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§ 75 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen med nedanstående ändringar. 

Ärende 
Uppsikt Socialnämnden blir nytt ärende 4, efterkommande ärenden flyttas ner ett steg i 
dagordningen och blir enligt följande: 
5. Uppsikt Barn- och utbildningsnämnden 
6.  Avveckling chefsförordnanden 
7.  Revidering av Socialnämndens reglemente - Tobak-och läkemedelstillsyn 
8.  Kostutredning 2016 
9.  Säkerhetsskyddsplan Hofors kommun 
10. Handlingsplan vid hot och våld mot förtroendevalda 
11. BUN:s begäran om utökad verksamhet, om tilläggsanslag, samt om utökad inve-

steringsbudget 
12. Uppsägning av upplåtelse- och arrendeavtal, Edskens Camping 
13. Svarsyttrande gällande Årsredovisning 2015 
14. Ändrad maxtaxa för vård och omsorg 2016 
15. Finansiering av en nationell stödfunktion till stöd för en mer kunskapsbaserad 

och jämlik socialtjänst 
16. Redovisning av partistöd för 2015 
17.  Budget 2017 och plan 2018-2019 Kommunstyrelsen 
18. Rapportering av delegationsbeslut 
19. Rapportering av meddelanden 
 

 

Dnr  
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§ 76 Uppsikt Socialnämnden 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen. 

Ärende 
Måluppfyllelse 
Socialnämndens bedömning är att de är på väg att uppfylla de flesta nämndmål. Verksam-
hetsmålet om att arbeta aktivt med värdegrunden bedöms dock som svår att uppfylla. 
Detta på grund av svårigheter att skapa förutsättningar, framförallt inom äldreomsorgen, 
för att arbeta med värdegrunden.  
 
Ekonomiskt läge/preliminär prognos 2016 (mkr) 
Ospecificerat sparkrav   -13 
Äldreomsorg sjuklönekostnader X mkr per juli, extern placering -5 
LSS/psykiatri sjuklönekostnader X mkr per juli   -1,5 
Kommunals löneökning ? 
IFO ekonomiskt bistånd extern placering -0,8 
Försörjningsstöd/AMI ny organisation -5 
Externa placeringar Barn och unga och Ensamkommande -2 
Missbruk -3 
Överskott material, utbildningar 7 
Intäkter från arbetsförmedlingen ? 
Summa verksamhet -7 

Totalt -20 
 
Väsentliga händelser 

• Föränderlig organisation, enstaka händelser kan påverka resultatet 
• Ledningssystemet – arbetar med att ta fram processer och rutiner för att få ordning 

och reda, delaktighet från personalen 
• Första Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen 
• Verksamhetsstyrning med början i hemtjänsten 
• Arbetet med att ”Bemanna rätt” fortsätter, i syfte att minska vikariekostnaderna 

och sjukfrånvaron 
• Ny ledningsorganisation inom LSS-verksamheten 
• Ny organisation inom Biståndshandläggarenheten 
• Bildande av AMI, gott samarbete med Arbetsförmedlingen 
• Studiespåret 
• Öppnande av demensplatser 
• KIVO – kvalitetssäkrad vård inom vård och omsorg 
• Lokaler 
• 30 jobb, ettårig anställning inom AMI för de som står längst ifrån arbetsmarknaden. 

Dnr 2016/52 
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•  Integration igångsättande språkträning, språkvän, föreningsvän, språkcafé, sam-
hällsorientering, samlokalisering med Migrationsverket 

 
Speciella personalfrågor 

• Kostsamma personalärenden – Missbruksproblematik (försäkringskassan godkänner 
inte bedömning) 

• Fortsatt höga sjuklönekostnader inom äldreomsorgen dock lägre än förra progno-
sen 

• Nya AFS:en 
• Kommunals nya avtal 

 
Omvårdsfrågor som påverkar framtiden 

• De äldre ökar i antal - Hur många nya särskilda boendeplatser kommer att behövas? 
Ökning av demenssjuka? Vi har redan idag fler demensplatser än övriga platser. 
Nytt äldreboende? 

• Ökade krav från socialstyrelsen 
• Svårt att rekrytera inom flertalet yrkesgrupper (ex. sjuksköterskor, biståndshand-

läggare, socialsekreterare)  
• Svårt att förutse kostnader i form av externa placeringar och domar  
• Flyktingströmmarna – ensamkommande och asyl 
• Remiss om ersättningsnivån för ensamkommande ligger från Migrationsverket 
• Kommande konjunkturläge 
• Arbetsförmedlingen och försäkringskassans ständigt föränderliga regelsystem  
• Nya AFS:en 
• Nya regler för utskrivningsklara 

 
Inköp och upphandling 

• Nytt verksamhetssystem – resurser för implementering krävs 
• Trygghetstelefoner 
• Utbyte av lås på särskilda boenden 

Beslutsunderlag 
Muntlig information Susanne Holmgren, Socialchef, Anita Svensson, äldreomsorgschef, 
Stefan Carlehäll, AMI-chef och Kenneth Grönlund, LSS-chef 

Expedieras 
Akten 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (24) 

 Kommunstyrelsen  

 2016-08-29  

 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 77 Uppsikt Barn- och utbildningsnämnden 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen. 

Ärende 
Måluppfyllelse 
Andel elever som uppnått kravnivån på samtliga delprov för nationella proven i årskurs 3 
ökar. Resultaten från nationella proven i årskurs 6 visar en stor variation mellan skolorna. 
En översyn av resursfördelningsmodellen kan vara nödvändigt. 
 
Speciella personalfrågor 

• Utmaning att behålla och rekrytera behöriga förskollärare och lärare 
• Löneläget för förskollärare, lärare och skolledare i kommunen 
• Arbetsbelastning för lärare och skolledare 
• Stort behov av kompetensutveckling på grund av nya krav och utmaningar inom 

verksamheten 
 
Omvärldsfrågor som påverkar framtiden 

• Ökat antal födda 
• Ökat antal nyanlända 
• Lokalsituationen inom verksamheten 
• Ekonomin 
• Skolinspektion våren 2017 

 
Ekonomiskt läge 
Prognos sedan juli: underskott 4,9 mkr + 10,6 mkr (sparbeting sedan föregående år) 

• Nyöppnade lokaler – 4 paviljonger 
• Fler barn i förskola och grundskola 
• Lönekostnader för nyanställda 
• Löneökningar 
• Integration – fler asylsökande 
• Språkintroduktion  
• 10,6 mkr i sparbeting 

Beslutsunderlag 
Muntlig information Katarina Ivarsson, Skolchef. 

Expedieras 
Akten 

Dnr 2016/52 
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§ 78 Avveckling chefsförordnanden 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
att avveckla chefsförordnandena, 
att aktiva chefsförordnanden kvarstår tills de löper ut, 
att nyanställning av verksamhets- och enhetschefer sker med vanliga anställningsavtal med 
följande villkor;  

 Tillsvidareanställning som chef  

 Oreglerad arbetstid  

 I övrigt samma anställningsvillkor som övriga medarbetare  

Ärende 
Idag har Hofors kommun totalt 45 chefer anställda, varav flertalet är tillsvidareanställda 
som chef. De tidsbegränsade chefsförordnandena fungerar inte idag i praktiken. Uppfölj-
ningen av chefskapet varierar. De tidsbegränsade chefsförordnanden förlängs slentrian-
mässigt eller förlängs inte alls och övergår därmed i en tillsvidareanställning som chef. Un-
der senare år har kommunen i ett antal rekryteringar frångått tidigare beslut vid rekryte-
ring av chefer. En sådan ordning har medfört ett ifrågasättande av lojalitet mot beslutet. 
Bakgrunden till att tidsbegränsade förordnanden inrättades är oklar, det finns inte heller 
något skriftligt beslut från tidpunkten då beslutet fattades.  
 
Att Hofors kommun erbjuder tillsvidareanställning som chef, kommer med stor sannolikhet 
öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare. Anställningsavtal som innebär att chefer i 
Hofors kommun är tillsvidareanställda som chef är idag en förutsättning för en trygg och 
stabil organisation. Med en tillsvidareanställning som chef signalerar kommunen en önskan 
om kontinuitet för verksamheten och kommunens medarbetare. Utifrån det bör alla chefer 
anställas på liknande villkor som övriga medarbetare. Dessutom tror vi att arbetsgivaren 
ökar förutsättningarna att hitta de bäst kvalificerade kandidaterna som matchar kravprofi-
len om tillsvidareanställning erbjuds. 
 
Att endera av parterna väljer att säga upp anställningsavtalet kommer fortsättningsvis in-
nebära att anställningen upphör och att båda parter, redan då anställningsavtalet ingås, vet 
vilka villkor som gäller.  
 
Detta sammantaget motiverar att verksamhets- och enhetschefer ska erbjudas tillsvidare-
anställning som chef.  
 
Övergångsregler 
Merparten av cheferna i kommunen har idag tidsbegränsade chefsförordnanden varav ett 
flertal har gått ut och inte förlängts, vilket innebär att de därmed redan har övergått i en 
tillsvidareanställning som chef. Personalfunktionen föreslår därav att låta de tidsbegrän-

Dnr 2014/116 
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sade chefsförordnanden som är aktiva kvarstå tills de löper ut, för att sedan göra om dem 
till tillsvidareanställning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Pernilla Bredin, Personalchef, 2016-05-10 

Expedieras 
Kommunledningsgruppen 
Akten 
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§ 79 Revidering av Socialnämndens reglemente - Tobak- och 
läkemedelstillsyn. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att tobak- och läkemedelstillsy-
nen tas bort från socialnämndens reglemente. 

Ärende 
l den nya nämnd som har bildats, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds regle-
mente som beslutats av kommunfullmäktige ingår tobaks-och läkemedelstillsyn. Därför ska 
dessa tillsyner tas bort från socialnämndens reglemente. Socialnämnden har den 2016-04-
27/ § 43 beslutat om att föreslå kommunfullmäktige att tobak-och läkemedelstillsynen tas 
bort från nämndens reglemente. 

Beslutsunderlag 
SN 2016-04-27 / § 43 
Tjänsteskrivelse Håkan Eck, strategi- och servicechef, 2016-08-17 

Expedieras 
Socialnämnden 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 
Akten 

Dnr 2016/73 
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§ 80 Kostutredning 2016 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att tacka för informationen samt att överlämna rapporten till 
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden för synpunkter på rapportens förslag 
och återrapportering senast sista december 2016. 

Beslutsförslag under mötet 
Marie-Louise Dangardt (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att tacka för information-
en samt att överlämna rapporten till socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden för 
synpunkter på rapportens förslag och återrapportering senast sista december 2016.  

Ärende 
Kommunfullmäktige antog budget 2016, plan 2017-2018, den 2015-11-16 / § 146. I budge-
ten är en översyn av kostverksamheten ett prioriterat uppdrag, punkt 10.7 Prioriterade 
uppdrag 2016. Uppdraget ”översyn av kostverksamheten” är inte närmare beskrivet eller 
preciserat och har därmed fått gett utrymme för egen tolkning av uppdraget. Fokus har 
legat på att utreda orsaken till det höga måltidspriset enligt SCBs statistik samt att se andra 
möjligheter till kostnadseffektiviseringar utan avkall på kvalitet. 
 
Aspekter att beakta 

 För att måltidspriset skall bli mer jämförbart med andra kommuner när man redovi-
sar statistik till statistiska centralbyrån (SCB) bör kostnaderna för ”tillbehör” direkt 
debiteras/beställas av den enhet som efterfrågar dessa varor.  

 Servicekostnaden, som tidigare ingått i måltidspriset, bör faktureras separat. Denna 
kostnad skall höra till den enhet som har behov av hjälp vid servering och undan-
plockning och bör då bokföras där den hör hemma.  

 
För att inte förstärka problematiken med matsvinn är det viktigt att bibehålla befintliga 
tillagningskök, samt bibehålla god kvalitet. I tillagningskök (ej mottagningskök) finns möj-
lighet till kylning/frysning av ”obrukad” mat som kan tas fram tillfällen då det behövs. Om 
man väljer att göra om befintliga tillagningskök till mottagningskök och bemannar med 
måltidsbiträden istället för kockar, blir skillnaden på personalkostnad liten. När man har 
mottagningskök måste alltid överbeställningar av mat från tillagningsköket göras då inga 
möjligheter finns att ta fram nerkylt/fryst mat. Mycket mat måste därför slängas.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Håkan Eck, samhällsstrateg, 2016-08-15 
Dokument ”Översyn av kostverksamheten”, Håkan Eck, samhällsstrateg, 2016-08-15 

Expedieras 
Måltidsenheten  
Akten 

Dnr 2016/99 
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§ 81 Säkerhetsskyddsplan Hofors kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta säkerhetsskyddsplan för Hofors kommun. 

Ärende 
Enligt säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen ska Hofors kommun vidta 
åtgärder för att skydda rikets säkerhet och förebygga terroristbrott. Kommunen skall tillse 
att det inom dess verksamhetsområden finns ett verkningsfullt säkerhetsskydd med hänsyn 
till verksamhetens art, omfattning och övriga omständigheter. Ansvaret vad gäller säker-
hetsskydd regleras bland annat i säkerhetsskyddslagen, säkerhetsskyddsförordningen, 
rikspolisstyrelsens föreskrifter om säkerhetsskydd samt offentlighets- och sekretesslagen.   
 
Denna säkerhetsskyddsplan har upprättats i enlighet med bestämmelserna i säkerhets-
skyddslagen samt bestämmelserna i säkerhetsskyddsförordningen.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-09 att återremittera ärendet för några mindre juste-
ringar i dokumentet. 

Beslutsunderlag 
Förslag till säkerhetsskyddsplan Hofors kommun 
Tjänsteskrivelse Hanna Mård, Säkerhetschef, 2016-06-29 

Expedieras 
Kommunstyrelsen samt övriga nämnder 
Akten 

Dnr 2016/57 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 
(24) 

 Kommunstyrelsen  

 2016-08-29  

 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 82 Handlingsplan vid hot och våld mot förtroendevalda 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta handlingsplan vid hot och våld mot förtroendevalda, 
med justeringen att incidenter (2.1) och inkommande hot (6.3, 6.4) ska anmälas till kom-
munens säkerhetschef. 

Ärende 
Xamuel Gonzalez Westling (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att anta handlingsplan 
vid hot och våld mot förtroendevalda, med justeringen att incidenter (2.1) och inkom-
mande hot (6.3 och 6.4) ska anmälas till kommunens säkerhetschef. 

Ärende 
Handlingsplanen vid hot och våld mot förtroendevalda innehåller riktlinjer vid händelse av 
hot och våld, säkerhetshöjande skyddsåtgärder, säkerhet vid offentliga sammanträden 
samt uppföljning av hot och våld.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-09 att återremittera ärendet för några mindre juste-
ringar i dokumentet. 

Beslutsunderlag 
Förslag till handlingsplan vid hot och våld mot förtroendevalda 
Tjänsteskrivelse Hanna Mård, Säkerhetschef, 2016-06-29 

Expedieras 
Alla förtroendevalda 
Akten 

Dnr 2016/56 
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§ 83 BUN:s begäran om utökad verksamhet, om tilläggsanslag, 
samt om utökad investeringsbudget 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
att godkänna barn- och utbildningsnämndens utökning av verksamheten, 
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna barn- och utbildningsnämndens utökning av 
investeringsramen med 1,8 miljoner kronor samt att de ökade driftskostnaderna ska finan-
sieras med utökade statsbidrag. 

Ärende 
Barn och utbildningsnämnden (BUN) har under flera år aviserat problem med plats i sina 
verksamhetslokaler. Mest påträngande inför hösten är situationen inom förskolan, men 
även skolverksamheten har lokalproblem. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-29 att anslå 2,6 miljoner kronor till hyreskostnader 
för tre särskilda paviljonger i skolverksamheten under 2016. Nu föreliggande framställning-
ar avser bland annat personal och inventarier för att kunna utöka verksamheten. 

Ekonomisk kalkyl 
BUN har i framställningarna begärt tilläggsanslag för att kunna genomföra den nödvändiga 
utökningen. Under senvåren och sommaren har en noggrann kartläggning av kommunens 
möjligheter att erhålla extra statsbidrag genomförts. Av denna kartläggning framgår att 
kommunens ersättning från Migrationsverket för asylsökande elever m.m. sannolikt kom-
mer att uppgå till 3,4 miljoner kronor mer än hittills beräknats. Denna bedömning grundas 
på verksamhetens nuvarande omfattning och Regeringens fattade beslut om höjda ersätt-
ningar för denna verksamhet. Denna statsbidragsökning borde således finansiera den ut-
ökning som det här är fråga om. Därtill kommer att nämnden hos Migrationsverket kom-
mer att ansöka om ersättning för extraordinära utbildningskostnader för asylsökande barn 
(skollokaler). 

Beslutsunderlag 
KS 2016-02-29, § 17 
Skolchefens tjänsteskrivelser 2016-03-22 och 2016-03-29 
BUN 2016-04-05, §§ 34-35 
Tjänsteskrivelse Ulf Strömstedt, senior advisor, 2016-07-19 

Expedieras 
BUN 
Ekonomichefen 
Akten 

Dnr 2016/4 
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§ 84 Uppsägning av upplåtelse- och arrendeavtal, Edskens 
Camping 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att säga upp upplåtelse- och arrendeavtalen med Gamla 
HAIFARE avseende Edskens Camping. 

Ärende 
Kommunstyrelsen beslutade 1997-05-26 att godkänna upplåtelseavtal och särskilt arren-
deavtal med Gamla HAIFARE om skötseln och driften av Edskens Camping. Avtalen har där-
efter förlängts år efter år. 
 
Det har under senare år blivit tydligt att Edskens Camping och dess omgivningar har en 
mycket stor turist- och besökspotential. Detta gäller främst under sommaren, men tack 
vare de ideella insatser som läggs ner för att ordna bra skridskoåkning, har besökarna un-
der vintern blivit allt fler.  
 
Kommunen har identifierat ett behov av att utveckla verksamheten för att göra området än 
mer attraktivt för besökare. Diskussioner har därför under våren förts med Gamla HAIFARE 
om hur en sådan utveckling ska kunna ske. Ett förslag om att kommunen skulle förvärva 
fastigheten Hofors Edsken 5:4 av Gamla HAIFARE har av föreningens styrelse avvisats. Där-
emot ligger det även i föreningens intresse att en utveckling kommer till stånd. Ett första 
steg är att grundligt se över villkoren i framtida upplåtelseavtal. Kommunens organisation 
för besöksnäring och turism, Entré Hofors, bör vara med i utformandet av nya avtal. 
 
Under förutsättning av att kommunen säger upp upplåtelseavtalet senast under september 
månad i år, så upphör avtalet vid kommande årsskifte. Det särskilda arrendeavtalet avse-
ende stugorna på ”ofri grund”, upphör den sista maj 2018. 

Ekonomisk kalkyl 
Inga särskilda ekonomiska konsekvenser i nuläget. Däremot kan ett nytt upplåtelseavtal 
innebära både kostnader och intäkter. 

Beslutsunderlag 
KS 1997-05-26, § 81 
Tjänsteskrivelse, Ulf Strömstedt, senior advisor, 2016-07-19 

Expedieras 
Gamla HAIFARE 
Entré Hofors 
Samhällsstrategen 
Fritidschefen 

Dnr 2016/98 
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§ 85 Svarsyttrande gällande Årsredovisning 2015 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna lämnat svar till granskningsrapport gällande års-
redovisning 2015 (bilaga 1). 

Ärende 
På uppdrag av Hofors kommuns revisorer har KPMG genomfört en granskning av Hofors 
kommuns årsredovisning 2015. 
 
I granskningen föreslår revisionen kompletterande upplysningar gällande vissa områden;  

 Bokslutet är genomarbetat, dock finns det huvudbilagor till alla balansposter som 
kan utvecklas. 

 Det saknas en sammanvägd bedömning avseende de fem verksamhetsmålen. 

 Kommunen bör förtydliga investeringsredovisning så att den omfattar monetära 
uppgifter. 

 
Gällande dessa synpunkter föreslås kommunstyrelsen lämna följande yttrande; 

 Huvudbilagorna kommer att ses över till delårsbokslut 2016. 

 En sammanvägd bedömning av verksamhetsmålen kommer att göras i delårsbokslut 
2016. 

 Investeringsredovisningen kommer att utvecklas till delårsbokslut 2016. Då kommer 
uppgifter om beslutad budget och prognos framgå för pågående projekt. 

Beslutsunderlag 
Svarsyttrande gällande granskning av Hofors kommuns årsredovisning 2015, 2016-06-28 
Tjänsteskrivelse Mimmi Abramsson, kommunchef, 2016-06-28 

Expedieras 
Kommunfullmäktige 
Akten 
KPMG 
Hofors kommuns revisorer 

Dnr 2016/86 
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§ 86 Ändrad maxtaxa för vård och omsorg 2016 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta maxtaxan 1991 kro-
nor/månad för vård och omsorg. 

Beslut 
Ann-Sofie Stenbacka (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäk-
tige att anta maxtaxan 1991 kronor/månad för vård och omsorg. 

Ärende 
Från och med 1 januari 2016 sänktes basbeloppet och därmed påverkades maxtaxan och 
blev 1772 kr som den är idag.  Från och med 1 juli 2016 höjdes maxtaxan till 1991 kronor, 
det är upp till varje kommun att besluta om kommunen ska anta den höjda maxtaxan.  
 
Motivet till regeringens beslut är att vård-och omsorgsavgifterna tidigare täckte en större 
del av kommunernas kostnader, vilket även är fallet i Hofors. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Susanne Holmgren, socialchef och Anita Svensson, äldreomsorgschef, 
2016-04-07 
Tjänsteskrivelse Mimmi Abramsson, kommunchef, 2016-06-29 

Expedieras 
Socialchef, Susanne Holmgren 
Äldreomsorgschef, Anita Svensson 
Kommunstyrelsen 
Akten 

Dnr 2016/74 
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§ 87 Finansiering av en nationell stödfunktion till stöd för en 
mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå Sveriges Kommuner och Landstings begäran om finan-
siering av en nationell stödfunktion till stöd för en mer kunskapsbaserad och jämlik social-
tjänst. 

Ärende 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beslutade vid sitt sammanträde den 
10 juni 2016 att rekommendera kommunerna att tillsammans finansiera en nationell stöd-
funktion på SKL till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik social-
tjänst. Styrelsen beslutade vidare att under 2017-2018 utreda och förankra i kommuner 
och landsting framtida finansiering av en nationell stödfunktion. 
 
Bakgrunden är att den statliga finansieringen av flera aktiviteter bedrivna på SKL på nation-
ell nivå som syftar till att stötta utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik social-
tjänst upphör efter 2016. En av anledningarna till detta är att statsbidragen har gått från 
att vara riktade till mer generella. För fortsatt stöd på nationell nivå behöver nu finansie-
ringen av en stödfunktion på SKL säkras efter 2016. 
 
SKL önskar svar med ställningstagande från samtliga kommuner senast den 30 september 
2016. 
 
SKL tar varje år fram en verksamhetsplan inom vilket ett antal områden prioriteras. Detta 
sker inom ramen för vad kommunernas avgifter uppgår till. I första hand ska prioriteringar 
ske inom det ekonomiska utrymmet och i andra hand ska avgiftsnivån justeras för att 
kunna inrymma ytterligare verksamhet. Detta utgör den normala hanteringen inför framta-
gande av verksamhetsplanen. 
 
Hofors kommun anser att frågan bör hanteras inom ordinarie process i samband med utar-
betande av den årliga verksamhetsplanen, antingen genom omprioritering av befintliga 
medel eller genom justering av avgiftsnivån till kommunerna. Kommunstyrelsen föreslås 
därför besluta att avslå SKLs begäran om att bidra med finansiering av en nationell stöd-
funktion till stöd av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Mimmi Abramsson, 2016-08-03 
Följebrev till meddelande från styrelsen nr 10/2016, 2016-06-20 
Meddelande från styrelsen nr 10/2016, 2016-06-10 
Kostnad per kommun 

Dnr 2016/100 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 
(24) 

 Kommunstyrelsen  

 2016-08-29  

 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

Expedieras 
Akten 
Niklas Eriksson, SKL 
Socialnämnden, Hofors 
Susanne Holmgren, Socialchef 
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§ 88 Redovisning av partistöd för 2015 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna Arbetarpartiet 
Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Hoforspartiets, Moderaternas, Sverigedemokrater-
nas, Centerpartiets samt Liberalernas inlämnade redovisningar av partistöd för 2015. 

Ärende 
Sedan 2015 gäller nya regler för partistöd. Detta innebär bland annat att fullmäktige årligen 
ska fatta beslut om utbetalning av partistöd och att partierna efterföljande år ska redovisa 
att stödet har använts till det ändamål som anges i kommunallagen. Har redovisning och 
granskningsrapport inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid, utbetalas 
inget stöd för nästkommande år.  
 
2015-02-23 / § 23 beslutade kommunfullmäktige om partistöd för 2015 för samtliga åtta 
partier representerade i kommunfullmäktige. Sju av dessa partier har sedan inom angiven 
tid inkommit med redovisning och granskningsintyg över 2015 års partistöd. Med anled-
ning av detta föreslås kommunfullmäktige besluta att godkänna inlämnade redovisningar 
av partistöd för 2015. 
 
Folkhemmet Hofors-Torsåker har valt att inte lämna in någon redovisning för 2015. Anled-
ningen till detta uppger de vara att de inte har något behov av partistöd för 2017. 
 
En mall för redovisning av partistöd kommer att tas fram under året. Beslut om partistöd 
för 2017 kommer att fattas senare under hösten.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, kommunsekreterare, 2016-08-08 

Expedieras 
Samtliga partier i kommunfullmäktige 
Ekonomifunktionen 
Akten 

Dnr 2015/15 
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§ 89 Budget 2017 och plan 2018-2019 Kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förslag till budget 2017 och plan 2018-2019 samt 
preliminära styrelsemål för 2017. 

Ärende 
Enligt kommunens ekonomistyrningsregler ska budgetäskande/förslag och tillhörande pre-
liminära styrelsemål fastställas under augusti månad. 
 
Kommunstyrelsen har fått en tilldelad ram och har särredovisat önskemål utöver den-
samma.  

Ekonomisk kalkyl 
Kommunstyrelsen har tilldelats en preliminär ram om totalt 86,9 mkr. Ekonomiska ramar 
för arbetet med upprättande av förslag till budget fastställdes av kommunfullmäktige 25 
april 2016. I ram för 2017 ingår kompensation för löneökningar på 2,5 %. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Mimmi Abramsson, 2016-07-05 
Förslag till budget 2017 och plan 2018-2019 
Förslag till preliminära styrelsemål med beskrivningar 

Expedieras 
Budgetberedningen 
KS ledningsgrupp 
Akten 

Dnr 2016/93 
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§ 90 Rapportering av delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporteringen av delegationsbeslut. 

Ärende 
Under perioden 2016-06-02 – 2016-08-18 har följande delegationsbeslut tagits: 
 
Löpnr Ärende Handläggare Reg.datum 
636/2016 Beslut om föreningsbidrag 2016-07-05 - 2016-08-01 Rolf Larsson 2016-08-09 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, Kommunsekreterare, 2016-08-18 

Expedieras 
Akten 

Dnr 2016/1001 
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§ 91 Rapportering av meddelanden 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporteringen av meddelanden. 

Ärende 
Rapportering av meddelanden för perioden 2016-06-02 – 2016-08-18: 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, Kommunsekreterare, 2016-08-18 

Expedieras 
Akten 

Dnr 2016/1002 

Löpnr Ärende Reg.datum 
514/2016 Fyllnadsval av vice ordförande i gemensam nämnd för FoU 

Välfärd, hjälpmedel, Regnet och HelGe 
2016-06-08 

537/2016 Protokoll Partnerskap Bergslagsbanan 2016-05-12 2016-06-14 
538/2016 VGS 160524 § 39 Intern kontrollplan 2016 VGS 2016-06-14 
539/2016 VGS 160524 § 41 Måluppfyllelse 30 april 2016 VGS 2016-06-14 
540/2016 Samordningsförbund Gävleborg - protokoll 160527 2016-06-14 
590/2016 Entledigande från uppdrag som begravningsombud i Hofors 

kommun 
2016-06-30 

601/2016 Uppsägning överenskommelser Migrationsverket om motta-
gande av ensamkommande barn 

2016-07-05 

612/2016 Protokoll Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 
160621 

2016-07-06 

613/2016 Protokoll Gästrikeråd 2016-06-03 2016-07-06 
610/2016 Protokoll direktionsmöte 2016-06-02 2016-07-06 
614/2016 Uppsägning av överenskommelse om anordnande av boende 

för ensamkommande barn 
2016-07-07 

644/2016 Rapport angående färdtjänst- och riksfärdtjänstens utveckling 
perioden januari-juni 2016 

2016-08-10 


