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Godkännande av dagordning
Allmänhetens frågestund
Information från revisionen
Ingemar Kalén
Antagande av detaljplan för del av fastigheten Hofors 5:14
samt del av Hofors Folketshusförenings område
Förvärv av Gamla HAIF:ares fem campingstugor på
fastigheten Edsken 4:31
Avgift för bårtransport
Taxa för dödsboförvaltning och åtgärder enligt
begravningslagen
Interpellation till kommunalrådet om certifiering av
utbildningar inom kommunen, anmälan
Medborgarförslag om idrottsmuseum, besvarande
Medborgarförslag om utveckling av kulturhistoriska
lämningar, besvarande
Medborgarförslag om bilder av kända Hoforsprofiler vid
Hofors busstation och järnvägsstationen i Robertsholm,
besvarande
Medborgarförslag om en anläggning i anslutning till
Edskens bad & Camping, anmälan
Rapportering av meddelanden till Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Dnr

Kommunstyrelsen
2017-01-31

2015/89

§ 7/2017

1 (1)

Antagande av detaljplan för del av fastigheten Hofors 5:14 samt
del av Hofors Folketshusförenings område

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen för del av
fastigheten Hofors 5:14 samt del av Hofors Folketshusförenings område.

Ärende
Ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Hofors 5:14 samt del av Hofors Folketshus
Förenings område har tagits fram av Byggservicekontoret och som sedan arbetats vidare
med i Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning(VGS). Detaljplanen syftar till att
upprätta ett sammanhållet parkområde i centrala Hofors genom att Hofors kommun köper
en del av fastigheten Hofors 5:14 av Hofors Folketshusförening u.p.a. Parkområdet bildar
ett centralt beläget rekreationsområde som är tillgängligt för alla ortens invånare. En
lekplats har etablerats inom området.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Eva Andersson, assistent, 2017-01-04
VGS beslut § 144, 2016-12-21
Beslutsunderlag enligt VGS beslut §144

Expedieras
Akten
VGS
Hofors Folketshusförening u.p.a
Verksamhetschef gata/park
Strategi- och servicechef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Dnr

Kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-01-17

2015/89

§ 10/2017

1 (1)

Antagande av detaljplan för del av fastigheten Hofors 5:14 samt
del av Hofors Folketshusförenings område

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att anta detaljplanen för del av fastigheten Hofors 5:14 samt del av
Hofors Folketshusförenings område.

Ärende
Ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Hofors 5:14 samt del av Hofors Folketshus
Förenings område har tagits fram av Byggservicekontoret och som sedan arbetats vidare
med i Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning(VGS). Detaljplanen syftar till att
upprätta ett sammanhållet parkområde i centrala Hofors genom att Hofors kommun köper
en del av fastigheten Hofors 5:14 av Hofors Folketshusförening u.p.a. Parkområdet bildar
ett centralt beläget rekreationsområde som är tillgängligt för alla ortens invånare. En
lekplats har etablerats inom området.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Eva Andersson, assistent, 2017-01-04
VGS beslut §144, 2016-12-21
Beslutsunderlag enligt VGS beslut §144

Expedieras
Akten
VGS
Hofors Folketshusförening u.p.a
Verksamhetschef gata/park
Strategi- och servicechef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
2017-01-11
Handläggare Eva Andersson

Diarienr

2015/89

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-17
Kommunstyrelsen
2017-01-31
Kommunfullmäktige
2017-02-21

Antagande av detaljplan för del av fastigheten Hofors
5:14 samt del av Hofors Folketshusförenings område
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen för del av fastigheten Hofors
5:14 samt del av Hofors Folketshusförenings område.

Ärende
Ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Hofors 5:14 samt del av Hofors
Folketshus Förenings område har tagits fram av Byggservicekontoret och som
sedan arbetats vidare med i Västra Gästriklands
Samhällsbyggnadsförvaltning(VGS). Detaljplanen syftar till att upprätta ett
sammanhållet parkområde i centrala Hofors genom att Hofors kommun köper en
del av fastigheten Hofors 5:14 av Hofors Folketshusförening u.p.a. Parkområdet
bildar ett centralt beläget rekreationsområde som är tillgängligt för alla ortens
invånare. En lekplats har etablerats inom området.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Eva Andersson, assistent, 2017-01-04
VGS beslut §144, 2016-12-21
Beslutsunderlag enligt VGS beslut §144

Expedieras
Akten
VGS
Hofors Folketshusförening u.p.a
Verksamhetschef gata/park
Strategi- och servicechef

Eva Andersson

Håkan Eck
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Assistent

Strategi- och servicechef

Tagit hänsyn till:
Ja Inte
aktuellt
Juridik
x
Ekonomi
x
Diskrimineringslagstiftning
x
Jämställdhet/integration
x
Barnperspektiv
x
Miljöaspekter
x
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Dnr

Kommunstyrelsen
2017-01-31

2016/98

§ 8/2017

1 (1)

Förvärv av Gamla HAIF:ares fem campingstugor på fastigheten
Edsken 4:31

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige
 att godkänna att kommunen förvärvar Gamla HAIF:ares fem campingstugor, som
står på kommunens fastighet Edsken 4:31, för en sammanlagd köpeskilling om
250 000 kr
 att medge att köpet finansieras genom ianspråktagande av kommunens egna
kapital.

Ärende
Kommunstyrelsen beslutade 2016-08-29 att säga upp upplåtelse- och arrendeavtalen med
Gamla HAIF:are avseende Edskens Camping. Syftet med uppsägningen var få till stånd en
upprustning och utveckling av Edskenområdet, som har en stor besökspotential.
Under hösten har förhandlingar förts mellan kommunen och föreningen, och den 9
december 2016 tecknades ett nytt samarbetsavtal mellan parterna. I avtalet åtar sig
kommunen att köpa de fem campingstugor ”på ofri grund” som ägs av föreningen.
Köpeskillingen överensstämmer med den värdering som tidigare gjorts. Ett sådant köp
innebär dels att stugorna och marken hamnar i en ägares hand - kommunens, och dels att
föreningen får ett kapitaltillskott som kan användas för investeringar på föreningens
fastighet i det nya samarbetsavtalets anda.
Det nya samarbetsavtalet innebär att verksamhetens intäkter kommer att fördelas mellan
parterna på ett helt nytt sätt. Kommunen kommer därför att få täckning för sina
driftskostnader på ett annat sätt än som hittills varit fallet.

Ekonomisk kalkyl
250 000 kr, finansieras ur eget kapital.

Beslutsunderlag
Ksau 2016-08-15, § 91
KS 2016-08-29, § 84
Samarbetsavtal 2016-12-09

Expedieras
Gamla HAIF:are
Kommunchefen
Ekonomichefen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Dnr

Kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-01-17

2016/98

§ 12/2017

1 (2)

Förvärv av Gamla HAIF:ares fem campingstugor på fastigheten
Edsken 4:31

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige
 att godkänna att kommunen förvärvar Gamla HAIF:ares fem campingstugor, som
står på kommunens fastighet Edsken 4:31, för en sammanlagd köpeskilling om
250 000 kr
 att medge att köpet finansieras genom ianspråktagande av kommunens egna
kapital.

Ärende
Kommunstyrelsen beslutade 2016-08-29 att säga upp upplåtelse- och arrendeavtalen med
Gamla HAIF:are avseende Edskens Camping. Syftet med uppsägningen var få till stånd en
upprustning och utveckling av Edskenområdet, som har en stor besökspotential.
Under hösten har förhandlingar förts mellan kommunen och föreningen, och den 9
december 2016 tecknades ett nytt samarbetsavtal mellan parterna. I avtalet åtar sig
kommunen att köpa de fem campingstugor ”på ofri grund” som ägs av föreningen.
Köpeskillingen överensstämmer med den värdering som tidigare gjorts. Ett sådant köp
innebär dels att stugorna och marken hamnar i en ägares hand - kommunens, och dels att
föreningen får ett kapitaltillskott som kan användas för investeringar på föreningens
fastighet i det nya samarbetsavtalets anda.
Det nya samarbetsavtalet innebär att verksamhetens intäkter kommer att fördelas mellan
parterna på ett helt nytt sätt. Kommunen kommer därför att få täckning för sina
driftskostnader på ett annat sätt än som hittills varit fallet.

Ekonomisk kalkyl
250 000 kr, finansieras ur eget kapital.

Beslutsunderlag
Ksau 2016-08-15, § 91
KS 2016-08-29, § 84
Samarbetsavtal 2016-12-09

Expedieras
Gamla HAIF:are
Kommunchefen
Ekonomichefen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-01-17

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2 (2)

TJÄNSTESKRIVELSE
2017-01-11
Handläggare Ulf Strömstedt

Diarienr

2016/98

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-17
Kommunstyrelsen
2017-01-31
Kommunfullmäktige
2017-02-21

Förvärv av Gamla HAIF:ares fem campingstugor på
fastigheten Edsken 4:31
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige
- att godkänna att kommunen förvärvar Gamla HAIF:ares fem
campingstugor, som står på kommunens fastighet Edsken 4:31, för en
sammanlagd köpeskilling om 250 000 kr.
- att medge att köpet finansieras genom ianspråktagande av kommunens
egna kapital.

Ärende
Kommunstyrelsen beslutade 2016-08-29 att säga upp upplåtelse- och
arrendeavtalen med Gamla HAIF:are avseende Edskens Camping. Syftet med
uppsägningen var få till stånd en upprustning och utveckling av Edskenområdet,
som har en stor besökspotential.
Under hösten har förhandlingar förts mellan kommunen och föreningen, och den
9 december 2016 tecknades ett nytt samarbetsavtal mellan parterna. I avtalet
åtar sig kommunen att köpa de fem campingstugor ”på ofri grund” som ägs av
föreningen. Köpeskillingen överensstämmer med den värdering som tidigare
gjorts. Ett sådant köp innebär dels att stugorna och marken hamnar i en ägares
hand - kommunens, och dels att föreningen får ett kapitaltillskott som kan
användas för investeringar på föreningens fastighet i det nya samarbetsavtalets
anda.
Det nya samarbetsavtalet innebär att verksamhetens intäkter kommer att
fördelas mellan parterna på ett helt nytt sätt. Kommunen kommer därför att få
täckning för sina driftskostnader på ett annat sätt än som hittills varit fallet.

Ekonomisk kalkyl
250 000 kr, finansieras ur eget kapital.
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Beslutsunderlag
Ksau 2016-08-15, § 91
KS 2016-08-29, § 84
Samarbetsavtal 2016-12-09

Expedieras
Gamla HAIF:are
Kommunchefen
Ekonomichefen
Akten

Ulf Strömstedt

Mimmi Abramsson

Senior advisor

Kommunchef

Tagit hänsyn till:
Ja Inte
aktuellt
Juridik
X
Ekonomi
X
Diskrimineringslagstiftning
X
Jämställdhet/integration
X
Barnperspektiv
X
Miljöaspekter
X
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Dnr

Kommunstyrelsen
2017-01-31

2016/147

§ 9/2017

1 (1)

Avgift för bårtransport

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna att en avgift om 1
200 kr får tas ut vid bårtransport, samt att delegera till socialnämnden rätten att årligen
revidera avgiften så länge förändringen håller sig inom 3 %.

Ärende
Se underlag från socialnämnden.

Ekonomisk kalkyl
Se underlag från socialnämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-10-26, Inger Söderberg
SN 2016-11-17, § 117
Tjänsteskrivelse 2017-01-11, Ulf Strömstedt
Muntlig information, Inger Söderberg, medicinsk ansvarig sjuksköterska

Expedieras
Socialnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Dnr

Kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-01-17

2016/147

§ 14/2017

1 (1)

Avgift för bårtransport

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka ärendet vidare till Kommunstyrelsen
utan yttrande.

Beslutsförslag under mötet
Peter Hillblom (HOP) föreslår att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslaget
skickas vidare till Kommunstyrelsen utan yttrande.

Ärende
Se underlag från socialnämnden.

Ekonomisk kalkyl
Se underlag från socialnämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-10-26, Inger Söderberg
SN 2016-11-17, § 117
Tjänsteskrivelse 2017-01-11, Ulf Strömstedt

Expedieras
Socialnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
2017-01-11
Handläggare Ulf Strömstedt

Diarienr

2016/147

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-17
Kommunstyrelsen
2017-01-31
Kommunfullmäktige
2017-02-21

Avgift för bårtransport
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå
fullmäktige
att godkänna att en avgift om 1 200 kr får tas ut vid bårtransport,
samt att delegera till socialnämnden rätten att årligen revidera avgiften så länge
förändringen håller sig inom 3 %.

Ärende
Se underlag från socialnämnden.

Ekonomisk kalkyl
Se underlag från socialnämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-10-26, Inger Söderberg
SN 2016-11-17, § 117
Tjänsteskrivelse 2017-01-11, Ulf Strömstedt

Expedieras
Socialnämnden
Akten

Ulf Strömstedt

Mimmi Abramsson

Senior advisor

Kommunchef
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Tagit hänsyn till:
Ja Inte
aktuellt
Juridik
Ekonomi
Diskrimineringslagstiftning
Jämställdhet/integration
Barnperspektiv
Miljöaspekter
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TJÄNSTESKRIVELSE
2016-10-26
Handläggare Inger Söderberg

Diarienummer

Bårrum på Hesselgrenska. Avgift bårtransport.
Förslag till beslut
beslutar att avveckla bårrummet på Hesselgrenska
att ta ut en avgift för bårtransport
att föreslå kommunfullmäktige att ta ut en avgift på 1200 för bårtransport

Beskrivning av ärendet i korthet
Sedan "landstingstiden" har det funnits ett bårrum på Hesselgrenska med plats för tre
avlidna personer, efter kommunaliseringen år 1992, har bårrummet funnits kvar. Transport
av avlidna har skett till bårrummet från de andra tre särskilda boenderna samt
hemsjukvården.
Hofors kommun är enda kommunen i länet som fortfarande har bårrum. Vi har kommit
fram till att risker kan uppstå när kommunen har bårrum i egen regi.
En stängning av bårrummet skulle medföra en ökad kostnad för transporter till patologen
på Gävle sjukhus. Kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar för en avliden person ända
till kistläggning. Antalet avlida under 2015 var omkring 60 personer, kostnaden var 107.925
kronor. Enligt nuvarande avtal, med avtalsperiod till 2017-04-30, skulle detta innebära en
merkostnad på cirka 40.000 kronor beroende på tidpunkt för transporten då transport på
obekväm arbetstid är dyrare, därför föreslås att en avgift tas ut på 1200 kronor för
bårtransport.

Motivering
Kommunen kan inte följa det regelverk som finns för hantering av bårrum, "Dödsfall
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vissa årgärder i hälso- och sjukvården
(HSLF-FS 2015.15)", 20 § omhändertagande på bårhus och vid transporten dit. "Av 6 kap. 8§
patientsäkerhetslagen (2010:659) framgår att den som tillhör hälso- och
sjukvårdspersonalen ska fullgöra sina uppgifter med respekt för den avlidne samt att
närstående ska visas hänsyn och omtanke. Allmänna råd: Vårdgivaren bör fastställa vem
som ansvarar för att en avliden förs till ett bårhus och vilken information om en avliden som
ska lämnas till transport- och bårhuspersonalen. Vårdgivaren bör se till att det finns rutiner
för hur en avliden ska omhändertas vid transport till bårhus, hur förväxling av avlidna ska
förhindras i samband med transport, på bårhus samt vid utlämnadne från bårhus, hur
egendom som följer med en avliden ska förtecknas och omhändertas, och hur obehöriga
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2 (4)

TJÄNSTESKRIVELSE

ska förhindras att göra intrång i bårhuslokalerna eller i fordon under transport till och från
bårhus. Vårdgivaren bör se till att kroppen efter en avliden förvaras på ett lämpligt sätt för
att undvika att behov av balsamering av sanitära skäl uppstår, kontrollera att en
rättmedicinsk undersökning eller klinisk obduktion som har planerats även har genomförts
innan kroppen efter en avliden lämnas ut, dokumentera vem som hämtar en kropp efter en
avliden och om denne är en närstående eller en representant för en begravningsbyrå,se till
att den som hämtar en kropp efter en avliden visar sin legitimation och med en
namnteckniong bekräftar att han eller hon har tagit emot kroppen och eventuell
medföljande egenom, och underrätta Skatteverket i de fall en kropp efter en avliden inte
har hämtats från bårhuset och det finns risk för att kroppen inte kommer att kremeras eller
gravsättas senast en månad efter dödsfallet."
Enligt hälso- och sjukvårdslagen 26 §, avgifter, kan kommunen ta ut en avgift av dödsboet
för bårtransport, detta enligt jurist på Sveriges kommuner och landsting.
Av cirkulär 2005:52, Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna, punkt 4
Avgifter till kommuner och landsting, "Bestämmelser om vårdavgifter i 26§ hälso- och
sjukvårdslagen medger att landsting och kommuner få ta ut avgifter i samband med
omhändertagande av avlidna. Om sjukvårdshuvudmannen väljer att ta ut avgift för denna
tjjänst måste avgiften faställas på samma sätt som övriga avgifter, det vill säga i respektive
fullmäktige. Avgiften ingår inte i landstingets högkostnadesskydd eller den kommunala
maxtaxan för äldreomsorg. Det är dödsboet som ska betala denna avgift."

Ärendets tidigare behandling

Handlingar i ärendet

Expedieras
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3 (4)

KVALITETSSÄKRINGSDOKUMENT
TILL NÄMNDBESLUT

Nedan redovisas de viktigaste punkterna kortfattat under respektive rubrik. Finns inget att rapportera eller bedöms
beslutet inte ha någon inverkan på området kryssas rutan i.

Arbetsmiljöaspekter
Bedöms inte påverka arbetsmiljön
Vilken arbetsmiljöpåverkan har beslutet?
Vilka berörs av denna arbetsmiljöpåverkan?
Vilka åtgärder kommer att vidtas/har vidtagits för att mildra denna påverkan?
Vem/vilka har samverkan skett med?
Barnperspektiv
Bedöms inte påverka barnperspektivet
Hur har beslutet tagit hänsyn till barnets bästa?
Hur har barns sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter beaktats?
Innebär beslutet att barns och ungdomars rätt till en god hälsa och utveckling beaktats?
Hur har barn fått uttrycka sin mening?
Har särskild hänsyn tagits till funktionshindrade barns behov?
Hur ska beslutet återkopplas till barn och ungdomar?
Vem/vilka har samverkan skett med?
Miljöaspekter
Bedöms inte ha någon miljöpåverkan
Vilken miljöpåverkan har beslutet?
Vilka berörs av denna påverkan?
Vilka åtgärder kommer att vidtas/har vidtagits för att mildra denna påverkan?
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TJÄNSTESKRIVELSE

Vem/vilka har samverkan skett med?
Jämställdhet/jämställdhetsintegration
Bedöms inte påverka något ur jämställdhetsperspektivet
Påverkar beslutet jämställdheten?
Hur?
Om negativt vilka åtgärder har vidtagits?
Påverkar beslutet jämställdhetsintegrationen? (Jämställdhetsintegrationen är då en
åtgärd/verksamhet utövas så att män och kvinnor får likabehandling oavsett kön).
Vem/vilka har samverkan skett med?
Facklig samverkan genomförd
Med nedanstående fackliga organisationer:
Akademikeralliansen
Kommunal
Lärarnas Riksförbund

SKTF

SSR

Vårdförbundet

Inger Söderberg
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Lärarförbundet
Skolledarna
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Dnr

2016/148

§ 10/2017

1 (1)

Kommunstyrelsen
2017-01-31

Taxa för dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att införa en timtaxa
motsvarande 0,8 % av ett prisbasbelopp för dödsboförvaltning och åtgärder enligt
begravningslagen.

Ärende
Se handlingar från socialnämnden.
Taxebeslut kan inte tillämpas retroaktivt, vilket innebär att den nya taxan börjar gälla när
fullmäktiges beslut vunnit laga kraft.

Ekonomisk kalkyl
Se handlingar från socialnämnden

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-10-07, Susanne Holmgren
SN 2016-10-21, § 105
Tjänsteskrivelse 2017-01-11, Ulf Strömstedt
Muntlig information, Eija Viitala Larsson

Expedieras
Socialnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Dnr

2016/148

§ 13/2017

1 (1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-01-17

Taxa för dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka förslaget vidare till Kommunstyrelsen
utan yttrande.

Beslutsförslag under mötet
Peter Hillblom (HOP) föreslår att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslaget
skickas vidare till Kommunstyrelsen utan yttrande.

Ärende
Se handlingar från socialnämnden.
Taxebeslut kan inte tillämpas retroaktivt, vilket innebär att den nya taxan börjar gälla när
fullmäktiges beslut vunnit laga kraft.

Ekonomisk kalkyl
Se handlingar från socialnämnden

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-10-07, Susanne Holmgren
SN 2016-10-21, § 105
Tjänsteskrivelse 2017-01-11, Ulf Strömstedt

Expedieras
Socialnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
2017-01-11
Handläggare Ulf Strömstedt

Diarienr

2016/148

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-17
Kommunstyrelsen
2017-01-31
Kommunfullmäktige
2017-02-21

Taxa för dödsboförvaltning och åtgärder enligt
begravningslagen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige
att införa en timtaxa motsvarande 0,8% av ett prisbasbelopp för
dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen.

Ärende
Se handlingar från socialnämnden.
Taxebeslut kan inte tillämpas retroaktivt, vilket innebär att den nya taxan börjar
gälla när fullmäktiges beslut vunnit laga kraft.

Ekonomisk kalkyl
Se handlingar från socialnämnden

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-10-07, Susanne Holmgren
SN 2016-10-21, § 105
Tjänsteskrivelse 2017-01-11, Ulf Strömstedt

Expedieras
Socialnämnden
Akten

Ulf Strömstedt

Mimmi Abramsson

Senior advisor

Kommunchef
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Tagit hänsyn till:
Ja Inte
aktuellt
Juridik
Ekonomi
Diskrimineringslagstiftning
Jämställdhet/integration
Barnperspektiv
Miljöaspekter
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Individ- och familjeomsorgen

2016-10-07
Till
Socialnämnden

Förslag till taxa för dödsboförvaltning

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta
att införa en taxa för dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen fr o m
2017-01-01 samt
att taxan utformas som en timtaxa motsvarande 0,8 % av gällande prisbasbelopp
(för 2016, 354 kronor per timme).

Bakgrund
Socialnämnden har ansvar för att göra dödsboanmälan och i vissa fall förvalta och
avveckla dödsbon samt ibland ordna så att en begravning kan komma till stånd.
För detta föreslås att kommunen ska ta ut en taxa.
När någon avlidit ska enligt 18 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB) efterlevande make, sambo,
arvingar och universella testamentstagare (dödsbodelägare) gemensamt förvalta
den dödes egendom under boets utredning.
Om sammanlevande dödsbodelägare, efterlevande make som inte är delägare eller
annan delägare som kan ta hand om boet saknas är socialtjänsten enligt 18 kap. 2 §
ärvdabalken (ÄB) ansvarig för boets provisoriska förvaltning till dess dödsbodelägare spårats och underrättas.
Utgångspunkten är att socialtjänstens förvaltning av dödsboet ska vara så kortvarigt
som möjligt.
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Individ- och familjeomsorgen

Kommunen har inte tidigare varken tagit ut någon avgift för tillfällig dödsboförvaltning eller för åtgärder enligt begravningslagen. Arbetet med tillfällig dödsboförvaltning kan vara tidskrävande. I många fall ska kontakter tas med ett flertal
myndigheter, banker, försäkringsbolag, fordringsägare och fastighetsägare. Enligt
undertecknad är det därför lämpligt att ta ut ersättning för detta arbete. Flera
kommuner i landet har infört en sådan taxa.
Förslag till taxa
Tillfällig dödsboförvaltning samt åtgärd enligt begravningslagen som kommunen
utför utgör myndighetsutövning. Av 4 kap. 6 § mervärdesskattelagen framgår att
om en omsättning utgör ett led i myndighetsutövning så utgör den inte sådan
yrkesmässig verksamhet som innebär att mervärdesskatt ska erläggas till staten.
Moms ska därför inte tas ut i samband med aktuella taxeuttag enligt ärvdabalken
och begravningslagen.
Taxan föreslås bygga på en timtaxa utifrån den tid respektive handläggare lägger
ned på ärendet.
Utifrån jämförelse med andra kommuners taxor föreslås en timtaxa motsvarande
0,8 % x 44 300 kronor (prisbasbelopp 2016) = 354 kronor per timme. Taxan kommer
att förändras årligen utifrån det aktuella prisbasbeloppet.

Susanne Holmgren
Socialchef
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17 -01-17

Interpellation

Hofors kommun har skrivit på ett avtal med andra kommuner i länet att vi ska vara med i
Vård och Omsorgscollege VOC.
Kommunen är även med i teknikcollege. I och med det så förbinder sig Hofors Kommun till
vissasaker, bla att utbildningar ska vara certifierade.
För våra ungdomar som vill utbilda sig och går Omvårdnadsprogrammetpå gymnasiet är
det inga problem då utbildningen i Sandvikens utbildning är certifierad.
Bekymret är för vuxna som vill utbilda sig.
Många vuxna vill läsa på distans och då har Björkhagsskolan distansutbildning, men den
är inte certifierad och då tvekar många att läsa där för de blir inte anstätlningsbara på
samma grunder.

Behovet av utbildad personal inom vård och omsorg är stort och min fråga till
Kommunalrådet enl följande :
Planeras den för någon förändring som underlättar för en certifierad utbildning inom
kommunen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Dnr

2015/113

§ 13/2017

1 (1)

Kommunstyrelsen
2017-01-31

Medborgarförslag om idrottsmuseum

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget.

Ärende
Christian Länk föreslår i ett medborgarförslag att Idrottskommunen Hofors borde ha någon
form av idrottsmuseum "För att där kunna visa upp och på så vis inspirera andra och hylla
de som finns med".
Förslagsställaren föreslår att kommunen ställer en större lokal till förfogande där personal
svarar för att ta kontakter och organisera verksamheten och föreningslivet svarar för
innehållet i form av bilder, berättelser, medaljer, vimplar, pokaler, resultatlistor, etc.
Hofors Föreningservice avser, under förutsättning av att förväntade Leader-medel erhålls,
att, tillsammans med kommunens föreningar bygga upp ett idrottsmuseum i samma
lokaler som inrymmer det nyligen öppnade Sportoteket.

Ekonomisk kalkyl
Kommunen får inga extra kostnader utöver det bidrag som redan beslutats till Hofors
Föreningsservice

Beslutsunderlag
Medborgarförslag Christian Länk, 2015-07-10
Tjänsteskrivelse Tommy Nielsen, 2015-11-18
Tjänsteskrivelse Ulf Strömstedt, 2017-01-12

Expedieras
Christian Länk
Hofors Föreningsservice
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Dnr

2015/113

§ 17/2017

1 (1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-01-17

Medborgarförslag om idrottsmuseum

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget.

Ärende
Christian Länk föreslår i ett medborgarförslag att Idrottskommunen Hofors borde ha någon
form av idrottsmuseum "För att där kunna visa upp och på så vis inspirera andra och hylla
de som finns med".
Förslagsställaren föreslår att kommunen ställer en större lokal till förfogande där personal
svarar för att ta kontakter och organisera verksamheten och föreningslivet svarar för
innehållet i form av bilder, berättelser, medaljer, vimplar, pokaler, resultatlistor, etc.
Hofors Föreningservice avser, under förutsättning av att förväntade Leader-medel erhålls,
att, tillsammans med kommunens föreningar bygga upp ett idrottsmuseum i samma
lokaler som inrymmer det nyligen öppnade Sportoteket.

Ekonomisk kalkyl
Kommunen får inga extra kostnader utöver det bidrag som redan beslutats till Hofors
Föreningsservice

Beslutsunderlag
Medborgarförslag Christian Länk, 2015-07-10
Tjänsteskrivelse Tommy Nielsen, 2015-11-18
Tjänsteskrivelse Ulf Strömstedt, 2017-01-12

Expedieras
Christian Länk
Hofors Föreningsservice
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
2017-01-12
Handläggare Ulf Strömstedt

Diarienr

2015/113

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-17
Kommunstyrelsen
2017-01-31
Kommunfullmäktige
2017-02-21

Medborgarförslag om idrottsmuseum
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige
att bifalla medborgarförslaget

Ärende
Christian Länk föreslår i ett medborgarförslag att Idrottskommunen Hofors
borde ha någon form av idrottsmuseum. "För att där kunna visa upp och på så vis
inspirera andra och hylla de som finns med".
Förslagsställaren föreslår att kommunen ställer en större lokal till förfogande där
personal svarar för att ta kontakter och organisera verksamheten och
föreningslivet svarar för innehållet i form av bilder, berättelser, medaljer,
vimplar, pokaler, resultatlistor, etc.
Hofors Föreningservice avser, under förutsättning av att förväntade Leadermedel erhålls, att, tillsammans med kommunens föreningar bygga upp ett
idrottsmuseum i samma lokaler som inrymmer det nyligen öppnade Sportoteket.

Ekonomisk kalkyl
Kommunen får inga extra kostnader utöver det bidrag som redan beslutats till
Hofors Föreningsservice

Beslutsunderlag
Medborgarförslag Christian Länk, 2015-07-10
Tjänsteskrivelse Tommy Nielsen, 2015-11-18
Tjänsteskrivelse Ulf Strömstedt, 2017-01-12

Expedieras
Christian Länk
Hofors Föreningsservice
Akten

-36-

Ulf Strömstedt

Mimmi Abramsson

Senior advisor

Kommunchef

Tagit hänsyn till:
Ja Inte
aktuellt
Juridik
X
Ekonomi
X
Diskrimineringslagstiftning
X
Jämställdhet/integration
X
Barnperspektiv
X
Miljöaspekter
X
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Förslaget skickas till:
Hofors kommun
Kommunkontoret
813 81 Hofors
(Eller lämnaförslagetdirekttill kommunstyrelsenskansli)
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TJÄNSTESKRIVELSE
2015-11-18
Handläggare Tommy Nielsen

Diarienummer

Kommunfullmäktige

Medborgarförslag, Idrottsmuseeum
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget överlämnas till Fritid för att i
samverkan med Hofors Ideella Föreningsservice utreda möjligheterna till ett
Idrottsmuseeum.

Beskrivning av ärendet i korthet
Christian Länk föreslår i ett medborgarförslag att Idrottskommunen Hofors borde ha någon
form av idrottsmuseum. "För att där kunna visa upp och på så vis inspirera andra och hylla
de som finns med".
Förslagsställaren föreslår att kommunen ställer en större lokal till förfogande där personal
svarar för att ta kontakter och organisera verksamheten och föreningslivet svarar för
innehållet i form av bilder, berättelser, medaljer, vimplar, pokaler, resultatlistor, etc.

Motivering
Hofors Ideella Föreningsservice har tankar om någon form av idrottsmuseum med i bilden.
Frågan har funnits med i bilden hos personer i styrelsen ända sedan start. Det kontaktnät
som byggs upp av medlemar bör vara en god grund att påbörja arbetet med. Flera av de
mindre föreningarna bör ha ett behov av visa upp sig och kontaktnätet som de bygger upp
bör kunna vara ett bra forum för att diskutera frågan om material till ett museum eller
utställning.
Samtidigt bör det pågående arbetet med att ta fram bilder av idrottsprofiler även kunna
hanteras i i sammanhanget eftersom det har visat sig svårt för både kommunen och
hembygdsföreningen att få in bildmaterial och uppgifter.

Ärendets tidigare behandling

Handlingar i ärendet
Medborgarföraslag från Christian Länk
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TJÄNSTESKRIVELSE

Expedieras
Hofors kommun fritid
Hofors Ideella Föreningsservice

Tommy Nielsen, informationssamordnare.
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KVALITETSSÄKRINGSDOKUMENT
TILL NÄMNDBESLUT
Kommunfullmäktige
Nedan redovisas de viktigaste punkterna kortfattat under respektive rubrik. Finns inget att rapportera eller bedöms
beslutet inte ha någon inverkan på området kryssas rutan i.

Arbetsmiljöaspekter
Bedöms inte påverka arbetsmiljön
Vilken arbetsmiljöpåverkan har beslutet?
Vilka berörs av denna arbetsmiljöpåverkan?
Vilka åtgärder kommer att vidtas/har vidtagits för att mildra denna påverkan?
Vem/vilka har samverkan skett med?
Barnperspektiv
Bedöms inte påverka barnperspektivet
Hur har beslutet tagit hänsyn till barnets bästa?
Hur har barns sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter beaktats?
Innebär beslutet att barns och ungdomars rätt till en god hälsa och utveckling beaktats?
Hur har barn fått uttrycka sin mening?
Har särskild hänsyn tagits till funktionshindrade barns behov?
Hur ska beslutet återkopplas till barn och ungdomar?
Vem/vilka har samverkan skett med?
Miljöaspekter
Bedöms inte ha någon miljöpåverkan
Vilken miljöpåverkan har beslutet?
Vilka berörs av denna påverkan?
Vilka åtgärder kommer att vidtas/har vidtagits för att mildra denna påverkan?
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TJÄNSTESKRIVELSE

Vem/vilka har samverkan skett med?
Jämställdhet/jämställdhetsintegration
Bedöms inte påverka något ur jämställdhetsperspektivet
Påverkar beslutet jämställdheten?
Hur?
Om negativt vilka åtgärder har vidtagits?
Påverkar beslutet jämställdhetsintegrationen? (Jämställdhetsintegrationen är då en
åtgärd/verksamhet utövas så att män och kvinnor får likabehandling oavsett kön).
Vem/vilka har samverkan skett med?
Facklig samverkan genomförd
Med nedanstående fackliga organisationer:
Akademikeralliansen
Kommunal
Lärarnas Riksförbund

SKTF

SSR

Vårdförbundet

Tommy Nielsen
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Lärarförbundet
Skolledarna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Dnr

Kommunstyrelsen
2017-01-31

2015/59

§ 12/2017

1 (1)

Medborgarförslag om utveckling av kulturhistoriska lämningar

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.

Ärende
Paul Schüttman har inkommit med ett medborgarförslag som syftar till att ta tillvara
kulturhistoriska miljöer. Under beredningens gång har det blivit tydligt att kommunen
varken har lämplig kompetens eller tillräckliga resurser för att genomföra
medborgarförslaget. Vill man genomföra ett arbete som föreslås torde man behöva
engagera andra aktörer.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, Paul Schüttman, 2015-04-12
Tjänsteskrivelse Tommy Nielsen, 2015-11-17
KSAU 2016-01-16, § 16
Tjänsteskrivelse Ulf Strömstedt, 2017-01-12

Expedieras
Paul Schüttman
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Dnr

Kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-01-17

2015/59

§ 16/2017

1 (1)

Medborgarförslag om utveckling av kulturhistoriska lämningar

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget.

Beslutsförslag under mötet
Torbjörn Jansson (S) föreslår att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå
Kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.

Ärende
Paul Schüttman har inkommit med ett medborgarförslag som syftar till att ta tillvara
kulturhistoriska miljöer. Under beredningens gång har det blivit tydligt att kommunen
varken har lämplig kompetens eller tillräckliga resurser för att genomföra
medborgarförslaget. Vill man genomföra ett arbete som föreslås torde man behöva
engagera andra aktörer.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, Paul Schüttman, 2015-04-12
Tjänsteskrivelse Tommy Nielsen, 2015-11-17
KSAU 2016-01-16, § 16
Tjänsteskrivelse Ulf Strömstedt, 2017-01-12

Expedieras
Paul Schüttman
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
2017-01-12
Handläggare Ulf Strömstedt

Diarienr

2015/59

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-17
Kommunstyrelsen
2017-01-31
Kommunfullmäktige
2017-02-21

Medborgarförslag om utveckling av kulturhistoriska
lämningar
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige
att avskriva medborgarförslaget från vidare handläggning enligt Kommunallagen
5:33.

Ärende
Paul Schüttman har inkommit med ett medborgarförslag som syftar till att ta
tillvara kulturhistoriska miljöer.
Under beredningens gång har det blivit tydligt att kommunen varken har lämplig
kompetens eller tillräckliga resurser för att genomföra medborgarförslaget.
Vill man genomföra ett arbete som föreslås torde man behöva engagera andra
aktörer.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, Paul Schüttman, 2015-04-12
Tjänsteskrivelse Tommy Nielsen, 2015-11-17
Ksau 2016-01-16, § 16
Tjänsteskrivelse Ulf Strömstedt, 2017-01-12

Expedieras
Paul Schüttman
Akten

Ulf Strömstedt

Mimmi Abramsson

Senior advisor

Kommunchef
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Tagit hänsyn till:
Ja Inte
aktuellt
Juridik
Ekonomi
Diskrimineringslagstiftning
Jämställdhet/integration
Barnperspektiv
Miljöaspekter
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Hofim
Kommun
MEDBORGARFÖRSLAG
Inlämnat av

Eflemamn:

F6mamn:PaU.1

Adress:Hagmansgatan

Telefon:

Förslaget
Utveckling av kulturhistoriska lämningar inom Hofors kommunÅ/änligen se bilaga.

Utförligare beskrivning I motivering

[Vänligense bilaga.

Vill du själv presentera förslaget vid kommunfullmäktiges

Datum

1 5-04-12

sammanträde?

UnderSkriñ

'Ella

_Nej

_

Förslaget skickas till:
Hofors kommun
Kommunkontoret
813 81 Hofors
(Eller lämna förslaget direkt till kommunstyrelsens kansli)
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Historia, en framtid för Hofors
l alla generationerharman varit nyfiken och förundradöver hur livet tedde sig i det förflutna.
Järnhanteringi Hofors och Torsåker har ju en historia som, vad man vet, sträcker sig så långt
tillbaka som till börjanav vår tideräkning.
Man talar om att man måste se bakåt för att kunna gå framåt.

Vi har idag ett samhälle där människor tappat sina kopplingar bakåt, eller kommer från andra
kulturer. Att undersöka det historiska är värdefullt och fascinerande, samtidigt som det för mänskor

samman över generationer.
Hofors har en fantastiskkulturhistoriasom förtjänaratt lyftas fram!
En resurs som kan utnyttjasbättreoch skulle kunna bidra till en ökad grad av sysselsättning samt
fler besökare till kommunen.

Stoppa förfallet av värdefulla kulturhistoriska lämningar
Jag vill föreslå att som första steg titta på vad som måste göras för
att bevarakulturhistoriskamiljöer.
Som exempel vill jag framhållaområdetkringTjämäs som särskilt

intressantoch värdefullt,med kopplingtill Storbergetsgruvor.
Medkanalen,vattenhjulsgraven
och stånggångsleder.
v!

Idag kan det vara svårt att se spåren efter dessa. Naturen,jord- och
skogsbuk gör att spårensnabbt försvinner.

Återskapa
När man besöker dessa platser måste man fråga sig, hur säg det en
gång ut? Vad är det för lämningarjag ser och så vidare. Ja fantasin

drarlätt i väg! Tänk att kunnaåterställaeller kanskeåterskapa
vissa delar av miljöerna.
Att kunna visa delar av stånggångens mekaniska delar eller
Slaggstcn sum utgör en del u» kanalen
Här frilaggd frånmossa

tillrättaläggastensättningari kanalen borde vara fullt möjlig.
Samarbeta

Att tillverka tidstypiska delar förutsätterkunskap och
resurser som kan bli till projekt i olika former,
studiecirklaroch kurseretc. Likt ringarpå vattnet.
I Hofors finns fönnodligen redanbåde kompetens vilja
och även resurser.
hembygdsföreningar,
Länsmuseet,
Kommunen,
studieorganisationer, markägare, byalag, teater grupper.

Tillsammans skulle man kunnanå långt.
är

rekonslrueradc. S\årt medfamn av »lider och

Summering

Vad det skulle betyda för Hofors som byggd vid ett
genomförande av ett bevarandeprojektkan man spekulera kring. Vi kan titta på andrasexempel vad
man lyckats uppnått. Pershyttanoch Falukoppargruvaär några som kan inspirera. Som bekant är
Falun med Stora stöten ett världsarv,något de knappastskulle varit om de inte vårdatsina historiska
lämningar.
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De spännande berättelserna kring arbetet vid våra gruvor, som den i kalkbrottet vid Vingesbacke.
När tunnan med sten föll ifrån laven, rakt ned över karlarna på botten i gruvan, alla kom undan med
livet i behåll! Och många andra som inte slutade lika lyckligt.
Nu finns det en väldig mängdplatser, alldeles runt kuten i våra skogaroch byar, som bär lämningar
med historier som förjärnar att bli berättade. Bara någonvill berätta!
Somjag ser det så har vi mångaoutnyttjade naturresurser i vår hembyggd.
"Gräv där du står!”

DOII under massan döljer sig tydliga spår cfflcr stolpar ifran stilnggungcn.
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TJÄNSTESKRIVELSE
2015-09-30
Handläggare Tommy Nielsen

Diarienummer

Kommunfullmäktige

Medborgarförslag, Historia - en framtid för Hofors
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget tillstyrks och lämnas till CFA för
bedömning av i vilken omfattning vården skall kunna ingå i Ute-gruppens verksamhet.

Beskrivning av ärendet i korthet
Paul Schüttman föreslår i ett medborgarförslag att insatser måste göras för att stoppa
förfallet av värdefulla kulturhistoriska lämningar. Kulturhistorian är värdefull och vi måste se
bakåt för att kunna gå framåt, samt att den är en värdefull resurs som kan skapa
sysselsättning och locka besökare.

Motivering
Hofors kommun ingår i ekomuseet Järnriket vars syfte är att beskriva järnets betydelse för
vår bygd och bevara de kulturhistoriska lämningarna på deras ursprungliga platser. Järnriket
har haft stor betydelse för bevarande av kulturhistoriska miljöer i Hofors kommun där bl.a.
Storbergets gruvor, Gammelstilla och Klavsnäs kvarn kan nämnas. Dessa är stora objekt som
är väl bevarade och lätt att ta till sig och förstå.
Större problem är det däremot med kulturlämningar som tas upp i medborgarförslaget, de
kräver i de flesta fall information och kunskapsförmedling för att besökaren skall kunna
förstå objektet. En del sådana arbeten har gjorts och pågår och är då knutna till de större
kulturobjekten och vandringsleder. I dag finns ca 3 050 registrerade fornlämningar inom
kommunens gränser och att organisera, prioritera m.m. plan för vård torde vara en svår
uppgift.
I dag är det i första hand föreningslivet som svarar för vård och bevarade och många
frivilliga är involverade i denna verksamhet, där de gör ett vikigt arbete för att bevara vår
historia.
Mitt förslag är att fortsätta stödja det arbete som idag läggs ner för att
återskapa/rekonstruera genom olika åtgärder i samverkan med föreningar och
objektsägare.
En möjlighet som kommer igen är Eu-bidraget LEADER genom Leader Gästrikebygden, där
det passar bra för ideella föreningar att söka utvecklingsbidrag i synnerhet om det gynnar
besöksnäringen och skapar arbetstillfällen. Sådana åtgärder gynnar i de flesta fall utveckling
av redan befintliga besöksobjekt och kommer i det fallet även att utgöra en naturlig
prioritering på vilka fornminnen och dolda kulturobjekt som skall lyftas.
Ett annat problem som medborgarförslaget lyfter är den igenväxningen som sker och
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behovet av röjning. Här har CFA genom sin Ute-grupp gjort insatser som uppmärksammats
och fått mycket positiv respons som t.ex. kanalen vid Anrikningsverket.
Även i en framtid bör Ute-gruppen kunna åta sig uppdrag inom kultur- och naturvård
oavsett om det är på kommunal mark eller hos privata markägare. Formerna för detta bör
kunna upprättas mellan Hembygdsföreningarna och arbetsledningen för Ute-gruppen.

Ärendets tidigare behandling

Handlingar i ärendet
Medborgarförslag från Paul Schüttman

Expedieras

Tommy Nielsen, informationssamordnare.
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KVALITETSSÄKRINGSDOKUMENT
TILL NÄMNDBESLUT
Kommunfullmäktige
Nedan redovisas de viktigaste punkterna kortfattat under respektive rubrik. Finns inget att rapportera eller bedöms
beslutet inte ha någon inverkan på området kryssas rutan i.

Arbetsmiljöaspekter
Bedöms inte påverka arbetsmiljön
Vilken arbetsmiljöpåverkan har beslutet?
Vilka berörs av denna arbetsmiljöpåverkan?
Vilka åtgärder kommer att vidtas/har vidtagits för att mildra denna påverkan?
Vem/vilka har samverkan skett med?
Barnperspektiv
Bedöms inte påverka barnperspektivet
Hur har beslutet tagit hänsyn till barnets bästa?
Hur har barns sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter beaktats?
Innebär beslutet att barns och ungdomars rätt till en god hälsa och utveckling beaktats?
Hur har barn fått uttrycka sin mening?
Har särskild hänsyn tagits till funktionshindrade barns behov?
Hur ska beslutet återkopplas till barn och ungdomar?
Vem/vilka har samverkan skett med?
Miljöaspekter
Bedöms inte ha någon miljöpåverkan
Vilken miljöpåverkan har beslutet?
Vilka berörs av denna påverkan?
Vilka åtgärder kommer att vidtas/har vidtagits för att mildra denna påverkan?
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Vem/vilka har samverkan skett med?
Jämställdhet/jämställdhetsintegration
Bedöms inte påverka något ur jämställdhetsperspektivet
Påverkar beslutet jämställdheten?
Hur?
Om negativt vilka åtgärder har vidtagits?
Påverkar beslutet jämställdhetsintegrationen? (Jämställdhetsintegrationen är då en
åtgärd/verksamhet utövas så att män och kvinnor får likabehandling oavsett kön).
Vem/vilka har samverkan skett med?
Facklig samverkan genomförd
Med nedanstående fackliga organisationer:
Akademikeralliansen
Kommunal
Lärarnas Riksförbund

SKTF

SSR

Vårdförbundet

Tommy Nielsen
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Lärarförbundet
Skolledarna

I IofinsKommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL21(25)
Kommunstyrelsens
arbetsutskott

2016-01-18
Dnr

2015/59

§ 16. Medborgarförslagom Historia- en framtid för Hofors,förslagtill
besvarande
Ärende
PaulSchüttmanhar inkommit med ett medborgarförslagsomsyftartill att ta tillvara
kulturhistoriskamiljöer.
Föratt tillmötesgåförslagetsintentionersåär det lämpligtatt engageraideellaföreningar,
somi sintur har möjlighetatt sökabidraggenomLeaderGästrikebygden.Det är också
lämpligtatt en sådanförening/föreningarför en dialogmed Centrumför Arbete om vilka
insatserochuppdragsomde skullekunnabidramed inomramenför sinnya
arbetsbeskrivning.
Beslutsunderlag
Schüttmansmedborgarförslag,2015-D4-12
Tjänsteskrivelse
Tommy Nielsen,2015-09-30
TjänsteskrivelseUlf Strömstedt,kommunchef,2015-11-19
Beslutsförslagunder mötet
TorbjörnJansson(S)föreslåratt kommunstyrelsens
arbetsutskottbeslutaratt âterremittera
ärendetför att först reda ut den interna processen.
Beslut

TorbjörnJansson(S)föreslåratt kommunstyrelsensarbetsutskottbeslutaratt återremittera
ärendet för att först reda ut den internaprocessen.
Expedieras
PaulSchüttman
Kulturansvarig
CFA
Akten

Justerare

»no ""'

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Dnr

2014/112

§ 14/2017

1 (1)

Kommunstyrelsen
2017-01-31

Medborgarförslag om bilder av kända Hoforsprofiler vid Hofors
busstation och järnvägsstationen i Robertsholm

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förslå kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget
besvarat.

Ärende
Mainy Englén Wahlquist har i ett medborgarförslag föreslagit att välkomnande foto roll-ups
av kända Hoforsprofiler ska placeras på buss- och järnvägsstationen. Under rubriken ”Född
i Hofors” kan t.ex. Kerstin Hesselgren, Nilla Pierrou, Lennart Forsling och Lasse Åberg visas
upp.
Hofors kommun har under senare tid fått flera förslag med innebörden att visa upp
Hoforsprofiler. Detta som ett led i marknadsföringen av kommunen. Av den anledningen så
har VD för Entré Hofors kontaktats och överenskommelse träffats om att skicka över
medborgarförslaget till dem. Entré Hofors ansvarar för kommunens marknadsföring och
Englén Wahlquists förslag kan utgöra uppslag för deras fortsatta marknadsföringsarbete.

Ekonomisk kalkyl
Inga ytterligare kostnader utöver verksamhetsbidraget till Entré Hofors.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, Mainy Englén Wahlquist, 2014-10-14
Tjänsteskrivelse, Ulf Strömstedt, 2017-01-13

Expedieras
Akten
Mainy Englén Wahlquist

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Dnr

2014/112

§ 18/2017

1 (1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-01-17

Medborgarförslag om bilder av kända Hoforsprofiler vid Hofors
busstation och järnvägsstationen i Robertsholm

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att förslå
kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat.

Ärende
Mainy Englén Wahlquist har i ett medborgarförslag föreslagit att välkomnande foto roll-ups
av kända Hoforsprofiler ska placeras på buss- och järnvägsstationen. Under rubriken ”Född
i Hofors” kan t.ex. Kerstin Hesselgren, Nilla Pierrou, Lennart Forsling och Lasse Åberg visas
upp.
Hofors kommun har under senare tid fått flera förslag med innebörden att visa upp
Hoforsprofiler. Detta som ett led i marknadsföringen av kommunen. Av den anledningen så
har VD för Entré Hofors kontaktats och överenskommelse träffats om att skicka över
medborgarförslaget till dem. Entré Hofors ansvarar för kommunens marknadsföring och
Englén Wahlquists förslag kan utgöra uppslag för deras fortsatta marknadsföringsarbete.

Ekonomisk kalkyl
Inga ytterligare kostnader utöver verksamhetsbidraget till Entré Hofors.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, Mainy Englén Wahlquist, 2014-10-14
Tjänsteskrivelse, Ulf Strömstedt, 2017-01-13

Expedieras
Akten
Mainy Englén Wahlquist

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2017-01-12
Handläggare Ulf Strömstedt

Diarienr

2014/112

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-17
Kommunstyrelsen
2017-01-31
Kommunfullmäktige
2017-02-21

Medborgarförslag om bilder av kända Hoforsprofiler vid
Hofors busstation och järnvägsstationen i Robertsholm
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att förslå
kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat.

Ärende
Mainy Englén Wahlquist har i ett medborgarförslag föreslagit att välkomnande
foto roll-ups av kända Hoforsprofiler ska placeras på buss- och järnvägsstationen.
Under rubriken ”Född i Hofors” kan t.ex. Kerstin Hesselgren, Nilla Pierrou,
Lennart Forsling och Lasse Åberg visas upp.
Hofors kommun har under senare tid fått flera förslag med innebörden att visa
upp Hoforsprofiler. Detta som ett led i marknadsföringen av kommunen. Av den
anledningen så har VD för Entré Hofors kontaktats och överenskommelse träffats
om att skicka över medborgarförslaget till dem. Entré Hofors ansvarar för
kommunens marknadsföring och Englén Wahlquists förslag kan utgöra uppslag
för deras fortsatta marknadsföringsarbete.

Ekonomisk kalkyl
Inga ytterligare kostnader utöver verksamhetsbidraget till Entré Hofors.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, Mainy Englén Wahlquist, 2014-10-14
Tjänsteskrivelse, Ulf Strömstedt, 2017-01-13

Expedieras
Mainy Englén Wahlquist
Entré Hofors
Akten
Ulf Strömstedt

Mimmi Abramsson
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Senior advisor

Kommunchef

Tagit hänsyn till:
Ja Inte
aktuellt
Juridik
Ekonomi
Diskrimineringslagstiftning
Jämställdhet/integration
Barnperspektiv
Miljöaspekter
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Förslag
kickas till:
Hofors rnmun
Kommunkontoret
813 81 Hofors
(Eller lämna förslaget direkt till kommunstyrelsens kansli)
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2017-02-06
Handläggare Fredrik Segersteén

Diarienr

2017/21

Kommunfullmäktige

2017-02-21

Medborgarförslag om anläggning i anslutning till
Edskens Bad & Camping, anmälan
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget får ställas, att förslaget ska
överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande samt att beslutet ska
återrapporteras till kommunfullmäktige.

Ärende
Joel Viiperi har inkommit med ett medborgarförslag om att kommunen ska bygga
en anläggning i anslutning till Edskens Bad & Camping. Som motivering anger
förslagsställaren att en anläggning i stil med ett utomhusgym aktiverar vuxna och
barn, uppskattas av ortsbor och campinggäster samt att anläggningen skulle
hjälpa till med profileringen av Hofors som en idrottskommun.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2016-02-06
Beslutsförslag, kommunfullmäktiges presidium, 2017-02-06

Expedieras
Akten
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges presidium
genom

Fredrik Segersteén
Kommunsekreterare
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Tagit hänsyn till:
Ja Inte
aktuellt
Juridik
x
Ekonomi
x
Diskrimineringslagstiftning
x
Jämställdhet/integration
x
Barnperspektiv
x
Miljöaspekter
x
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Kommunkonioret

mr.17432..05.

HoforsKommun
Hoforskommun
81381 Hofors
hofors.kcrnmun@hofors.se,
0290-2900D

Medborgarförslagtill kommunen
1. Förslag
Kontaktperson
Förnamn
Joel

Efternamn
Viiperi

Utdelningsadress
GamlaFaluvägen4

Postnummer
51391

Postort

Telefon (även riktnummer)

Hofors

0735251373

E-postadress
ioel.viiperi@midroc.se

Förslag
(dukanocksåbifogaen bilagamedert förslageller en bild)
Utegymmed någonslagshinderbanaförstora ochsmå.
Föratt åter väckalivi en av Hoforssovandepärlor,EdskensBad&Carnping
tyckerjagatt man bordebygganågonslagsanläggningi
anslutningtill badet.där bådevuxnaoch barn kan aktiverasig.något'zstil meddet utegymsombyggdesvid Hoforshallenförett antal
år sedan,men avenmer anpassatfor barn ochungdomar.Då träningär mycketpopulärti Hoforsochi övrigasamhällettrorjag att det
skulleuppskattasav ortsborlikvälsomcampinggäster.Gymetfungerarävenutmärktsomambassadörochprofileringför
idrottskummunenHofors.
MedvänligHälsning;Joel
Underskrift

S'da 1 av 1
Löpnummer9 S47
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2017-02-06
Handläggare Fredrik Segersteén

Diarienr

2017/1002

Kommunfullmäktige

2017-02-21

Rapportering till Kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporteringen.

Ärende
Löpnr
1204/2016
101/2017
117/2017
123/2017

Ärende
KS 20161220/ § 139 Medborgarförslag om tillgänglighetsanpassad
fiskeplats vid Hubo Långsjön
Socialnämndens beslut om ej verkställda beslut kvartal 4
Granskningsyttrande gällande delårsrapport 2016
Handlingsplan för Folkhälsoarbetet i Hofors kommun,
återremittering

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Fredrik Segersteén, Kommunsekreterare, 2017-02-06

Expedieras
Akten

Fredrik Segersteén
Kommunsekreterare
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Tagit hänsyn till:
Ja Inte
aktuellt
Juridik
x
Ekonomi
x
Diskrimineringslagstiftning
x
Jämställdhet/integration
x
Barnperspektiv
x
Miljöaspekter
x
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