
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 

Datum 2015-08-24 

Tid 13.15-15.15 

Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen 
Närvarande Se sidan 2 

Justerare Peter Hillblom (HOP)       

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, 2015-08-26 
Justerade paragrafer 111 -- 125 

Sekreterare 

 

 Linda Höglin 

Ordförande 

 

 Marie-Louise Dangardt (S) 

Justerare 

 

 Peter Hillblom (HOP)        

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2015-08-24 

Justerade paragrafer 111 -- 125 

Datum då anslaget sätt upp 2015-08-26 

Datum då anslaget tas ned 2015-09-17 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Hofors 

Underskrift 

 

 Linda Höglin 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (26) 
Kommunstyrelsen 
2015-08-24 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

Ledamot 
Närvaro 

Kommentarer 
Ja Nej 

Marie-Louise Dangardt (S), ordf. X   

Xamuel Gonzalez Westling (V), vice 
ordf. 

X   

Ziita Eriksson (M) X   

Daniel Johansson (S)  X  

Tiina Kauppi (S) X   

Peter Hillblom (HOP) X   

Hans Backman (FP) X 
 

 

Torbjörn Jansson (S) X   

Raimo Ojanen (SD) X   

Susanna Wintherhamre (V) X   

Hans Larsson (C) X  Ej § 114 

 

Ersättare 
Närvaro 

Ersätter ledamot 
Ja Nej 

Linda-Marie Anttila (S) X   

Sören Bergqvist (V) X   

Alf Persson (M) X  
 

Kenneth Axling (S) X  Daniel Johansson (S) 

Cecilia Leijon-Fröjd (S)  X  

Anne Persson (HOP) X   

Bernt Melin (FHT) X 
 

 

Tomas Isaksson (S) 
 

X  

Ioan Paris (SD)  X  

Linda Lundberg (V) X 
 

 

Ann-Sofie Stenbacka (C) X 
 

Hans Larsson (C), § 114 

 

Övriga närvarande Uppdrag/Ansvar 

Ulf Strömstedt Kommunchef 

Mimmi Abramsson  Ekonomichef 

Linda Höglin Kommunsekreterare 

Mats Rostö, § 113 Hofors Vatten AB/Gästrike Vatten AB 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (26) 
Kommunstyrelsen 
2015-08-24 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

Innehållsförteckning 
 
§ 111. Godkännande av dagordning ................................................................. 4 

§ 112. Uppsikt Socialnämnden ......................................................................... 5 

§ 113. Uppsikt Hofors Vatten ........................................................................... 6 

§ 114. Val av två ledamöter, tillika ordförande och vice ordförande, samt två  

 ersättare till Hofors lokala brottsförebyggande råd ................................ 8 

§ 115. Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015, förslag till beslut ............. 9 

§ 116. Granskningsyttrande över kommunens årsredovisning 2014, beslut ..... 10 

§ 117. Ändring av bolagsordningar och revidering av riktlinjer för  

 kommunstyrelsens uppsiktsplikt, förslag till beslut............................... 12 

§ 118. Anslutning till den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan  

 kvinnor och män på lokal och regional nivå, förslag till beslut ............... 14 

§ 119. Överenskommelse om samverkan mellan Hofors kommun och  

 Lokalpolisområde Södra Gävleborg, beslut ........................................... 16 

§ 120. Inrättande av samordnartjänst för socialnämnden (IFO) och barn- och 
utbildningsnämnden (förskola/skola), förslag till beslut ....................... 18 

§ 121. Gåvoförteckning för uppvaktning av trotjänare, pensionärer och  

 avgående fullmäktigeledamöter, förslag till beslut ............................... 20 

§ 122. Medborgarförslag om rutin för besvarande av mejl för tjänstemän och 
förtroendevalda, förslag till besvarande ............................................... 22 

§ 123. Delegationsbeslut ................................................................................ 24 

§ 124. Meddelande ........................................................................................ 25 

§ 125. Deltagande i gemensamt regionalt projekt "Ung i Gävleborg" .............. 26 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (26) 
Kommunstyrelsen 
2015-08-24 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

  

§ 111. Godkännande av dagordning 

Ärende 

Utgår: 
Ärende 4 Uppsikt Socialnämnden 
 
Tillägg: 
Ärende 17 Deltagande i gemensamt regionalt projekt "Ung i Gävleborg” 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen med ovanstående ändringar. 
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Dnr 2015/58 

§ 112. Uppsikt Socialnämnden 

 
Utgår. 
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Dnr 2015/58 

§ 113. Uppsikt Hofors Vatten 

Ärende 

Mats Rostö, VD Hofors Vatten AB informerar om Hofors Vatten/Gästrike Vatten och dess 
uppdrag. 
 
Redovisning, tertial 1 
Ekonomi: 

 Överuttag på 2,9 miljoner 

 Självkostnadsprincip, överuttag/underuttag regleras på tre år 

 Prognosen är att brukningstaxan ligger på oförändrad nivå fram till år 2020 
 
Måluppfyllelse: 

 Kunder i kommunen har en trygg och säker vattenförsörjning. (Mäts genom 
hälsomässigt säkert vatten.) 
- 100 %, Inget vattenprov har varit otjänligt. Under året har 69 stycken vattenprov 

tagits i ledningar och vattenverk. 

 VA-verksamheten utvecklar långsiktigt hållbara lösningar. (Mäts genom 
genomförande av fastställd förnyelseplan.) 
- Målvärdet för året är 80 %. Ingen mätning är genomförd till T1. Bedömningen är 

att målet uppnås på årsbasis. 

 VA-verksamheten ska uppnå full kostnadstäckning under planeringsperioden. 
Intäkter/kostnader avvikelse +- 5% (balanseras över tre år) Budget/kostnader 
avvikelse +- 5% 
- Intäkterna överstiger kostnaderna med 38,4 %, Ökade brukningsintäkter samt 

återföring avsättning avveckling Torsåkers avloppsreningsverk. Överuttag 
kommer att nyttjas för strategiska åtgärder. 

- Kostnaderna är 72,9 % av budgeten. Beror på återföring av avsättning för 
avveckling Torsåkers avloppsreningsverk. På årsbasis även minskade 
räntekostnader pga omläggning av lån from juni 2015, samt tillkommande 
kostnader för strategiska åtgärder. 

 
Väsentliga händelser: 

• Avyttring av Torsåkers avloppsreningsverk  
• Pilotanläggning för att åtgärda kvalitetsproblem med höga färgtal på råvattnet vid 

Hofors vattenverk 
• Omläggning av lån till externt upptagna lån 
• Projektstart gällande ny taxekonstruktion 2016-01-01 (GVAB) 
• Hållbarhetsindex (HBI) startmöte med kommunerna och planering av aktiviteter 

(GVAB) 
 
Framtida utvecklingsområden: 
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 Långsiktiga åtgärder – kvalitetsproblem höga färgtal på råvattnet 

 Revidering av skyddsområden 

 Upprättande av nya skyddsområden 
 
Framtida inriktning: 

 Ändrade förutsättning och ökade krav medför ökat behov av 
rationaliseringar/effektiviseringar. 

 Förnyelse av befintliga anläggningar för att upprätthålla anläggningarnas status 

 Långsiktiga åtgärder för att säkerställa vattenkvaliteten 

 Vattenresurserna måste säkerställas för kommande generationer. Från ett lokalt till 
regionalt perspektiv 

 Regional strategi för avloppshanteringen 

 Öka miljömedvetandet och vattnets  värde hos våra brukare 

Beslutsunderlag 

Muntlig information Mats Rostö, VD Hofors Vatten AB 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen. 
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   Kommunstyrelsens arbetsutskott 
   2015-08-10/ § 75 
Dnr 2015/104 

§ 114. Val av två ledamöter, tillika ordförande och vice ordförande, samt två 
ersättare till Hofors lokala brottsförebyggande råd 

Ärende 

Kommunstyrelsen har i uppdrag att utse två representanter, tillika ordförande och vice 
ordförande, till Hofors lokala brottsförebyggande råd. Kommunstyrelsen ska även utse två 
ersättare till dessa. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utan eget yttrande överlämna frågan till 
kommunstyrelsen. 
 
___________________________________________________________________________ 
Kommunstyrelsen 2015-08-24 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att till ledamöter, tillika ordförande och vice ordförande, i 
Hofors lokala brottsförebyggande råd utse: 
Xamuel Gonzalez Westling (V), ordf., 
Ziita Eriksson (M), vice ordf. 
 
att till ersättare i Hofors lokala brottsförebyggande råd utse: 
Linda-Marie Anttila (S),  
Ann-Sofie Stenbacka (C) 
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   Kommunstyrelsens arbetsutskott 
   2015-08-10/ § 76 
Dnr 2015/99 

§ 115. Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015, beslut 

Ärende 

Kommuninvest har skickat ut en förfrågan till samtliga medlemmar om särskild 
medlemsinsats år 2015. Detta med anledning av att vid föreningsstämman i april fastställde 
Kommuninvest ekonomisk förening nya stadgar, vilket innebär att det har tillkommit en 
möjlighet för medlemmarna att på eget initiativ och i egen takt erlägga en eller flera 
särskilda insatser. Förfrågan som skickats ut innebär att Kommuninvest AB vill undersöka 
om medlemmarna vill utnyttja den nya möjligheten att erlägga en särskild medlemsinsats år 
2015. 
 
Motivering till att inte göra en extra inbetalning/öka medlemsinsatsen år 2015 är 
att medianinsatsen för samtliga medlemmar är 400,45 kr per invånare och Hofors kommun 
erlägger idag 479,90 kr per invånare. Med ovanstående motivering som grund bedöms att 
Hofors kommun ökar på insatsnivån med de årliga insatser som kommande stämmor 
beslutar och vill inte öka insatsen utöver detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Mimmi Abramsson, ekonomichef, 2015-06-26 
Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015 
Individuell uppgift om insatskapital, bilaga 1 
Svarsblankett om medlemsintresse att erlägga särskild insats under år 2015, bilaga 2 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att besluta att inte 
göra en extra insatsinbetalning under år 2015. 
 
___________________________________________________________________________ 
Kommunstyrelsen 2015-08-24 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inte göra en extra insatsinbetalning under år 2015. 

Expedieras 

Kommuninvest AB 
Ekonomi-och personalfunktionen 
Akten 
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   Kommunstyrelsens arbetsutskott 
   2015-08-10/ § 77 
Dnr 2015/78 

§ 116. Granskningsyttrande över kommunens årsredovisning 2014, beslut 

Ärende 

Kommunens revisorer har via KPMG genomfört en granskning av årsredovisning 
2014. I granskningen anges vissa rekommendationer/förbättringsområden som revisionen 
anser vara av vikt. Dessa rekommendationer besvaras nu av kommunen. 
 
De rekommendationer som framgår i granskningsrapporten är följande: 

1. Bokslutet är genomarbetat, dock kan bokslutsbilagorna utvecklas och med fördel 
innehålla föregående års siffror på huvudbilagan. 

2. För att det ska vara möjligt för Kommunstyrelsen att göra en målbedömning 
behöver målen vara mätbara. 

3. Det saknas en sammanvägd måluppfyllelse över de strategiska mål som 
kommunfullmäktige fastställt. Det framgår inte vilka effektmål som är kopplade till 
de strategiska målen och det går inte att följa upp hur måluppfyllelsen skett, på vilka 
grunder bedömning sker. 

 
Kommunens svarsyttrande: 

1. Bokslutsbilagor har kompletterats med föregående års siffror, kommer att finnas 
med i delårsbokslut 2015. 

2. Till varje kommunövergripande mål finns ett mått kopplat för att det ska vara 
mätbart. I uppföljningsrapporter per april, augusti och december 2015 framgår mått 
och målvärde innevarande år. De mått som finns på kommunövergripandenivå är 
bland annat kopplade till Kommunens kvalitet i korthet, KKiK. Fortsatt arbete pågår 
med att koppla mått till nämndsmålen. 

3. När det gäller finansiella mål och verksamhetsmål finns numera en rubrik som heter 
sammanvägd bedömning och analys i uppföljningsrapporterna. Bedömning och 
analys görs av kommunchef och verksamhetschefer. Numera framgår även vilka 
nämndsmål (tidigare effektmål) och mått som är kopplade till de 
kommunövergripande målen. (tidigare strategiska mål). 
 

Information om övriga genomförda utvecklingsområden inom ekonomifunktionen tertial 1 
2015: 

- Rutinbeskrivning gällande komponentavskrivning är framtagen. 
- Arbetet med att införa arbetsrutiner för komponentavskrivning pågår. 
- Avstämningsdokument gällande efterlevnad av RKR:s (Rådet för 

kommunalredovisning) rekommendationer finns framtagen. 
- Pågående arbete med att utveckla och tydliggöra både mål och mått i 

organisationen. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Mimmi Abramsson, ekonomichef, 2015-06-26 
Granskningsyttrande, 2015-06-24 
Granskningsrapport över kommunens bokslut och årsredovisning för 2014 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att godkänna 
lämnat svar till granskningsrapport gällande årsredovisning 2014. 
 
___________________________________________________________________________ 
Kommunstyrelsen 2015-08-24 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna lämnat svar till granskningsrapport gällande 
årsredovisning 2014. 

Expedieras 

Kommunfullmäktige 
KPMG 
Hofors kommuns revisorer 
Akten 
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   Kommunstyrelsens arbetsutskott 
   2015-08-10/ § 78 
Dnr 2015/108 

§ 117. Ändring av bolagsordningar och revidering av riktlinjer för 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt, förslag till 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 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen  
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. 
 
___________________________________________________________________________ 
Kommunstyrelsen 2015-08-24 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
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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. 

Expedieras 

Samtliga styrelser och nämnder  
Akten 
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   Kommunstyrelsens arbetsutskott 
   2015-08-10/ § 79 
Dnr 2015/115 

§ 118. Anslutning till den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan 
kvinnor och män på lokal och regional nivå, förslag till 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 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen 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. 
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___________________________________________________________________________ 
Kommunstyrelsen 2015-08-24 

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. 

Expedieras 

CEMR/CCRE, Square de Meeus 1, B-1000 Brussels, Belgium (undertecknandeblanketten)  
Samtliga styrelser och nämnder  
Hemsidan  
Akten 
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   Kommunstyrelsens arbetsutskott 
   2015-08-10/ § 80 
Dnr 2015/98 

§ 119. Överenskommelse om samverkan mellan Hofors kommun och 
Lokalpolisområde Södra Gävleborg, beslut 

Ärende 

Polisen har under flera år tecknat lokala överenskommelser med landets kommuner. Även 
Hofors kommun har haft en överenskommelse med Polismyndigheten i Gävleborg.  
 
Sedan årsskiftet har Polisen genomfört en stor omorganisation och är nu en nationell 
myndighet. Det är nu ”lokalpolisområdeschefen” som tecknar överenskommelserna.  
I sak är det samma prioriterade områden, ”droger, trafik och ungdomar” som ska utgöra 
fokus för samarbetet även fortsättningsvis. Nytt är dock att Polisen och kommunen utfärdar 
tydliga medborgarlöften. Tanken är också att själva undertecknandet ska ske under 
högtidliga former och förhoppningsvis uppmärksammas i media. 
 
Handlingsprogrammet och åtgärderna ska i princip finansieras inom befintliga ramar. Det 
som kan innebära marginellt högre kostnader är om den drogfria skolavslutningen ska 
återinföras, samt hur socialtjänsten organiserar drogsamordningen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Ulf Strömstedt, kommunchef, 2015-07-01 
Överenskommelse om samverkan mellan Hofors kommun och Lokalpolisområde Södra 
Gävleborg  

Handlingsplan samverkansöverenskommelse  

Medborgarlöften  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar  
att godkänna överenskommelse om samverkan mellan Hofors kommun och 
Lokalpolisområde Södra Gävleborg under 2015 och 2016,  
att godkänna handlingsplan och medborgarlöften kopplade till överenskommelsen, samt  
att uppdra till lokala BRÅ att vara styrgrupp för att säkerställa 
samverkansöverenskommelsen. 
 
___________________________________________________________________________ 
Kommunstyrelsen 2015-08-24 
 
Beslutsförslag under mötet 
Xamuel Gonzalez Westling (V) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att i 
överenskommelsen om samverkan byta ut ordet fritidsgårdar till Entré ungdom och skolan,  
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att därefter under förutsättning att Lokalpolisområde Södra Gävleborg tar samma beslut, 
godkänna överenskommelse om samverkan mellan Hofors kommun och Lokalpolisområde 
Södra Gävleborg under 2015 och 2016,  
att godkänna handlingsplan och medborgarlöften kopplade till överenskommelsen, samt  
att uppdra till lokala BRÅ att vara styrgrupp för att säkerställa 
samverkansöverenskommelsen. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att i överenskommelsen om samverkan byta ut ordet 
fritidsgårdar till Entré ungdom och skolan  
att därefter under förutsättning att Lokalpolisområde Södra Gävleborg tar samma beslut  
godkänna överenskommelse om samverkan mellan Hofors kommun och Lokalpolisområde 
Södra Gävleborg under 2015 och 2016,  
att godkänna handlingsplan och medborgarlöften kopplade till överenskommelsen, samt  
att uppdra till lokala BRÅ att vara styrgrupp för att säkerställa 
samverkansöverenskommelsen. 
 

Expedieras 

Lokalpolisområde Södra Gävleborg  
Lokala BRÅ  
Samtliga nämnder och styrelser  
Hemsidan  
Akten 
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2015-08-24 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

   Kommunstyrelsens arbetsutskott 
   2015-08-10/ § 81 
Dnr 2015/101 

§ 120. Inrättande av samordnartjänst för socialnämnden (IFO) och barn- och 
utbildningsnämnden (förskola/skola), beslut 

Ärende 

Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har gemensamt hos kommunstyrelsen 
gjort en framställan om utökad verksamhet och begäran om tilläggsanslag. Syftet är att 
inrätta en gemensam samordnartjänst för att skapa en samverkanskultur med en 
helhetssyn för bästa möjliga utveckling för barnen/eleverna. Tyngdpunkten bör ligga på 
främjande och förebyggande arbete med tidiga insatser.  
 
Kommunstyrelsen är positiv till alla former av samverkan för att uppnå en helhetssyn och 
stödjer därför utökningen i form av en gemensam samordnartjänst. Däremot finns inte de 
ekonomiska förutsättningarna för att anslå ytterligare medel utöver nuvarande ramar. 
Hypotetiskt bör därför utökningen finansieras genom att kostnaderna för sena insatser 
rimligen bör minska. (Kommunstyrelsen har dessutom i ett annat ärende nyligen anslagit 
extra medel för en gemensam samordnartjänst avseende det s.k. ”studiespåret”). 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens begäran om utökad verksamhet och tilläggsanslag 
Socialnämndens begäran om utökad verksamhet och tilläggsanslag 
Tjänsteskrivelse Ulf Strömstedt, kommunchef, 2015-08-05 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen  
att godkänna utökad verksamhet i form av en gemensam samordnartjänst för 
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden, samt 
att avslå begäran om tilläggsanslag. 
 
___________________________________________________________________________ 
Kommunstyrelsen 2015-08-24 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna utökad verksamhet i form av en gemensam samordnartjänst för 
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden, samt 
att avslå begäran om tilläggsanslag. 
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Expedieras 

Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Akten 
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Kommunstyrelsen 
2015-08-24 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

   Kommunstyrelsens arbetsutskott 
   2015-08-10/ § 83 
Dnr 2014/85 

§ 121. Gåvoförteckning för uppvaktning av trotjänare, pensionärer och 
avgående fullmäktigeledamöter, beslut 

Ärende 

Kommunstyrelsen beslutade i december 2014 i anvisningar för jubileumsfest för trotjänare, 
pensionärer och avgående fullmäktigeledamöter om vilka gåvor som ska utdelas. 
Kommunstyrelsen uppdrog till arbetsgruppen att ta fram ytterligare förslag på gåva till 
kommunfullmäktiges ledamöter. 
 
Den beslutade gåvoförteckning för anställda som uppnått 25 års anställning består av val 
mellan: Ljuskrona i mässing eller presentkort hos Guld Fynd eller presentkort hos Audio 
Video i Hofors. Gåvans värde får ej överstiga 4.900 kr (i 2015 års prisnivå). 
 
Den beslutade gåvoförteckningen för pensionärer består av: Bok med anknytning till Hofors 
kommun och ett konstglas. Gåvoförteckningen för pensionärer föreslås utökas med konst 
av konstnär med lokal anknytning som ett alternativ till konstglas. Gåvans sammanlagda 
värde får ej överstiga 2.000 kr (i 2015 års prisnivå).  
 
Fullmäktigeledamöter som avgått föreslås uppvaktas med: Bok med anknytning till Hofors 
kommun och konstmapp med reproduktioner av Holger Karlström eller ett konstglas eller 
konst av konstnär med lokal anknytning. Gåvans värde får ej överstiga 2.000 kr (i 2015 års 
prisnivå). 
 
Gåvornas värde regleras med lämpliga mellanrum med hänsyn till förändringen i den 
allmänna prisnivån, förslagsvis vid varje ny mandatperiod. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Ulla Sahlström, 2015-04-21 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att besluta att anta 
förslaget till föreslagen gåvoförteckning och förslaget till gåvornas prisnivå. 
 
___________________________________________________________________________ 
Kommunstyrelsen 2015-08-24 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till föreslagen gåvoförteckning och förslaget till 
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gåvornas prisnivå. 
 

Expedieras 

Kommunledningskontoret 
Personalkontoret 
Akten  
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Kommunstyrelsen 
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   Kommunstyrelsens arbetsutskott 
   2015-08-10/ § 84 
Dnr 2015/6 

§ 122. Medborgarförslag om rutin för besvarande av mejl för tjänstemän och 
förtroendevalda, förslag till 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 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att bifalla förslaget. 
 
___________________________________________________________________________ 
Kommunstyrelsen 2015-08-24 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bifalla förslaget. 
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Expedieras 

Lilian Östman 
Akten 
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   Kommunstyrelsens arbetsutskott 
   2015-08-10/ § 85 
Dnr 2015/1001 

§ 123. Delegationsbeslut 

Ärende 

Löpnr Datum Ärende 

756/2015 2015-06-24 Konsultstöd till lokalförsörjningsberedningen 
757/2015 2015-06-24 Anställning av personalchef och säkerhetschef 
841/2015 2015-07-08 Föreningsjubileum – Hofors Hembygdsförening 50 år 
827/2015 2015-07-06 Utbetalning av gåvobelopp vid föreningsjubileer – Hofors 

Golfklubb 
 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut 2015-06-05 – 2015-08-05 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunstyrelsen att godkänna redovisningen av 
delegationsbeslut. 
 
___________________________________________________________________________ 
Kommunstyrelsen 2015-08-24 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 
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   Kommunstyrelsens arbetsutskott 
   2015-08-10/ § 86 
Dnr 2015/1004 

§ 124. Meddelande 

Ärende 

Löpnr Datum Ärende 

817/2015 2015-07-06 Protokoll Direktionsmöte Inköp Gävleborg 2015-06-05 
839/2015 2015-07-08 Verkställighetsbeslut; IT-enhetens organisatoriska tillhörighet 
840/2015 2015-07-08 Vård- och omsorgscollege Gävleborg – rapport till parter 

utifrån samverkansavtal 
878/2015 2015-08-05 Beslut om Förordnande av vikarie för kommunchefen 
887/2015 2015-08-07 Påkallade av betalning (Samkraft AB) 

 

Beslutsunderlag 

Meddelanden 2015-06-05 – 2015-08-05 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att godkänna 
redovisningen av meddelanden. 
 
___________________________________________________________________________ 
Kommunstyrelsen 2015-08-24 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av meddelanden. 
 
  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (26) 
Kommunstyrelsen 
2015-08-24 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

Dnr 2015/111 

§ 125. Deltagande i gemensamt regionalt projekt "Ung i Gävleborg" 

Ärende 

Vid samrådsmötet den 12 juni mellan kommunerna och Region Gävleborg lyftes frågan om 
att driva projekt för att motverka ungdomsarbetslöshet. Inom Socialfonden (ESF) har det 
avsatts särskilda medel för detta, det så kallade Sysselsättningsinitiativet för unga. 
Socialfonden i Norra Mellansverige (Dalarna, Värmland och Gävleborg) gjorde en första 
utlysning av totalt 74 mkr under våren 2015. En andra (och sista) utlysning om ytterligare 78 
mkr är öppen under sommaren 2015. 
 
Vid samrådsmötet enades man om att skapa ett länsgemensamt projekt i Gävleborg, där 
alla kommuner och Region Gävleborg deltar. Region Gävleborg uppmanades att bistå 
kommunerna som samordnande part och projektägare. Ansökan ska vara inlämnad till ESF-
rådet senast den 31 augusti och beslut fattas av Strukturfondspartnerskapet (SFP) den 15-
16 december. 
 
Kommunen förbinder sig att satsa arbetad tid motsvarande 700 000 kr under projekttiden 

Beslutsunderlag 

Underlag för beslut Ung i Gävleborg 
Kopia av budget unga i Gävleborg 
Tjänsteskrivelse Ulf Strömstedt, kommunchef, 2015-08-20 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunens medverkan i projektet ”Ung i 
Gävleborg”. 
Kommunstyrelsen beslutar också att medfinansiera projektet med medarbetares arbetstid 
upp till 700 000 kr under två år. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

Expedieras 

Region Gävleborg 
Samtliga länets kommuner 
kommunens nämnder och styrelser 
 


