgatan 43, 813 30 Hofors 
Daniel Modén (HOP), Bessemergatan 21, 813 30 Hofors 

Expedieras 

Gävle tingsrätt 
Akten 
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   Kommunstyrelsen 
   2015-10-19 / § 144 
Dnr 2015/94 

§ 144. Delårsbokslut per augusti 2015 

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 AFA-
försäkring om totalt 4,8 mkr. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Mimmi Abramsson, ekonomichef, 2015-09-30 

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. 
___________________________________________________________________________ 
Kommunfullmäktige 2015-11-16 
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen av delårsbokslut 2015. 
 
Expedieras 
Akten 
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   Kommunstyrelsen 
   2015-10-19 / § 145 
Dnr 2015/129 

§ 145. Utdebitering 2016, 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 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta om en oförändrad 
kommunal utdebitering 2016, dvs 22,86 kr. 
___________________________________________________________________________ 
Kommunfullmäktige 2015-11-16 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om en oförändrad kommunal utdebitering 2016, dvs 22,86 kr. 
 
Expedieras 
Skatteverket 
Akten 
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   Kommunstyrelsen 
   2015-11-16 / § 157 
Dnr 2015/93 

§ 146. Budget 2016, plan 2017-2018 

Ärende 

Förslag till budget 2016 och plan 2017-2018 bygger på planeringsförutsättningar kända intill 
början av oktober 2015. Det är Sveriges kommuner och landsting (SKL) skatteprognos från 
oktober som är underlag för kommunens skatteintäktsberäkningar för 2016-2018. 
Prognosen baseras på en bedömning av samhällsekonomins utveckling. 
Korrigering/förändring görs bara utifrån kommunens egna antaganden om 
befolkningsutveckling samt skattesats. 
 
I budgetförslaget ligger en oförändrad utdebitering för 2016-2018, dvs 22,86 kr. 
 
Antalet invånare 1 november året innan är den parameter som är den enskilt största 
styrande parametern vad gäller kommunens skatteintäkter. I budget 2016-2018 har 
prognostiserats att befolkningsminskningen är 25 personer/år.  
 
Utöver kompensation för löneökning om totalt 10 mkr kan verksamheterna tillföras 8 mkr. 
Barn- och utbildningsnämnden har fått extra medel om totalt 5,5 mkr och Socialnämnden 
har fått 2,5 mkr i tilldelade medel. Dock kan det konstateras att önskemålen och behoven 
inom de olika verksamheterna uppgår till betydligt mer, dvs våra ambitioner överstiger 
ökningen av intäkterna. 
 
Det samlade resultatet för budget och planåren uppgår till 12,6 mkr. 
Enligt 8 kap.  §4-5 Kommunallagen ska kommuner årligen upprätta ett budgetdokument 
som omfattar budgetår samt planår. 

Beslutsunderlag 

Budget 2016 och plan 2017-2018 
Tjänsteskrivelse, Mimmi Abramsson Ekonomichef 2015-11-04 

Beslutsförslag under mötet 

Ziita Eriksson (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige  
att tillskottet på 8 mkr fördelas jämnt mellan socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden,  
att för övrigt fastställa upprättat förslag till budget för 2016 samt plan 2017-2018. 
 
Hans Backman (FP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige 
att kommunstyrelsens budget minskas med 2 mkr, 
att barn- och utbildningsnämndens budget utökas med 1 mkr, 
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att socialnämndens budget utökas med 1 mkr samt 
att för övrigt fastställa upprättat förslag till budget för 2016 samt plan 2017-2018. 
 
Xamuel Gonzalez Westling (V), Daniel Johansson (S) och Tomas Isaksson (S) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar att förseslå kommunfullmäktige att fastställa upprättat förslag 
till budget för 2016 samt plan 2017 – 2018. 
 
Tilläggsyrkande: 
Xamuel Gonzalez Westling (V), Daniel Johansson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att 
föreslå kommunfullmäktige tillägga att under 2016 påbörja arbetet för att se över hur den 
kommunala verksamheten ska se ut i framtiden, som ska vara klart till  budgetprocessen 
inför budget 2018. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag; Ziita Erikssons (M) förslag, Hans Backmans 
(FP) förslag och Xamuel Gonzalez Westlings (V) m.fl. förslag samt ett tilläggsyrkande från 
Xamuel Gonzalez Westling (V) m.fl. Xamuel Gonzalez Westling (V) m.fl. förslag väljs som 
huvudförslag. Ordförande ställer Ziita Erikssons (M) förslag i proposition mot Hans Backmans 
(FP) förslag för att utse ett motförslag och finner att kommunstyrelsen beslutat att utse Ziita 
Erikssons (M) förslag som motförslag. Ordförande ställer Xamuel Gonzalez Westlings (V) m.fl. 
förslag i proposition till Ziita Erikssons (M) förslag och finner att kommunstyrelsen har 
beslutat i enlighet med Xamuel Gonzalez Westlings (V) förslag. Ordförande frågar om det är 
kommunstyrelsens mening att bifalla Xamuel Gonzalez Westlings (V) m.fl. tilläggsyrkande 
och finner att så är fallet. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att förseslå kommunfullmäktige att fastställa upprättat förslag 
till budget för 2016 samt plan 2017 – 2018 samt, 
att under 2016 påbörja arbetet för att se över hur den kommunala verksamheten ska se ut i 
framtiden, som ska vara klart till budgetprocessen inför budget 2018. 
 
Reservation 
Ziita Eriksson (M) reserverar sig till fördel för sitt förslag (bilaga 1). 
Hans Backman (FP) reserverar sig till fördel för sitt förslag (bilaga 2). 
___________________________________________________________________________ 
Kommunfullmäktige 2015-11-16 
 
Marie-Louise Dangardt (S) föredrar förslag till budget 2016, plan 2017-2018. 

Beslutsförslag under mötet 

Marie-Louise Dangardt (S), Xamuel Gonzalez Westling (V), Daniel Johansson (S), Alice 
Lindgren (C), Broor Sundin (-), Ioan Paris (SD), Linda-Marie Anttila (S), Anne Persson (HOP), 
Hans Larsson (C) och Kenneth Axling (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Hans Backman (FP) och Arne Evertsson (FP) yrkar att kommunfullmäktige beslutar 
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att kommunstyrelsens budget minskas med 2 mkr, 
att barn- och utbildningsnämndens budget utökas med 1 mkr, 
att socialnämndens budget utökas med 1 mkr samt 
att för övrigt fastställa upprättat förslag till budget för 2016 samt plan 2017-2018. 
 
Ziita Eriksson (M) yrkar att kommunfullmäktige beslutar 
att tillskottet på 8 mkr fördelas jämnt mellan socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden,  
att för övrigt fastställa upprättat förslag till budget för 2016 samt plan 2017-2018. 
 
Xamuel Gonzalez Westling (V) yrkar avslag till Hans Backman (FP) m.fl. förslag. 
 
Kenneth Axling (S) yrkar avslag till Hans Backmans (FP) m.fl förslag och till Ziita Erikssons (M) 
förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag; Ziita Erikssons (M) förslag, Hans Backmans 
(FP) m.fl. förslag och Marie-Louise Dangardts (S) m.fl. förslag.  
Marie-Louise Dangardts (S) m.fl. förslag väljs som huvudförslag. Ordförande ställer Ziita 
Erikssons (M) förslag i proposition mot Hans Backmans (FP) m.fl. förslag för att utse ett 
motförslag och finner att kommunfullmäktige beslutat att utse Ziita Erikssons (M) förslag 
som motförslag. Ordförande ställer Marie-Louise Dangardts (S) m.fl. förslag i proposition till 
Ziita Erikssons (M) förslag och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Marie-
Louise Dangardts (S) m.fl. förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till budget för 2016 samt plan 
2017 – 2018 samt, 
att under 2016 påbörja arbetet för att se över hur den kommunala verksamheten ska se ut i 
framtiden, som ska vara klart till budgetprocessen inför budget 2018. 
 
Reservation och särskilda motiveringar 
Hans Backman (FP) och Arne Evertsson (FP) reserverar sig mot beslutet till fördel för deras 
förslag (bilaga 1). 
Ziita Eriksson (M), Alf Persson (M) och Eva Julin (M) reserverar sig mot beslutet till fördel för 
Ziita Erikssons (M) förslag (bilaga 2). 

Expedieras 

Kommunstyrelsen 
Nämnderna 
Kommunledningsgruppen 
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   Kommunstyrelsen 
   2015-10-19 / § 146 
Dnr 2013/27 

§ 147. Avskrivning av del av fordran på utlämnat lån BK 66, beslut 

Ärende 

Bowlingbolaget i Hofors AB beräknar att påvisa en vinst (30 tkr) för verksamhetsåret 2014-
09-01 – 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 

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. 
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 
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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. 
 
___________________________________________________________________________ 
Kommunfullmäktige 2015-11-16 
 
Beslutsförslag under mötet 
Alf Persson (M) yrkar i första hand att ärendet återremitteras i avvaktan på en budget och 
marknads-/aktivitetsplan från bowlingbolagets styrelse och i andra hand att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå kommunstyrelsens förslag och att kommunens 
revisorer undersöker om ekonomiskt stöd med skattemedel till privata aktiebolag är 
förenligt med kommunallagen och god ekonomisk hushållning. 
 
Mathias Strand (HOP) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras i 
avvaktan på en budget och marknads-/aktivitetsplan från bowlingbolagets styrelse. 
 
Marie-Louise Dangardt (S) och Ioan Paris (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag; Alf Persson (M) m.fl förslag om återremiss, 
Alf Persson (M) förslag om avslag samt Marie-Louise Dangardts (S) m.fl. förslag om bifall till 
kommunstyrelsens förslag. Ordförande ställer förslaget om återremiss i proposition till 
förslag om att ärendet ska avgöras idag och finner att ärendet ska avgöras idag. Votering 
begärs och utförs genom upprop. Rösterna utfaller med 22 röster för att ärendet ska avgöras 
idag och med 7 röster för återremiss. Ordförande ställer Marie-Louise Dangardts (S) m.fl. 
förslag om bifall till kommunstyrelsens förslag i proposition till Alf Perssons (M) förslag om 
avslag till kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige har beslutat i 
enlighet med Marie-Louise Dangardts (S) m.fl. förslag.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 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. 
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Reservation 
Ziita Eriksson (M), Alf Persson (M), Eva Julin (M), Peter Hillblom (HOP), Mathias Strand 
(HOP), Kent Andersson (HOP) och Anne Persson (HOP) reserverar sig mot beslutet. 
 
Expedieras 
BK 66 
Ekonomifunktionen 
Akten 
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Dnr 2015/120 

§ 148. Interpellation om uppföljning av bowlingklubbens ekonomi 

Ärende 

Alf Persson (M) har inkommit med en interpellation om uppföljning av bowlingklubbens 
ekonomi. 
 
Alf Persson (M) och Marie-Louise Dangardt (S) yttrar i debatten. 

Beslutsunderlag 

Interpellation, 2015-08-25 
Interpellationssvar, 2015-11-11 

Beslut 

Efter att ledamöterna getts tillfälle att yttra sig förklarar ordförande interpellationsdebatten 
avslutad. 
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Dnr 2015/25 

§ 149. 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 verkställda gynnande beslut om bistånd enligt 
4 kap1§ 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 3 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut. 
 
Expedieras 
Socialnämnden 
Akten  
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   Kommunstyrelsen 
   2015-10-19 / § 149 
Dnr 2015/26 

§ 150. 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 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av 
obesvarade motioner 2015. 
___________________________________________________________________________ 
Kommunfullmäktige 2015-11-16 
 
Enligt redovisningen daterad 2015-09-22 är 14 motioner obesvarade. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen av obesvarade motioner 2015. 
 
Expedieras 
Kommunstyrelsen 
Övriga nämnder 
Akten 
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   Kommunstyrelsen 
   2015-10-19 / § 150 
Dnr 2015/27 

§ 151. Redovisning av obesvarade medborgarförslag, 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 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av 
obesvarade medborgarförslag 2015. 
___________________________________________________________________________ 
Kommunfullmäktige 2015-11-16 
 
Enligt redovisningen daterad 2015-09-29 är 16 medborgarförslag obesvarade. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen av obesvarade medborgarförslag 
2015. 
 
Expedieras 
Kommunstyrelsen 
Övriga nämnder 
Akten 
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   Kommunstyrelsen 
   2015-10-19/ § 151 
Dnr 2015/47 

§ 152. Medborgarförslag om ställplatser för husbilar vid Hagaparken, 
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 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att förslaget ska beaktas i det 
utvecklings- och planarbete som pågår i Hagaparken. 
___________________________________________________________________________ 
Kommunfullmäktige 2015-11-16 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att förslaget ska beaktas i det utvecklings- och planarbete som 
pågår i Hagaparken. 
 

Expedieras 

Byggservicekontoret 
Yvonne Bergman 
Akten 
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Dnr 2015/138 

§ 153. Motion om tillsättande av fältassistenter, anmälan 

Ärende 

Anne Persson (HOP), Peter Hillblom (HOP), Mathias Strand (HOP) och Kent Andersson (HOP) 
har inkommit med en motion om tillsättande av fältassistenter. 

Beslutsunderlag 

Motion, 2015-10-25 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att den överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning. 
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Dnr 2015/95, 2015/42, 2015/62 

§ 154. Meddelanden 

Ärende 

Löpnr Ärendenr Datum Ärende 

1228/2015 2015/95 2015-10-13 Beslut gällande medborgarförslag om barnomsorg 
på OB-tid 

1204/2015 2015/42 2015-10-19 Beslut gällande medborgarförslag om "Blinken" 

1206/2015 2015/62 2015-10-19 Beslut gällande medborgarförslag om hundrastgård 
 

Beslutsunderlag 

Rapport meddelanden, 2015-11-04 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen av meddelanden. 
 


