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§ 1. Godkännande av dagordning 

Ärende 

”Information om gemensamt beställnings-/ordersystem” blir nytt ärende nr 4. ”Information 
fritidsenheten” flyttas ner i dagordningen och blir nytt ärende nr 15. Övriga ärenden ligger 
kvar i föreslagen ordning. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen med ovanstående ändringar. 
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Dnr 2015/158 

§ 2. Information om gemensamt beställnings-/ordersystem 

Ärende 

Niklas Lindh och Michael Kazmierczak, Inköp Gävleborg, informerar om gemensamt 
beställnings-/ordersystem.  
 

 Gemensam uppsättning 
- Underlättar administration och gör det möjligt att visa samtliga avtal i 

inköpssystem 

  EFH – Ett system för att hantera samtliga fakturor 
-  Administration i ett gränssnitt istället för två 
-  Möjlighet att styra prisavvikelser 

  Förnyad konkurrensutsättning 
-  Nyttja avtalen på ett effektivare sätt 

  Modulen kan användas till direktupphandling 
-  Underlätta administration av direktupphandling 
-  Få kontroll av genomförda direktupphandlingar 

  Formulär  
-  Förenklad administration av gemensamma beställningsformulär 

  Upphandlingssystem ”Kommers” 
-  Knyter samman avtalsleverantörer och prisfiler till båda systemen. 

Beslutsunderlag 

Muntlig information, Niklas Lindh och Michael Kazmierczak, Inköp Gävleborg 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tacka för informationen. 
 
Expedieras 
Akten  
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   Kommunstyrelsens arbetsutskott 
   2016-01-18 / § 2 
Dnr 2016/7 

§ 3. Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2016-2018 inklusive 
beslutsattestanter 2016, beslut 

Ärende 

Budgetramar för 2016-2018 är tagna av kommunfullmäktige och tas på nettonivå, dvs 
intäkter och kostnader är redovisade i en total, fördelad på respektive verksamhetsnivå 
på två positioner. Budgetramen för kommunstyrelsen är 85 700 tkr. Fördelning till de 
olika verksamheterna framgår av verksamhetsplan 2016-2018. Inom kommunstyrelsen 
har det skett några förändringar inför budgetåret 2016, dels har en ny verksamhet 
bildats, Strategi- och serviceenheten, detta eftersom Miljö- och Byggnadsnämnden 
kommer att ingå i den gemensamma nämnden med Sandviken och Ockelbo.  
 
Inför varje nytt år ska en förteckning över beslutsattestanter för det nya året godkännas. 
Inför 2016 har en beslutsattestlista på befattning tagits fram som ska gälla under 2016.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Ulrika Lavett, ekonom, 2016-01-12 
Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2016-2018 
Beslutsattestanter inkl. ersättare 2016 
 
Beslutsförslag under mötet 
Xamuel Gonzalez Westling (V) föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att 
föreslå kommunstyrelsen att ett förtydligande om kostnaderna för den nya gemensamma 
samhällsbyggnadsnämnden läggs till i kommunstyrelsens verksamhetsplan och att för övrigt 
godkänna kommunstyrelsens verksamhetsplan 2016-2018 samt godkänna 
beslutsattestanter 2016. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut beslutar att föreslå kommunstyrelsen att ett 
förtydligande om kostnaderna för den nya gemensamma samhällsbyggnadsnämnden läggs 
till i kommunstyrelsens verksamhetsplan och att för övrigt godkänna kommunstyrelsens 
verksamhetsplan 2016-2018 samt godkänna beslutsattestanter 2016. 
___________________________________________________________________________ 
Kommunstyrelsen 2016-02-01 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ett förtydligande om kostnaderna för den nya gemensamma 
samhällsbyggnadsnämnden läggs till i kommunstyrelsens verksamhetsplan och att för övrigt 
godkänna kommunstyrelsens verksamhetsplan 2016-2018 samt godkänna 
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beslutsattestanter 2016. 
 
Expedieras 
Ekonomifunktionen 
Akten  
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   Kommunstyrelsens arbetsutskott 
   2016-01-18 / § 3 
Dnr 2016/6 

§ 4. Ekonomistyrningsregler 2016, beslut 

Ärende 

I Ekonomistyrningsreglerna ingår bland annat att lämna anvisningar och tidplan inför 
budget- och uppföljningsprocessen. I anvisningarna framgår bland annat att:  

 Kommunfullmäktige fastställer nettobudget per nämnd/styrelse gällande driften. 

 Verksamhetschefen får besluta om omdisponering av budget inom respektive 
styrelse/nämnd.  

 Kommunchefen får besluta om omdisponering av budget mellan styrelse/nämnder.  
 
Dock får omdisponeringen inte leda till att de av fullmäktiges beslutade 
kommunövergripande mål och de av styrelsen/nämnden beslutade nämndmål i väsentlig 
omfattning ändras.  
 
Uppföljningsprocessen omfattar sex uppföljningar under året. Uppföljning av mål och 
verksamhet kommer att ske vid tre tillfällen under året; april, augusti och december. Vid 
dessa tillfällen kommer även en helårsprognos att framställas. Ekonomisk prognos för 
helåret kommer att ske vid ytterligare tre tillfällen under året februari, juni och oktober.  
 
Enligt Kommunallagen ska Kommunstyrelsen besluta om budgetanvisningar, tidpunkt för 
inlämning av nämndernas budget- och planförslag samt tidpunkter för nämndernas 
redovisning av föregående års medelsförvaltning. Upprättandet av ekonomistyrningsregler 
är en del av detta ansvar. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2015-12-18, Mimmi Abramsson  
Ekonomistyrningsregler 2016, 2015-12-18 

Beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att fastställa upprättat 
förslag till Ekonomistyrningsregler 2016. 
___________________________________________________________________________ 
Kommunstyrelsen 2016-02-01 
 
Beslutsförslag under mötet 
Hans Backman (L) och Hans Larsson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med tillägget om ändring under punkten ”5:2 
Investeringar” till:  
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Hofors kommun tillämpar och följer den kommunala redovisningslagen och de 
rekommendationer som är utgivna av RKR (Rådet för kommunalredovisning) avseende 
hantering av investeringar. Anskaffning av tillgångar ska bedömas som en investering och ska 
ha ett värde som överstiger ett halvt basbelopp (22 150 kr) och har en nyttjandeperiod som 
överstiger 3 år. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag; kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
om bifall och Hans Backman (L) m.fl. förslag om ändring under punkten 5:2. Ordförande 
ställer förslagen i proposition till varandra och finner att kommunstyrelsen har beslutat 
enligt Hans Backman (L) m.fl. förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa upprättat förslag till Ekonomistyrningsregler 2016 
med ändringen under punkten ”5:2 Investeringar” till:  
Hofors kommun tillämpar och följer den kommunala redovisningslagen och de 
rekommendationer som är utgivna av RKR (Rådet för kommunalredovisning) avseende 
hantering av investeringar. Anskaffning av tillgångar ska bedömas som en investering och 
ska ha ett värde som överstiger ett halvt basbelopp (22 150 kr) och har en nyttjandeperiod 
som överstiger 3 år. 
 
Expedieras 
Ekonomifunktionen 
Verksamhetschefer 
Nämnder  
Akten  
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   Kommunstyrelsens arbetsutskott 
   2016-01-18 / § 6 
Dnr 2015/145 

§ 5. Svarsyttrande gällande delårsrapport 2015, beslut 

Ärende 

Kommunens revisorer har via KPMG genomfört en granskning av delårsrapport per augusti 
2015. I granskningsrapporten framgår det att:  

 Delårsrapporten i all väsentlighet redogör för utfallet av verksamheten, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.  

 Revisionen bedömer även att delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven på 
rättvisande räkenskaper och är upprättad enlig god redovisningssed.  

 Revisionen bedömer att kommunen riskerar att inte nå de av kommunfullmäktige 
fastställda finansiella målen tillika verksamhetsmålen.  

 
Ekonomifunktionen instämmer med revisionens bedömning avseende punkt 3 ovan. Det 
finns svårigheter med att uppnå de finansiella målen 2015, prognosen per augusti uppgår 
till – 9 mkr. Det är oerhört viktigt att nämnder och styrelse forsätter sitt arbete med att 
fatta beslut om åtgärder för att få en ekonomi i balans. Detta är en oerhört viktig strategisk 
fråga för Hofors framtida samhällsutveckling. Hofors kommun kommer under 2016 fortsätta 
sitt arbete med att ytterligare förbättra och tydliggöra arbetet med mål och mått. Dialog 
kommer även att föras med ansvarig utsedd revisor för Hofors kommun. 
 
I övrigt har ekonomifunktionen beaktat de synpunkter som lämnats gällande ett fåtal 
balanskonton. Dessa kommer att åtgärdas och utredas i samband med upprättande av 
årsredovisning 2015. 

Beslutsunderlag 

Rapport från revisionen, Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2015.  
Granskningsyttrande från ekonomifunktionen, 2015-11-19 
Tjänsteskrivelse Mimmi Abramsson, ekonomichef, 2015-11-19 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att godkänna lämnat 
svar till granskningsrapport gällande delårsrapport per augusti 2015. 
___________________________________________________________________________ 
Kommunstyrelsen 2016-02-01 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna lämnat svar till granskningsrapport gällande 
delårsrapport per augusti 2015. 
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Expedieras 
Kommunrevisionen  
Kommunfullmäktige  
Akten  
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   Kommunstyrelsens arbetsutskott 
   2016-01-18 / § 7 
Dnr 2016/3 

§ 6. Process för att ta fram en framtidsstrategi, beslut 

Ärende 

Kommunfullmäktige beslutade i samband med budgetbeslutet, 2015-11-16, § 146, att 
kommunen ska påbörja en process under 2016 för att se över kommunens framtida 
verksamheter inför budgetåret 2018. Tre konsultföretag har kontaktats och muntligen 
informerats av kommun- och skolchefen om kommunens önskemål och krav. 
Konsultföretagen har därefter inkommit med offerter. De tre företagen är; Värdeskaparna 
in Sweden, Norlin & Partners samt Lindström och Schagerström.  
 
Kommunledningsgruppen har gjort en utvärdering av offerterna, tagit referenser, och 
därefter kommit fram till att föreslå att kommunen anlitar Norlin & Partners. Skälen är goda 
referenser, möjligheten att höra nya röster och en mindre sårbarhet. 
 
Konsultkostnaden beräknas till ca 210 000 kr. Därtill kommer kostnader för lokaler, 
eventuell logi och arvoden. För hela processen kan det också tillkomma kostnader för egna 
anordnade möten med intressentgrupper m.m. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Ulf Strömstedt, kommunchef, 2016-01-12 
Offert från Värdeskaparna  
Offert från Norlin & Partners  
Offert från Lindström & Schagerström 
 
Beslutsförslag under mötet 
Xamuel Gonzalez Westling (V) föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att 
föreslå kommunstyrelsen att besluta  
att en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda, tjänstemän och facken ska genomföra en 
konsultledd process för att ta fram en framtidsstrategi för Hofors kommun,  
att arbetsgruppen ska bestå av kommunstyrelsens arbetsutskott, övriga ordföranden, 
kommunledningsgruppen (KLG) och den fackliga ledningsgruppen, 
att arbetsgruppen ska kompletteras så att varje parti som är representerat i 
kommunfullmäktige ska ha en plats i gruppen,  
att anta Norlin & Partners som konsulter för att stödja processen, samt  
att uppdra till kommunchefen att påbörja planeringen för processen. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att besluta  
att en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda, tjänstemän och facken ska genomföra en 
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konsultledd process för att ta fram en framtidsstrategi för Hofors kommun,  
att arbetsgruppen ska bestå av kommunstyrelsens arbetsutskott, övriga ordföranden, 
kommunledningsgruppen (KLG) och den fackliga ledningsgruppen, 
att arbetsgruppen ska kompletteras så att varje parti som är representerat i 
kommunfullmäktige ska ha en plats i gruppen,  
att anta Norlin & Partners som konsulter för att stödja processen, samt  
att uppdra till kommunchefen att påbörja planeringen för processen. 
___________________________________________________________________________ 
Kommunstyrelsen 2016-02-01 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  
att en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda, tjänstemän och facken ska genomföra en 
konsultledd process för att ta fram en framtidsstrategi för Hofors kommun,  
att arbetsgruppen ska bestå av kommunstyrelsens arbetsutskott, övriga ordföranden, 
kommunledningsgruppen (KLG) och den fackliga ledningsgruppen, 
att arbetsgruppen ska kompletteras så att varje parti som är representerat i 
kommunfullmäktige ska ha en plats i gruppen,  
att anta Norlin & Partners som konsulter för att stödja processen, samt  
att uppdra till kommunchefen att påbörja planeringen för processen. 
 
Expedieras 
Norlin & Partners  
Värdeskaparna  
Lindström & Schagerström  
Samtliga partier representerade i kommunfullmäktige  
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   Kommunstyrelsens arbetsutskott 
   2016-01-18 / § 10 
Dnr 2016/5 

§ 7. Försäljning av Bodås skola, förslag till beslut 

Ärende 

Hoforshus AB har under längre tid försökt att sälja Bodås skola i Bodås samhälle och har 
efter förhandling hittat köpare till denna fastighet. Hoforshus styrelse behandlade denna 
fråga på dess styrelsemöte den 2015-12-10  § 96 och beslutade sig för att be ägaren om lov 
att sälja fastigheten. Blivande köpare Johnny Steiding har intervjuats av VD för Hoforshus, 
ordförande för Hoforshus, kommunchef och kommunalråd. Köparen har tidigare 
förvärvarat fastigheter i Bodås och har ett långsiktigt intresse för orten. Priset på 
fastigheten som Hoforshus vill sälja uppgår till 330.000 kronor. 
 
Hofors kommunhus AB har på sitt styrelsemöte den 2016-01-18 beslutat att föreslå Hofors 
kommun att godkänna försäljningen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Ulf Strömstedt, kommunchef, 2016-01-12 
Skrivelse Christian Rickardssson, VD Hoforshus 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna Hoforshus AB:s försäljning av fastigheten 5:25 Bodås 
skola till Johnny Breiding för en köpeskilling om 330 000 kr. 
 
___________________________________________________________________________ 
Kommunstyrelsen 2016-02-01  

 
Försäljningen föreslås göras till Johnny Steidings företag Bonni AB (org. nr 559027-3552).  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna Hoforshus AB:s 
försäljning av fastigheten 5:25 Bodås skola till Bonni AB (org. nr 559027-3552) för en 
köpeskilling om 330 000 kr. 
 
Expedieras 
Hoforshus AB  
Akten  
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   Kommunstyrelsens arbetsutskott 
   2016-01-18 / § 11 
Dnr 2015/156 

§ 8. Ändring i 5 § Förbundsordning för Samordningsförbund Gävleborg, 
förslag till beslut 

Ärende 

Förbundsstyrelsen har i samband med sitt styrelsemöte 2015-09-04 beslutat att föreslå 
samordningsförbundets medlemmar en ändring i § 5 Förbundsordning för 
Samordningsförbund Gävleborg. Förslaget handlar om att ändra styrelsens representation 
från kommunerna från fyra ordinarie ledamöter respektive fyra ersättare till fem ordinarie 
ledamöter respektive fem ersättare.  
 
För att möjliggöra en stor delaktighet och förankring i det nystartade förbundet för länets 
samtliga kommuner har Ockelbo och Söderhamns kommuner, som varken har ordinarie 
ledamot eller ersättare i styrelsen, adjungerat varsin ledamot till styrelsen. Genom att ändra 
representationen från kommunerna till fem ordinarie respektive fem ersättare upphör 
behovet av adjungerade ledamöter. Under förutsättning av beslut hos samtliga av 
samordningsförbundets medlemmar i enlighet med förbundsstyrelsens förslag, får 
kommunerna sinsemellan komma överens om fördelningen av posterna ordinarie ledamot 
respektive ersättare i förbundsstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Ulf Strömstedt, kommunchef, 2016-01-13  
Skrivelse, förbundschefen, 2015-11-09 
Protokollsutdrag för Samordningsförbund Gävleborg, 2015-09-04, § 94  
Förbundsordning för Samordningsförbund Gävleborg 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta att Hofors kommun godkänner, i enlighet med 
förbundsstyrelsens förslag, ändring i 5 § Förbundsordning för Samordningsförbund 
Gävleborg avseende utökning av antalet styrelseledamöter från kommunerna till fem 
ordinarie respektive fem ersättare.  
 
Ändringen träder i kraft när samtliga medlemmar beslutat enligt förslaget. 
___________________________________________________________________________ 
Kommunstyrelsen 2016-02-01 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta att Hofors kommun 
godkänner, i enlighet med förbundsstyrelsens förslag, ändring i 5 § Förbundsordning för 
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Samordningsförbund Gävleborg avseende utökning av antalet styrelseledamöter från 
kommunerna till fem ordinarie respektive fem ersättare.  
 
Ändringen träder i kraft när samtliga medlemmar beslutat enligt förslaget. 
 
Expedieras 
Samordningsförbund Gävleborg  
Akten  
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   Kommunstyrelsens arbetsutskott 
   2016-01-18 / § 12 
Dnr 2016/8 

§ 9. Avsiktsförklaring gällande anslutning av Östhammars VA-verksamhet 
till Gästrike Vatten, beslut 

Ärende 

Gästrike Vatten och Östhammars kommun önskar utveckla en fördjupad samverkan inom 
den allmänna VA försörjningen.  
 
Gästrike Vatten bildades 2008 och sköter den allmänna VA anläggningen i Gävle, Hofors, 
Ockelbo och Älvkarleby. Ambitionen är att kunna ansluta fler kommuner om goda 
förutsättningar finns. De främsta motiven till regional samverkan är att säkerställa en trygg, 
serviceinriktad, effektiv och hållbar verksamhet i regionen vilket främst innefattar;  

 Säkerställa en långsiktigt effektiv och klimatfrämjande VA verksamhet.  

 Skapa en effektiv och rationell organisation som är dimensionerad utifrån behoven.  

 Underlätta kompetensförsörjning inklusive nyrekrytering.  

 Utveckla en hållbar verksamhet utifrån de lokala förutsättningarna som med hänsyn 
till ekonomiska och sociala aspekter bidrar till en god miljö.  

 
Östhammar har stora utmaningar som kräver bättre förutsättningar till resurser och 
kompetensförsörjning som kan förvalta och utveckla verksamheterna. Utveckling kan kräva 
ökade ekonomiska behov och samverkan kan bidra till att tillvarata storskalighetsfördelar 
som gynnar en lägre kostnadsutveckling, som även gynnar Gästrike Vatten och dess 
ägarkommuner. I Östhammar ska en anpassad genomlysning genomföras som tydliggör 
status på VA anläggningar och ekonomiska och kompetensmässiga behov. Tidplanen bör 
vara att samverkan ska kunna träda ikraft 2017-01-01. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse Gästrike Vatten AB, 2016-01-13 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att besluta 
att ge Gästrike Vatten AB (GVAB) samt tekniska förvaltningen i Östhammar uppdraget att ta 
fram beslutsunderlag för anslutning av Östhammars kommuns VA verksamhet till Gästrike 
Vatten,  
att beslutsunderlaget ska innefatta motiv, för- och nackdelar samt konsekvenser gällande 
GVAB, ägarkommuner och Östhammars kommun samt erforderliga formella handlingar (ex 
bolagsordning, aktieägaravtal, ägardirektiv, samarbetsavtal), 
att en styrgrupp tillsätts bestående av ordförande i Gästrike Vatten, kommunstyrelsens 
ordförande i respektive ägarkommun samt teknisk chef i Östhammar, VD Gästrike Vatten 
och anlitad konsult, 
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att vid behov samråda med kommunchefer eller motsvarande.  
___________________________________________________________________________ 
Kommunstyrelsen 2016-02-01 
 
Mats Rostö, VD Gästrike Vatten, informerar om förslaget att utreda möjligheterna för 
Östhammar att ansluta sin VA-verksamhet till Gästrike Vatten AB. Önskan från Gästrike 
Vatten är i dagsläget att få en inblick i Hofors kommuns syn på detta. Slutgiltigt beslut 
kommer att tas senare under året i kommunfullmäktige. För att det ska genomföras krävs att 
samtliga medlemskommuner fattar liknande beslut. Kostnaden för denna utredning kommer 
att belasta Östhammar kommun.   
 
Beslutsförslag under mötet 
Torbjörn Jansson (S) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar  
att ge Gästrike Vatten AB (GVAB) uppdraget att ta fram beslutsunderlag för anslutning av 
Östhammars kommuns VA verksamhet till Gästrike Vatten,  
att beslutsunderlaget ska innefatta motiv, för- och nackdelar samt konsekvenser gällande 
GVAB, ägarkommuner och Östhammars kommun samt erforderliga formella handlingar (ex 
bolagsordning, aktieägaravtal, ägardirektiv, samarbetsavtal), 
att en styrgrupp tillsätts bestående av ordförande i Gästrike Vatten, kommunstyrelsens 
ordförande i respektive ägarkommun samt teknisk chef i Östhammar, VD Gästrike Vatten 
och anlitad konsult, 
att vid behov samråda med kommunchefer eller motsvarande.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  
att ge Gästrike Vatten AB (GVAB) uppdraget att ta fram beslutsunderlag för anslutning av 
Östhammars kommuns VA verksamhet till Gästrike Vatten,  
att beslutsunderlaget ska innefatta motiv, för- och nackdelar samt konsekvenser gällande 
GVAB, ägarkommuner och Östhammars kommun samt erforderliga formella handlingar (ex 
bolagsordning, aktieägaravtal, ägardirektiv, samarbetsavtal), 
att en styrgrupp tillsätts bestående av ordförande i Gästrike Vatten, kommunstyrelsens 
ordförande i respektive ägarkommun samt teknisk chef i Östhammar, VD Gästrike Vatten 
och anlitad konsult, 
att vid behov samråda med kommunchefer eller motsvarande.  
 
Expedieras 
Gästrike Vatten 
Akten 
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   Kommunstyrelsens arbetsutskott 
   2016-01-18 / § 17 
Dnr 2014/89 

§ 10. Motion om policy mot klotter, förslag till besvarande 

Ärende 

Ziita Eriksson (M) har i en motion yrkat att kommunen ska upprätta en policy för hur man 
förebygger och hanterar klotter, samt att kränkande eller stötande klotter tas bort samma 
dag, eller senast nästföljande arbetsdag.  
 
En policy ska beslutas av kommunfullmäktige och frågan är om det är det motionsställaren 
avser. Redan idag sköter Hoforshus AB, genom sina fastighetsskötare, sina förvaltade 
fastigheter, och i deras uppdrag ingår precisa tider när klotter ska vara sanerat.  
Beträffande klotter på allmänna platser så är det en fråga för kommunens tekniska 
försörjning och måste anses ingå i detta uppdrag. Klotter innebär i de allra flesta fall också 
polisanmälan. 

Beslutsunderlag 

Ziita Erikssons motion, 2014-09-02  
Yttrande från VD Hoforshus AB 
Tjänsteskrivelse Ulf Strömstedt, kommunchef, 2015-11-13 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. 
___________________________________________________________________________ 
Kommunstyrelsen 2016-02-01 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses 
besvarad. 
 
Expedieras 
Hoforshus 
Akten  
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   Kommunstyrelsens arbetsutskott 
   2016-01-18 / § 19 
Dnr 2015/1001 

§ 11. Delegationsbeslut 

Ärende 

Löpnr Datum Ärende Handläggare 

1476/2015 2015-12-29 Avslag ansökan övrigt bidrag - Hofors 
Brukshundsklubb 

Tommy Nielsen 

20/2016 2016-01-14 Beslut om föreningsbidrag Tommy Nielsen 
 

Beslutsunderlag 

Rapport delegationsbeslut 2015-11-05 – 2016-01-14 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att godkänna 
redovisningen av delegationsbeslut. 
 
___________________________________________________________________________ 
Kommunstyrelsen 2016-02-01 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 
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   Kommunstyrelsens arbetsutskott 
   2016-01-18 / § 20 
Dnr 2015/1004 

§ 12. Meddelanden 

Ärende 

Löpnr Datum Ärende 

1275/2015 2015-11-06 Medelsfördelning 2016 - Samordningsförbund Gävleborg 

1297/2015 2015-11-12 Kallelse styrelsesammanträde Hofors Elverk 

1314/2015 2015-11-19 Beslut om avgiftsbefrielse på fastigheten Barkhyttan 3:4 - 
Barkhyttans byalag 

1317/2015 2015-11-19 Anställning av funktionsledare för Strategi- och 
servicefunktionen 

1399/2015 2015-12-07 Protokoll över inspektion av kommunens 
överförmyndarverksamhet 

1410/2015 2015-12-10 Inrättande av en arbetsgrupp för Barn- och 
utbildningsverksamhetens akuta lokalförsörjning 

1411/2015 2015-12-14 Överenskommelse om anordnande av boende för 
asylsökande ensamkommande barn 

1419/2015 2015-12-18 Socialnämndens beslut 2015-11-19 § 127 CFA/AMI - 
organisationsförändring 

10/2016 2016-01-13 Överenskommelse mellan Hofors kommun och föreningen 
Entré Hofors om övertagande av vissa arbetsuppgifter 

 

Beslutsunderlag 

Rapport meddelanden 2015-11-05 – 2016-01-14 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att godkänna 
redovisningen av meddelanden. 
 
___________________________________________________________________________ 
Kommunstyrelsen 2016-02-01 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av meddelanden. 
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§ 13. Information fritidsenheten 

Ärende 

Rolf Larsson, chef fritidsenheten, informerar om verksamheten med fokus på vad som har 
hänt de senaste åren och vad som är på gång inom enheten. Utifrån tidigare beslut i 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige har bland annat ledbelysning installerats i ridhuset 
och ett nytt utomhusgym byggts upp bakom Hoforshallen vid motionsspåret.  
 
En ombyggnation i ishallen är på gång och likaså en upprustning av omklädningsrum i 
Hoforshallen. Tillsammans med skytteföreningen pågår ett projekt för att 
tillgänglighetsanpassa skyttehallens lokaler och entré vid Hoforshallen, projektet genomförs 
genom bidrag från allmänna arvsfonden.  
 
Tillsammans med en lokalt verksam simskola kommer simundervisning för kvinnor att 
hållas.  
 
Under sommaren (7 veckor) pågår träningsläger i ishallen. Det är då både hockeycamp, 
konståkningsläger och hockeyläger. 

Beslutsunderlag 

Muntlig information, Rolf Larsson, fritidschef 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna informationen. 
 
 


