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§ 35 Kungörande
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna sammanträdets kungörande.

Ärende
Kommunfullmäktiges sammanträde har kungjorts på kommunens officiella anslagstavla.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr

§ 36 Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 37 Allmänhetens frågestund
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avsluta ärendet då ingen fråga inkommit.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2018/121

§ 38 Avsägelse/fyllnadsval
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Christel Breske Hirscher (HOP) som ledamot i
Valnämnden.

Ärende
Christel Breske Hirscher (HOP) har inkommit med en begäran om att entledigas från sitt
uppdrag som ledamot i Valnämnden.

Expedieras
Valnämnden
Christel Breske Hirscher
Personalfunktionen
Kansliet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2019/18

§ 39 Årsredovisning 2018 Hofors kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 godkänna årsredovisning 2018, samt
 föra över äskade investeringar enligt förslag till år 2019.

Ärende
Årsredovisningen för Hofors kommun 2018 visar resultat och ställning för räkenskapsåret
2018. Måluppfyllelse och internkontroll redovisas. Nämndernas driftresultat framgår också
av redovisningen. Totalsammanställningar i form av resultaträkning, balansräkning och
kassaflödesanalys avges. Investeringarna som är aktuella samt tidigare beslutade investeringar redovisas också i olika sammanställningar.
Revisionen har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda lekmannarevisorer/revisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag. Granskningen har utförts av sakkunniga (KPMG AB) som biträder
revisorerna. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning
och inriktning samt gett det resultat som redovisas i "Revisorernas redogörelse".
Revisorerna bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i Hofors kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Revisorerna bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har
varit tillräcklig.
Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med
de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar samt enskilda ledamöterna i dessa organ.
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Ekonomichef Mats Hägglund, 2019-03-06
Årsredovisning 2018 Hofors kommun
KSAU 2019-03-12/ § 17
KS 2019-03-26/ § 41
Muntlig information Liliana Bolohan, t.f. ekonomichef och Jonatan Alamo Block, kommunchef
Muntlig information Ingemar Kalén (KD), ordförande revisionen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Expedieras
Ekonomifunktionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 40 Beviljande av ansvarsfrihet
A)Kommunstyrelsen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för Kommunstyrelsen och de enskilda
förtroendevalda för år 2018, i enlighet med revisorernas tillstyrkan.
Jäviga
Linda-Marie Anttila (S)
Daniel Johansson (S)
Kenneth Axling (S)
Tiina Kauppi (S)
Tomas Isaksson (S)
Mari Rasjö (S)
Arne Evertsson (L)
Hans Larsson (C)
Jakob Staland (C)
Samuel Gonzalez (V)
Ziita Eriksson (M)
Alf Persson (M)
Anne Persson (HOP)
Margon Johanssen (SD)

Ersättare

Alice Lindgren (C)

Sara Oskarsson (SD)

B) Barn- och utbildningsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för Barn- och utbildningsnämnden
och de enskilda förtroendevalda för år 2018, i enlighet med revisorernas tillstyrkan.
Jäviga
Daniel Johansson (S)
Tiina Kauppi (S)
Mari Rasjö (S)
Arne Evertsson (L)
Cia Norberg (L)

Ersättare

C) Socialnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för Socialnämnden och de enskilda
förtroendevalda för år 2018, i enlighet med revisorernas tillstyrkan.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Jäviga
Kenneth Axling (S)
Remzija Kolasinac (S)
Arne Evertsson (L)
Carina Halfvars (V)
Olivia Drugge-Wikman (V)
Ziita Eriksson (M)
Anne Persson (HOP)
Charlie Ahlholm (SD)

Ersättare

Sara Oskarsson (SD)

D) Valnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för Valnämnden och de enskilda förtroendevalda för år 2018, i enlighet med revisorernas tillstyrkan.

E) Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd och de enskilda förtroendevalda för år 2018, i enlighet med revisorernas
tillstyrkan.
Jäviga
Ersättare
Kenneth Axling (S)

F) Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för Överförmyndarnämnden Västra
Gästrikland och de enskilda förtroendevalda för år 2018, i enlighet med revisorernas tillstyrkan.

G) Gemensamma nämnden för verksamhetsstöd
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för Gemensamma nämnden för verksamhetsstöd och de enskilda förtroendevalda för år 2018, i enlighet med revisorernas tillstyrkan.
Jäviga
Linda-Marie Anttila (S)
Ziita Eriksson (M)

Justerare

Ersättare

Utdragsbestyrkande
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H) Gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten, FoU välfärd, RegNet och
HelGe mellan Gävleborgs läns landsting och kommunerna i Gävleborgs län
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten, FoU välfärd, RegNet och HelGe mellan Gävleborgs läns landsting och
kommunerna i Gävleborgs län och de enskilda förtroendevalda för år 2018, i enlighet med
revisorernas tillstyrkan.
Jäviga
Anne Persson (HOP)
Carina Halfvars (V)

Ersättare

Ärende
Revisorerna i Hofors kommun har granskat årsredovisning och tillstyrker att kommunstyrelsen, övriga nämnder och förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.
Den som är ledamot i Kommunstyrelsen eller en nämnd och samtidigt ledamot av Kommunfullmäktige är jävig. Vid fråga om ansvarsfrihet förklaras därför ledamöter enligt ovan
jäviga och deltar inte i handläggningen. Ersättare kallas enligt redovisningen ovan.
Kommunfullmäktige beviljar Kommunstyrelsen respektive varje nämnd ansvarsfrihet för år
2018 i separata beslut.

Beslutsunderlag
Revisionsberättelse, 2018

Expedieras
Nämnderna och styrelsen
Revisorerna
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 41 Preliminära ramar och anvisningar inför budget 2020
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 fastställa upprättat förslag till anvisningar och preliminära ramar för verksamhetsplan 2020-2022
 fastställa kommunövergripande mål för 2020.

Reservation
Samuel Gonzalez (V), Carina Halfvars (V) och Olivia Drugge-Wikman (V) reserverar sig mot
beslutet.

Ärende
Upprättandet av ramar till nämnder och styrelse bygger på Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) skatteintäktsprognos per februari 2019. Där framgår nivån på prognostiserade
skatteintäkter, generella bidrag och utjämning avseende 2020-2022.
I skatteprognosen har hänsyn tagits till att befolkningen är oförändrad. Skattesatsen uppgår till 22,86 kr samtliga år 2020-2022, dvs samma nivå som 2019.
I ramar för 2020-2022 uppgår det samlade resultatet till 46,6 mkr.
I förslag till beslut ligger de fem kommunövergripande målen för 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Mats Hägglund 2019-03-04
Bilaga ”Preliminära ramar och anvisningar inför budget 2020”
Vänsterpartiets förslag till preliminära ramar och anvisningar inför budget 2020
KSAU 2019-03-12 / § 19
KS 2019-03-26/ § 43

Beslutsförslag under mötet
Linda-Marie Anttila (S) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag.
Samuel Gonzalez (V) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att anta Vänsterpartiets förslag till preliminära ramar och kommunövergripande mål.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut; Samuel Gonzalez (V) förslag till
beslut och Linda-Marie Anttilas (S) förslag till beslut. Ordförande ställer förslagen mot
varandra och finner att Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Linda-Marie Anttilas (S) förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Expedieras
Akten
Nämnder och styrelse

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 42 Medborgarlöften 2019-2020
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till medborgarlöften 2019-2020.

Ärende
Medborgarlöften handlar om att polisen lyssnar på vad de som bor och verkar i kommunen
upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.
Medborgarlöften ska öka tryggheten, förebygga brott, öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Forskning visar att samverkan med kvalitet mellan polis och lokalsamhälle kan bidra till att öka förtroendet för polisen, ha positiva effekter på upplevd trygghet och leda till minskad brottslighet.
Förslaget till medborgarlöften 2019-2020 bygger på trygghetsundersökningen som genomfördes i kommunen under hösten 2018, analyser av droganvändandet i avloppsvattnet,
intervjuer med ungdomar på Entré ungdom, samt polisens aktuella lägesbild. Utifrån detta
underlag har kommunens säkerhetschef samt kommunpolisen prioriterat att jobba för att
öka medborgarnas upplevda trygghet samt minska droganvändandet. En målinriktad satsning som kommer att utvärderas med en ny trygghetsundersökning under hösten 2020. En
avstämning efter halva tiden kommer också att genomföras. Samtidigt kommer nya analyser att genomföras på avloppsvattnet för att kunna följa utvecklingen och se om arbetet
gett något resultat i form av minskad användning av droger.

Ekonomisk kalkyl
Dessa medborgarförslag innebär inga extra kostnader för kommunen, utan ryms inom redan planerade satsningar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Anders Holmkvist, säkerhetschef, 2019-02-05
Förslag till medborgarlöften 2019-2020
Resultat av trygghetsundersökningen hösten 2018
KSAU 2019-03-12 / § 22
KS 2019-03-26 / § 46

Expedieras
Polisen
Säkerhetschef
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 43 Antagande av minoritetspolitiskt program
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 anta det minoritetspolitiska programmet för Hofors kommun samt
 ge i uppdrag till Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden att ta fram handlingsplaner för år 2020.

Ärende
Ändringarna i Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) började
gälla från och med den 1 januari 2019. Därmed har Hofors kommun ett krav att anta mål
och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.
För att möjliggöra ett strategiskt arbete med minoritetsfrågor finns det även ett behov av
att samla in och dokumentera kommunens arbete. Detta kommer leda till ett mer effektivt
arbete och att kommunen genomför rätt åtgärder vilket i sin tur kommer förverkliga de
nationella minoriteternas rättigheter.
Följaktligen har ett förslag på minoritetspolitiskt program tagits fram vars syfte är att tydliggöra Hofors kommuns ansvar och förhållningssätt gällande minoritetsfrågor. Kommunens samrådsgrupp för den sverigefinska minoriteten har varit delaktig i processen och
programmet har presenterats för kommunledningsgruppen med möjlighet att lämna synpunkter.
Programmet innefattar bland annat den vision som Hofors kommun strävar mot för att
säkerställa de nationella minoriteternas tillgång till sina mänskliga rättigheter. Förslaget
innefattar även att styrelsen och nämnderna årligen ska upprätta en handlingsplan för sitt
arbete med de nationella minoriteterna, vilket också ska rapporteras till kommunstyrelsen.
Den 20 november 2018 beslutade Kommunstyrelsen att skicka förslaget på remiss till Barn
och utbildningsnämnden och Socialnämnden för yttrande. Kommunstyrelsen och Barn och
utbildningsnämnden hade inga synpunkter på programmet. Socialnämnden lämnade synpunkter angående personalförsörjning, språkkompetens samt organisering av äldreomsorg
på finska. Synpunkterna är viktiga att diskutera i framtagandet av handlingsplanerna som
ska fastställa hur Hofors kommun ska arbeta med minoritetsfrågor, vilka resurser som behöver avsättas samt vilka åtgärder som ska genomföras.
Socialnämnden framförde i sitt yttrande också synpunkter på programmets omfattning.
Programmets omfattning sträcker sig över det som kommunen enligt lag är tvungna att
följa, en begränsning av programmet är därför inte möjligt. Tanken med programmet är
också att öka kunskapen om nationella minoritetsfrågor och vikten av att arbeta med de
olika delarna: information och myndighetsbemötande, inflytande och delaktighet, främjande och synliggörande, service på minoritetspråk, förskola och äldreomsorg.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Efter att förslaget skickades på remiss har enstaka språkliga redigeringar gjorts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Jenny Hammar, samordnare finsk förvaltning 2019-02-21
Förslag till Minoritetspolitiskt program för Hofors kommun
KS 2018-11-20 § 127
BUN 2019-01-28 § 13
SN 2019-02-28 § 26
KSAU 2019-03-12/ § 21
KS 2019-03-26/ § 45

Expedieras
Kommunstyrelsen
Barn och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Samordnare finsk förvaltning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 44 Nya reglementen för kommunala pensionärsrådet och
kommunala tillgänglighetsrådet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 ändra namnet för kommunala rådet för funktionshindrade till kommunala tillgänglighetsrådet,
 fastställa förslag till reglementen för kommunala pensionärsrådet och kommunala
tillgänglighetsrådet
 ändra Kommunstyrelsens och Socialnämndens reglementen utifrån att råden organisatoriskt ska ligga under Kommunstyrelsen samt
 uppdra till Kommunstyrelsen att utse de politiska representanterna i råden.

Ärende
Den 2019-01-29 / § 15 fick kommunchefen i uppdrag av Kommunstyrelsen att utreda
kommunala pensionärsrådet och kommunala rådet för funktionshindrade. Fokus för utredningen skulle ligga på rådens sammansättning, reglementen, arvoderingsbestämmelser och
arbetsformer.
Behovet av att utreda de båda råden initierades dock av Socialnämnden då de noterat att
rådens funktion och syfte vid ett flertal tillfällen under de senaste åren varit upp för diskussion och ifrågasatts. De uppfattade att det framförallt var rådens reglementen som varit
föremål för omfattande diskussioner och att det fanns olika uppfattningar gällande rådens
befogenheter. Socialnämndens tuffa ekonomiska läge gjorde också att frågor om besparingar väcktes.
När Socialnämndens beslut nådde Kommunstyrelsens tjänsteorganisation väcktes direkt en
fundering om råden organisatoriskt låg rätt under Socialnämnden eller om de istället skulle
flyttas över till Kommunstyrelsen. Med anledning av detta valde Kommunstyrelsen den
2019-01-29 att starta en egen utredning innan ärendet skickades vidare till Kommunfullmäktige.
Under utredningen har kommunens reglementen jämförts med andra kommuners reglementen för motsvarande råd. Syftet har varit att hitta goda exempel på bestämmelser som
kan vara lämpliga att applicera i Hofors kommun. Vid jämförelsen har det varit tydligt att
reglementena inte skiljer sig i någon större omfattning. Syftet och de grundläggande delarna har stämt överens med Hofors kommuns råd. Dock har reglementena väckt frågor om
de kommunala bolagens närvaro, om antalet politiskt valda ledamöter i råden och vilka
föreningar som ska få ingå i råden. Vid en jämförelse med andra kommuners reglementen
har det också visat sig att flera kommuner väljer att inte arvodera föreningsrepresentanterna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Utredningen har tillsammans med Kommunstyrelsens ordförande träffat rådens föreningsrepresentanter från föregående mandatperiod. Vid träffen blev det tydligt att det viktigaste
för föreningarna var att de i ett tidigt skede får vara med och komma med synpunkter i
ärenden som kommunen hanterar och att de har möjlighet att i råden ta upp generella
brister i kommunens verksamheter. Att hanteringen av ärenden är transparent och att
återkoppling sker kontinuerligt i de ärenden som råden hanterar tyckte de var avgörande.
Möjligheten att initiera ärenden i kommunens nämnder eller jobba med opinionsbildning
var inte nödvändigt. Vid träffen lyftes önskemål om att minska antalet förtroendevalda i
råden och att de föreningar som ingår även fortsättningsvis ska vara de som har verksamhet i kommunen. Att det inte skulle utgå något arvode från kommunen till föreningsrepresentanterna var på intet sätt avgörande. Några tyckte till och med att det var bra.
Efter träffen med föreningsrepresentanterna har nya förslag på reglementen skrivits fram.
För att få ett mer inkluderande namn som bättre anger rådets syfte föreslogs att kommunala rådet för funktionshindrade skulle byta namn till kommunala tillgänglighetsrådet. Förslagen har skickats ut på remiss till föreningsrepresentanterna med möjlighet att komma
med synpunkter. Frågor och funderingar om tolkningar har inkommit men inga önskemål
om ändringar.

Ekonomisk kalkyl
Förslaget innebär en budgetminskning på ca 200 000 kronor, detta då inget arvode kommer att utgå till rådens ledamöter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, kanslichef, 2019-03-05
Förslag till reglemente för Kommunala pensionärsrådet
Förslag till reglemente för Kommunala tillgänglighetsrådet
Gällande reglemente för Kommunala pensionärsrådet
Gällande reglemente för Kommunala rådet för funktionshindrade
KS 2019-01-29/ § 15
SN 2018-12-13/ § 154
KSAU 2019-03-12/ § 20
KS 2019-03-26/ § 44

Expedieras
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Ingående föreningar
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2019/17
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§ 45 Rapportering av obesvarade motioner och medborgarförslag
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporteringen av obesvarade motioner och
medborgarförslag.

Ärende
I Kommunallagen 5 kap 35 § framgår det att en motion eller ett medborgarförslag ska om
möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid,
ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom
samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare
handläggning.
Kommunstyrelsens tjänstemannaorganisation har påbörjat ett arbete för att komma ikapp
med de motioner och medborgarförslag som ligger obesvarade och för att framöver kunna
handlägga förslagen snabbare.
Per den 2019-03-04 är följande motioner och medborgarförslag obesvarade:
Obesvarade motioner – äldre än ett år
Anmäld KF
Dnr
Ärende
2018-02-20 2018/5
Motion om att åter ta fram Carl Harry
Stålhanes konstverk Spel till allmänhetens beskådan
2017-05-23 2017/86
Motion om lokalt producerade livsmedel
2017-05-23 2017/57
Motion om handbok om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning
2016-06-13 2016/61
Motion om simundervisning
2015-12-14 2015/148
Motion om medborgarkontor i biblioteket i Hofors
2015-11-16 2015/138
Motion om tillsättande av fältassistenter
2015-06-15

2015/81

Motion om att anlägga två multisportarenor i kommunen

Obesvarade motioner – ej äldre än ett år
Anmäld KF
Dnr
Ärende
2019-02-19 2019/14
Motion om omkörningsfil vid korsningen
Storgatan-Skolgatan
2019-02-19 2019/13
Motion om nollvision för självmord i HoJusterare

Utdragsbestyrkande

Status
KS för beredning

KS för beredning
KS för beredning
KS för beredning
KS för beredning
Remitterad till
SN
KS för beredning

Status
Remitterad till
VGS
Remitterad till
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fors kommun
Motion om porrfria miljöer för barn

2018-12-11

2018/139

2018-09-18

2018/107

Motion om belysning på gångväg mellan
Postiljonsvägen och Kägelvägen

2018-09-18
2018-09-18
2018-09-18

2018/106
2018/105
2018/67

2018-09-18
2018-09-18
2018-09-18
2018-03-20

2018/66
2018/64
2018/63
2018/30

2018-03-20

2018/29

Motion om motortrafik på Olof Hjorts väg
Motion om kommunens busshållplatser
Motion om askkoppar vid alla parkbänkar
i centrala Hofors
Motion om nybyggnation Ställargatan
Motion angående solceller
Motion om analysering av avloppsvatten
Motion om minnesmärke för "med kärlek
från Hofors"
Motion om att tidigarelägga kommunfullmäktiges sammanträden

Obesvarade medborgarförslag – äldre än ett år
Anmäld KF
Dnr
Ärende
2018-02-20 2017/179 Medborgarförslag om framkomligheten
mellan Skolgatan och affärerna
2017-02-21 2017/21
Medborgarförslag om anläggning i anslutning till Edskens Bad & Camping
2016-11-14 2016/131 Medborgarförslag om allvädersbanor
2016-09-19 2016/101 Medborgarförslag om äventyrsgolfbana
med anknytning till orten
2015-12-14 2015/149 Medborgarförslag om utegym
Obesvarade medborgarförslag – ej äldre än ett år
Anmäld KF Dnr
Ärende
2018-09-18 2018/90
Medborgarförslag om gratis träning för
pensionärer

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, kanslichef, 2019-02-26
KSAU 2019-03-12/ § 26
KS 2019-03-26 / § 50

Expedieras
Akten
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

SN
Remitterad till
BUN
Remitterad till
Hoforshus/
tekniska
KS för beredning
KS för beredning
KS för beredning
KS för beredning
KS för beredning
KS för beredning
KS för beredning
Planerat beslut i
KF 2019-03-09

Status
KS för beredning
KS för beredning
KS för beredning
KS för beredning
KS för beredning

Status
KS för beredning
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Socialnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 46 Motion om att erbjuda körkortsteori för personalen, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till Kommunstyrelsen för beredning
senast 17 september 2019.

Ärende
Samuel Gonzalez (V) har inkommit med en motion om att kommunen ska erbjuda körkortsteori för personal inom hemtjänsten. Gonzalez föreslår att kommunen uppdrar till Barnoch utbildningsnämnden, att de i samarbete med Socialnämnden, tillser att personalen
erbjuds möjlighet att under arbetstid genomföra teoridelen av körkortsutbildningen. Gonzalez föreslår även att antalet intresseanmälningar och antal anställda som genomgått
denna utbildning återrapporteras årligen.

Beslutsunderlag
Motion, 2019-03-21
Skrivelse, Kommunfullmäktiges presidium, 2019-04-10

Expedieras
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2019/19
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§ 47 Interpellation om arbetsförmedlingens nedläggning i
kommunen, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen ska besvaras av Kommunstyrelsens ordförande vid Kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 11 juni 2019.

Ärende
Samuel Gonzalez (V) har inkommit med en interpellation med anledning av att Arbetsförmedlingens kontor kommer att läggas ner i Hofors. Gonzalez önskar fråga ansvarigt kommunalråd om vilka åtgärder som har vidtagits för att förhindra nedläggningen av Arbetsförmedlingens lokalkontor i kommunen samt vilka tänkbara konsekvenser nedläggningen
kommer att få för kommunen.

Beslutsunderlag
Interpellation, 2019-03-20

Expedieras
Kommunstyrelsens ordförande
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 48 Interpellation angående jämställdhetsdeklarationen, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen ska besvaras av Kommunstyrelsens ordförande vid Kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 11 juni 2019.

Ärende
Samuel Gonzalez (V) har inkommit med en interpellation angående kommunens anslutande till jämställdhetsdeklarationen år 2015. Gonzalez önskar fråga Kommunstyrelsens
ordförande på vilket sätt Hofors kommun har uppfyllt sina åtaganden i samband med antagandet av jämställdhetsdeklarationen.

Beslutsunderlag
Interpellation, 2019-04-09

Expedieras
Kommunstyrelsens ordförande
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 49 Fråga angående policydokument på hemsidan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avsluta ärendet efter att frågan har besvarats av Kommunstyrelsens ordförande.

Ärende
Samuel Gonzalez (V) har inkommit med en fråga om policydokumenten på kommunens
hemsida och önskar fråga Kommunstyrelsens ordförande om det kommer att ske någon
genomlysning av styrdokumenten.
Kommunstyrelsens ordförande framför att det är viktigt att dokumenten på hemsidan
uppdateras.

Beslutsunderlag
Fråga, 2019-04-09

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 50 Rapportering till Kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporteringen.

Ärende
Rapportering till Kommunfullmäktige för perioden 2019-03-07 – 2019-04-10:
Löpnr
Ärende
314/2019 KS 2019-03-26/ § 38 Yttrande gällande granskningen av kommunens delårsrapport 2018
315/2019 KS 2019-03-26 / § 39 Granskning av kommunens
långsiktiga finansiella planering
333/2019 Granskningsrapport Värmevärden AB
340/2019 Granskningsrapport Hofors Vatten för år 2018

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Linda Höglin Kanslichef, 2019-04-10

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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