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Kommunstyrelsen
Datum
Tid
Plats
Närvarande
Justerare
Justeringens plats och tid
Justerade paragrafer

2018-09-25
08:15 – 13:55 (ajournering kl. 10:45-11:30, 12:00-13:15)
Kommunhuset, Stollen
Se sidan 2
Anne Persson
Kommunkontoret, 2018-09-28
95-104

Sekreterare
Linda Höglin
Ordförande
Linda-Marie Anttila
Justerare
Anne Persson

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Sammanträdesdatum
Justerade paragrafer
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned
Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsen
2018-09-25
95-104
2018-09-28
2018-010-19
Kommunkontoret, Hofors

Underskrift
Linda Höglin, sekreterare
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Ledamöter
Linda-Marie Anttila
Xamuel Gonzalez Westling
Ziita Eriksson
Arne Evertsson
Tiina Kauppi
Anne Persson
Torbjörn Jansson
Raimo Ojanen
Susanna Wintherhamre
Hans Larsson
Tomas Isaksson

Kommentar
(S)
(V)
(M)
(L)
(S)
(HOP)
(S)
(OPOL)
(V)
(C)
(S)

Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
2:e vice ordförande
Ledamot

Tjänstgörande ersättare
Eva Lindberg
Mari Rasjö

(S)
(S)

Ersätter
Raimo Ojanen
Thomas Isaksson

Ersättare
Mari Rasjö
Alf Persson
Kenneth Axling
Eva Lindberg
Jakob Staland

(S)
(M)
(S)
(S)
(C)

Övriga närvarande
Christian Rickardsson
Linda Höglin
Mats Hägglund
Ulrika Sunvisson
Anders Andersson
Agneta Holgersson
Maria Wikström
Carina Westerberg
Dalia Goro
Gunilla Gillström
Ann-Sofie Hedenström

Justerare

Ej § 102

Ej § 102

Kommentar
§ 102
§ 102

Kommentar
Ej § 102
Ej § 102
Ej § 102

Uppdrag/Ansvar
t.f. Kommunchef
Kanslichef
Ekonomichef
Ekonom
Gästrike Räddningstjänst
Gästrike Räddningstjänst
VGS
VGS
Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämnden

Utdragsbestyrkande

Kommentar

§ 96
§ 96
§ 101
§ 101
§ 102
§ 102
§ 102
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Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr

§ 95 Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr

2018/24

§ 96 Uppsikt Gästrike Räddningstjänst
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporteringen

Ärende
Per sista augusti redovisar Räddningstjänsten ett underskott på -5,2 mkr, underskottet beror framförallt på ökade kostnader inom personal och drift. Räddningstjänsten har haft
höga kostnader för det arbete man lagt ner vid skogsbränderna i Hälsingland för detta bedöms dock att man kommer att få teckning för från Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB). Bedömningen för helåret 2018 är dock ändå att Räddningstjänsten
kommer att göra ett underskott på -2,5 mkr.
Väsentliga händelser
 Höga flöden under slutet av april, framförallt problem i Gävle, Ockelbo och Sandviken
 Skogsbränderna i Hälsingland
 Totalt antal larm 2018 t.o.m. 22 september är 1641 stycken (2017 = 1542st) av
dessa var 52 stycken brand i mark och skog. I Hofors har det inkommit totalt 89
stycken larm.
 Digitalisering av lönehanteringen för Räddningsman i beredskap (RiB)
 Handbrandssläckaravtalen med kommunerna är uppsagda. Samtal pågår om nya
lösningar.
 Rörberg, där räddningstjänsten har sitt övningsfält, är uppsagd av Gavlefastigheter.
Räddningstjänsten måste vara därifrån vid årsskiftet 2019-2020
 Arbetet med att få till Trygghetens hus fortsätter, Polisen kommer inte att delta.
Speciella personalfrågor
 Rekrytering av ny förbundschef pågår
 Rekrytering av ny avdelningschef Samhällsskydd
 Rekrytering av RiB i Hofors flyter på, bra samarbete med Ovako
 Förstärkning av administration och rekrytering med ny lönehandläggare
 Arbetsmiljöutbildning och fördelning av arbetsmiljöuppgifter
Omvärldsfrågor
 Räddningstjänstutredningen ”En effektivare kommunal räddningstjänst”. Gästrike
Räddningstjänst är remissinstans och ska svara senast 2 november
 RiB 19 – nytt avtal ska tecknas.
Inköp och upphandlingar
 Arbetsmiljö
 Andningsskyddsutrustning

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ledningsfordon
FiP-fordon (första insatspersonsfordon) Hofors
Miljö-/storskalig släckenhet
Fordon för transport och restvärdesräddning
Digitalisering utalarmeringsutrustning

Beslutsunderlag
Muntlig information Anders Andersson och Agneta Holgersson, Gästrike Räddningstjänst

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr

2018/24

§ 97 Uppsikt Kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporteringen.

Ärende
Väsentliga händelser
 Kommunchefsbyte och rekrytering av ny kommunchef
 Ekonomiskt ansträngt läge
 Olika insatser för att sänka sjukfrånvaron
 Planering av införande av heltid som norm pågår
 Implementering av rehabiliteringsverktyget Adato.
 Riksdag-, kommun- och landstingsvalet
 Implementering Personalpolitiska programmet (PPP) har påbörjats.
 Ny budgetprocess har införts och kommer att utvärderas
 Skatteärendet – överklagandeprocessen pågår fortfarande
 Digitalisering av kommunens tjänster och arkiv
 Ny säkerhetschef har anställts
 Träningscamper och cuper har genomförts i ishallen under sommaren
 Växthuset går enligt plan
Ekonomi
 Ser över vakanta tjänster och bedömer om de behöver tillsättas eller ej
 Ser över åtgärdslista
 Snökaos och värmebölja påverkar ekonomin
 Asfaltering av kommunens vägar har inte hunnit verkställas och innebär därför
minskade kostnader
Pågående upphandlingar
 Nytt budget- och analysverktyg
 Dammen Malmjärn
Måluppfyllelse
 Tre av målen bedöms som uppfyllda och tre bedöms som osäkra
Framtida funderingar
 Budget i balans
 Inköp Gävleborg
 Vakanta tjänster inom kansli
 Brister i kommunens Risk- och sårbarhetsanalys (RSA)
 Vår beredskap vid brand eller annan kris?

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kompetensförsörjningsplan
Framtida investeringar

Beslutsunderlag
Muntlig information, Christian Rickardsson t.f. Kommunchef

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr

2018/95

§ 98 Restmaterialhantering
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att Hofors kommun upprättar avtal med ArcMetal
AB om att de får lägga ut dess restmaterial på fastigheterna Böle 1:24, Fagersta 4:49, Fagersta 4:302, Fagersta 4:303 och del av Fagersta 4:1 under förutsättning att provtagning
har genomförts av restmaterialet och att provtagningen ger godkända värden av parterna.

Ärende
Hofors kommun har som målsättning att kunna erbjuda industritomtmark inom rimlig tid
och för att kunna hålla kostnaderna nere för att färdigställa marken har samtal genomförts
med ArcMetal AB att kunna ta emot deras restmaterial från deras produktion för detta
ändamål. För att säkerställa att inga föroreningar finns i restmaterialet ska provtagningar
genomöras och godkännas av båda parter. Provtagningar ska också genomföras på aktuella
fastigheters mark för att kunna konstatera att det godkänns av båda parter.

Ekonomisk kalkyl
Arbetet beräknas att inkluderas i befintlig budget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Christian Rickardsson, 2018-08-20
Detaljplan Böle
Fastighetsmark
KSAU 2018-09-11/ § 87

Expedieras
ArcMetal AB
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 99 Avskrivning av del av fordran på utlämnat lån BK 66
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att lämna BK 66 en eftergift på
utlämnat lån:
År 2018 en eftergift om totalt 400 000 samt att ingen ränta debiteras.

Reservation
Ziita Eriksson (M) reserverar sig mot beslutet.

Ärende
Bowlingbolaget i Hofors AB har ett resultat före avskrivningar som är positivt. Avskrivningar
belastar sedan bolaget med ca 450 000 kr vilket innebär att resultatet efter avskrivningar är
negativt. En eftergift på 400 tkr gör att bolaget ej blir konkursmässigt.
En eftergift ges under förutsättning att föreningen förbinder sig att i sin tur eftergiva motsvarande belopp mot Bowlingbolaget. Eftergiften är definitiv och innebär att kommunen
inte kan kräva tillbaka betalning för denna del av lånet.
Eftergiften inträder 1/1 2018.

Ekonomisk kalkyl
År 2018 en eftergift om totalt 400 000 samt att ingen ränta debiteras.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Mats Hägglund, ekonomichef
KSAU 2018-09-11/ § 88

Beslutsförslag under mötet
Ziita Eriksson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till dess att
Bowlingbolaget kommit till Kommunstyrelsen och redovisat sina åtgärder.
Arne Evertsson (L) yrkar att Kommunstyrelsen avgör ärendet idag.

Beslutsgång
Ordförande ställer Ziita Erikssons (M) förslag om återremiss och Arne Evertssons (L) förslag
om att ärendet ska avgöras idag mot varandra och finner att ärendet ska avgöras idag. Ordförande konstaterar att det då endast finns ett förslag till beslut från Kommunstyrelsens
arbetsutskott.

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 100 Medborgarförslag om simundervisning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förslaget om översyn av simundervisning i skolan bifalls (arbetet är redan påbörjat).
Att förslaget om kommunal simskola för vuxna avslås eftersom det saknas resurser och ett
privat alternativ finns.

Ärende
Anna Virén har inkommit med ett medborgarförslag om att kommunen ska satsa på ökad
simkunnighet genom att se över simundervisningen i skolan och att kommunen ska bedriva
simskola.
I dagsläget bedrivs simundervisning i Hofors av skolan, en förening och av en privat aktör
som erbjuder babysim och simskola.
Grundskolan har det senaste åren gjort en satsning på ökad simkunnighet hos våra barn
och även nyligen sökt och fått bidrag för att se till att alla i förskoleklass får simundervisning och vattenvana. Alla skolklasser har schemalagd simundervisning och de elever som
behöver extra stöd får det. Målet är att alla elever ska uppnå simkunnighet, vilket innebär
att hoppa i bassängen och komma under ytan, samt att simma 200 meter varav 50 på rygg.
Skolan har fri tillgång till bassängerna tisdag till fredag kl 08.00-14.00 och även på måndagar kl. 13.00-16.00. För de elever som går på Björkhagsskolan så bedrivs även vattenträning och simskola. Målet är detsamma även för dem. Det finns två särskilt utsedda lärare
som ansvarar för all simundervisning för åk F-6, sedan två utbildade idrottslärare som ansvarar för åk 7-9, och en utbildad idrottslärare som ansvarar för Björkhagsskolan. Varje år
får alla lärare på F-6 genomföra livräddningsprov, detta för att kunna bistå och stötta när
eleverna är i bassängen med ansvarig simlärare.
Sedan ett antal år tillbaka bedrivs ingen kommunal simskola utanför skoltid för vuxna,
gymnasieungdomar som ej går på Björkhagsskolan, barn före förskoleklassåldern. Det har
istället bedrivits till viss del av föreningen, men främst av en privat aktör.
Då en tid passerat sedan förslaget är inkommen så har skolan redan tagit tag i detta med
simundervisning. Under hösten 2017 startade ett nytt treårigt projekt för alla förskoleklasser i Hofors kommun, för att öka elevernas vattenvana. Det finns runt 100 sexåringar i Hofors kommun och under tre år får två skolor per termin en sju veckors kurs i simning. För de
äldre barn som inte kan simma ska det sättas in extra simlektioner, gäller för alla barn upp
till årskurs sex.
Med särskilda lärare så kan simundervisning bedrivas med hög kvalité, det blir kontinuitet,
mer tid för barnen och dessutom får alla lärare utbildning i livräddning. Det som är viktigt
är att den påbörjade satsningen blir långsiktig och uthållig och kan fortsätta att utvecklas.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Det inkomna medborgarförslaget syftar till även till att kommunen ska ta sitt folkhälsoansvar och bedriva simskola i någon form utöver skolans verksamhet. Förslaget är bra och
borde på sikt ses över om det kan genomföras, men i dagsläget har kommunen ingen anställd som jobbar med folkhälsofrågor. Det finns heller inte resurser för att bedriva simskola i Fritidsenhetens regi. För det krävs nyanställning och/eller utbilda medarbetare till
Simlärare/Badmästare. I kommunens nuvarande ekomiska situation så finns inga möjligheter att göra en satsning på simskola utöver den som bedrivs via skolans verksamhet, och
då det erbjuds bra privata alternativ så skulle även uppstart av ett kommunalt alternativ
kunna ses som en konkurrerande verksamhet, vilket skulle strida mot kommunallagen.
Förslaget till beslut har stämts av med kommunens skolchef.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Sarah Winges, 2018-07-11
Medborgarförslag, Anna Virén, 2017-02-23
KF 2017-04-25 § 32
KSAU 2018-09-11/ § 89

Expedieras
Akten
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 101 Uppsikt Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporteringen.

Ärende
För 2018 bedöms att nämnden kommer att göra ett positivt resultat på + 5,2 mkr. Det positiva resultatet beror framförallt på taxejusteringar som gjorts hos kommunerna och vakanta tjänster som inte tillsatts direkt.
Måluppfyllelse
Alla mål kopplade till medborgare, medarbetare, ekonomi och omvärld bedöms som klara
vid årsskiftet. Målet gällande hållbar samhällsutveckling bedöms dock som osäkert om man
kommer att klara av.
Framtid
 Likvärdiga arbetsprocesser och synergieffekter av fusionen
 Personalfrämjande arbete
 Gemensamt miljöstrategiskt program
 Förenkla helt enkelt
 GIS-utredning – Öppna geodata
 Införande av Hypergene
 Mittbygge: E-tjänst
 Digital handläggning
 Kvalitetssäkring statistik
 Säkerhetsklassning av tjänster
 Sprint-tillsyn
 Ekonomiska utmaningar

Beslutsunderlag
Muntlig information Maria Wikström och Carina Westerberg, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 102 Uppsikt Överförmyndarnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporteringen.

Ärende
Under 2017 minskade antalet ärenden, detta beroende på ett minskat antal ensamkommande barn. 2017 hade Överförmyndarnämnden 70 ärenden med ensamkommande. Prognosen för 2018 är 27 stycken.
Ekonomisk prognos
Prognosen för Hofors 2018 är ett negativt resultat på -150 tkr. Periodens utfall består i huvudsak av kostnader för gode män, förvaltare och förmyndare. För asylsökande barn ankomna före 1 juli har den statliga finansieringen upphört. Oklart om det är den kommun
som barnet är placerad i av Migrationsverket (medlemskommun eller annan kommun) som
har betalningsansvaret. För att komma i balans med ekonomin kommer en förfrågan om
extra anslag att skickas ut.
Omvärldsfrågor
 Gävle kommun har tidigare tagit kontakt med Sandvikens kommun angående eventuell samverkan. Inget ytterligare har hänt i den frågan.
 Den nya lagstiftningen om framtidsfullmakter och anhörigbehörighet som infördes
1 juli 2107 kan på sikt innebära att behovet av gode män för äldre personer minskar.
 Regeringen planerar att tillsätta en utredning för att se över lagstiftningen kring
gode män.

Beslutsunderlag
Muntlig information, Dalia Goro, Gunilla Gillström och Ann-Sofie Hedenström, Överförmyndarnämnden

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 103 Rapportering av delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporteringen av delegationsbeslut.

Ärende
Rapportering av delegationsbeslut för perioden 2018-08-18 – 2018-09-14:
Löpnr
Ärende
Handläggare
986/2018 Yttrande på bifogad ansökan om tillstånd att anHåkan Eck
vända offentlig plats
981/2018 YTTRANDE Uppställning av tält 3 x 3 meter, Teater- Håkan Eck
plan
994/2018 YTTRANDE uppställning hopptält m.m
Håkan Eck

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, Kanslichef, 2018-09-14

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Reg.datum
2018-08-20
2018-09-05
2018-09-05
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§ 104 Rapportering av meddelanden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporteringen av meddelanden.

Ärende
Rapportering av meddelanden för perioden 2018-08-17 – 2018-09-14:
Löpnr
Ärende
Avsändare
Reg.datum
1024/2018 Återkallande av förordnande som vigselförrättare Länsstyrelsen
2018-09-04
1025/2018 Samordningsförbund Gävleborg - protokoll styrel- Finsam Gävleborg 2018-09-05
semöte 24 aug

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, Kanslichef, 2018-09-14

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

