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§ 18 Kungörande
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna sammanträdets kungörande.

Ärende
Kommunfullmäktiges sammanträde har kungjorts på kommunens officiella anslagstavla.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

5 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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§ 20 Allmänhetens frågestund
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avsluta ärendet då inga frågor inkommit.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2019-03-19
Dnr

§ 21 Information revisionen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tacka för informationen.

Ärende
Revisionen har haft gemensamt sammanträde med revisorerna från Sandviken och Ockelbo
gällande Överförmyndarnämnden.
Revisorerna har den 2019-03-18 lämnat ifrån sig granskningsrapporter gällande kommunens bolag.

Beslutsunderlag
Muntlig information, Ingemar Kalén, ordförande revisionen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr

2018/121

§ 22 Fyllnadsval
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 som revisor för den borgerliga kommunen utse Johan Ericsson (HOP) för resterande
mandatperiod 2019-2022,
 entlediga Monica Klaussén (KD) som ersättare i Gästrike återvinnares förbundsfullmäktige, samt att
 som ny ersättare i Gästrike återvinnares förbundsfullmäktige utse Jeanette Forsén
(KD) för resterande mandatperiod 2019-2022.

Ärende
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 2019-12-11/ § 163 beslutade fullmäktige att
entlediga Elvy Drugge (V) som revisor då det blivit känt att ett valbarhetshinder förelåg.
Den 2019-02-19/ § 6 låg ärendet åter hos fullmäktige för beslut om fyllnadsval, fullmäktige
beslutade då att återremittera beslutet om revisor för den borgerliga kommunen för ytterligare beredning. Valberedningen har därefter den 2019-03-18 berett ärendet och lämnat
förslag på revisor.
Monica Klaussén (KD) har inkommit med en begäran om entledigande gällande uppdraget
som ersättare i Gästrike återvinnare. Kristdemokraterna har inkommit med förslag på ny
ersättare efter Klaussén.

Beslutsunderlag
VB 2019-03-18/ § 2

Expedieras
Revisionen
Johan Ericsson
Monica Klaussén
Jeanette Forsén
Gästrike återvinnare
Kansliet
Personalenheten
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

9 (22)

Kommunfullmäktige
2019-03-19
Dnr

2018/121

§ 23 Val av 1 revisor i Förbundsdirektionen för Gästrike räddningstjänstförbund (org. nr: 222000-0778) för perioden
2019-2022
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att som revisor i Förbundsdirektionen för Gästrike räddningstjänstförbund för mandatperioden 2019-2022 utse:
Johan Ericsson (HOP)

Ärende
Hofors kommun har att utse 1 revisor i Förbundsdirektionen för Gästrike räddningstjänstförbund. Valberedningen har den 2018-11-29 behandlat ärendet. Då valberedningens förslag på revisor konstaterades ha valbarhetshinder som revisor för den borgerliga kommunen beslutade Kommunfullmäktige den 2018-12-11 att bordlägga ärendet. Den 2019-02-19
beslutade fullmäktige att återremittera ärendet för ytterligare beredning. Valberedningen
har därefter den 2019-03-18 berett ärendet och lämnat förslag på revisor.

Beslutsunderlag
VB 2019-03-18/ § 3

Expedieras
Revisionen
Johan Ericsson
Gästrike räddningstjänstförbund
Kansliet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 24 Val av 1 revisorsersättare i Hofors Elverk AB (org.
nr:556425-7441) för perioden 2019-2022
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att som revisorsersättare i Hofors Elverk AB för mandatperioden 2019-2022 utse:
Johan Ericsson (HOP)

Ärende
Hofors kommun har att utse 2 revisorer och 2 revisorsersättare i Hofors Elverk AB. Valberedningen har den 2018-11-29 behandlat ärendet. Då valberedningens ena förslag på revisorsersättare konstaterades ha valbarhetshinder som revisor för den borgerliga kommunen
beslutade Kommunfullmäktige den 2018-12-11 att bordlägga den delen av ärendet. Den
2019-02-19 beslutade fullmäktige att återremittera ärendet för ytterligare beredning. Valberedningen har därefter den 2019-03-18 berett ärendet och lämnat förslag på revisorsersättare.

Beslutsunderlag
VB 2019-03-18/ § 4

Expedieras
Revisionen
Johan Ericsson
Hofors Elverk AB
Kansliet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 25 Val av 1 revisor i Hofors Energi AB (org. nr:556233-7914)
för perioden 2019-2022
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att som revisor i Hofors Energi AB för mandatperioden 20192022 utse:
Johan Ericsson (HOP)

Ärende
Hofors kommun har att utse 1 revisorer och 1 revisorsersättare i Hofors Energi AB. Valberedningen har den 2018-11-29 behandlat ärendet. Då valberedningens förslag på revisor
konstaterades ha valbarhetshinder som revisor för den borgerliga kommunen beslutade
Kommunfullmäktige den 2018-12-11 att bordlägga den delen av ärendet. Den 2019-02-19
beslutade fullmäktige att återremittera ärendet för ytterligare beredning. Valberedningen
har därefter den 2019-03-18 berett ärendet och lämnat förslag på revisor.

Beslutsunderlag
VB 2019-03-18/ § 5

Expedieras
Revisionen
Johan Ericsson
Hofors Energi AB
Personalfunktionen
Kansli
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 26 Val av 1 revisorsersättare i Gästrike Vatten AB (org.nr:
556751-1661) för perioden 2019-2022
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att som revisorersättare i Gästrike Vatten AB för mandatperioden 2019-2022 utse:
Johan Ericsson (HOP)

Ärende
Hofors kommun har att utse 1 revisor och 1 revisorsersättare i Gästrike Vatten AB. Valberedningen har den 2018-11-29 behandlat ärendet. Då valberedningens förslag på revisorsersättare konstaterades ha valbarhetshinder som revisor för den borgerliga kommunen
beslutade Kommunfullmäktige den 2018-12-11 att bordlägga den delen av ärendet. Den
2019-02-19 beslutade fullmäktige att återremittera ärendet för ytterligare beredning. Valberedningen har därefter den 2019-03-18 berett ärendet och lämnat förslag på revisorsersättare.

Beslutsunderlag
VB 2019-03-18 / § 6

Expedieras
Revisionen
Johan Ericsson
Gästrike Vatten AB
Kansli
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 27 Val av 1 revisorsersättare i Hofors Vatten AB (org nr:
556751-2289) för perioden 2019-2022
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att som revisorersättare i Hofors Vatten AB för mandatperioden 2019-2022 utse:
Johan Ericsson (HOP)

Ärende
Hofors kommun har att utse 1 revisor och 1 revisorsersättare i Hofors Vatten AB. Valberedningen har den 2018-11-29 behandlat ärendet. Då valberedningens förslag på revisorsersättare konstaterades ha valbarhetshinder som revisor för den borgerliga kommunen
beslutade Kommunfullmäktige den 2018-12-11 att bordlägga den delen av ärendet. Den
2019-02-19 beslutade fullmäktige att återremittera ärendet för ytterligare beredning. Valberedningen har därefter den 2019-03-18 berett ärendet och lämnat förslag på revisorsersättare.

Beslutsunderlag
VB 2019-03-18 / § 7

Expedieras
Revisionen
Johan Ericsson
Hofors Vatten AB
Kansli
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 28 Reviderat attestreglemente
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna nytt förslag till attestreglemente.

Ärende
Nuvarande attestreglemente är daterat 2011 och är inte längre aktuellt. Ett attestreglemente ska verka för att den interna kontrollen tillgodoses i en kommun. Förluster och oegentligheter skall motverkas av reglementet. Resultatet av reglementet skall bli en rättvisande och korrekt redovisning.
Transaktioner som kontrolleras är leverantörsbetalningar, lönetransaktioner, bidrag, kundfakturering samt interna transaktioner. I det nya reglementet klargörs syftet och målsättningen med reglerna. Dessutom förtydligas olika definitioner och begrepp. Vidare förtydligas kommunstyrelsens ansvar gällande uppföljning och utvärdering av attestreglementet.
Nämnd respektive verksamhetschef har här olika ansvarsområden.
När det gäller själva attestansvaret är det förtydligat att det knyts till en viss roll eller befattning. Inte till en viss person som i det tidigare reglementet. Saknas ordinarie beslutsattestant skall det i attestförteckningen finnas utsedd ersättare.
I detta reglemente finns två attesttyper – förattest och beslutsattest. Behörighetsattesten
som fanns i det tidigare reglementet anses vara en del av beslutsattesten och är borttagen.
Begränsningar i attesträtten i tidigare reglemente benämns i det nya reglementet för eskalering. Här definieras olika principer. Den attestförteckning som skall finnas för varje
nämnd är förtydligad. Genom att attesträtten är kopplad mot en viss roll utgår kravet på
namnteckning av respektive chef.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Ekonomichef Mats Hägglund 2018-10-03
Reviderat attestreglemente
KSAU 2019-02-12/ § 2
KS 2019-02-26/ § 23

Expedieras
Ekonomifunktionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 29 Upptagande av lån för att förbättra likviditeten
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att nyupplåna,
dvs öka kommunens skulder år 2019 med totalt 20 mkr.

Ärende
Hofors kommun har under 2016-2017 löst in en del av sin pensionsskuld. Denna inlösen har
totalt belastat kommunens likviditet med 105 mkr. Strategiskt är detta ett bra beslut då det
kommer att minska våra löpande pensionskostnader och förbättra driftresultatet.
Under perioden 2017-2018 har Hofors kommun haft ett negativt resultat i storleksordningen 50-60 mkr. Detta underskott har också belastat kommunens likviditet.
Sammanfattningsvis belastas vår likviditet med ca 160 mkr. Detta medför att den sjunkit
från 200 mkr ned till 40 mkr. Målsättningen för kommunen bör vara en likviditet på minst
100 mkr utifrån att ha en beredskap till att täcka kortfristiga skulder. År 2019 står kommunen inför en rad stora investeringar som delvis måste finansieras med externa medel.
Ett lån på 20 mkr skulle förbättra likviditeten. För att ytterligare förbättra likviditeten bör
Hofors kommun ha ett överskottsmål på minst 3 %. Investeringar som förbättrar driftskalkylen skall prioriteras. Ränteutvecklingen de närmaste åren kommer att få stor betydelse
gällande framtida investeringsnivåer.

Ekonomisk kalkyl
Ett lån på 20 mkr ger en ökad kapitalkostnad med 100 tkr. Detta räknat på en räntekostnad
på 0,5 %.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Ekonomichef Mats Hägglund 2019-01-08
KSAU 2019-02-12/ § 4
KS 2019-02-26/ § 24

Beslutsförslag under mötet
Linda-Marie Anttila (S), Alf Persson (M), Arne Evertsson (L) och Kenneth Axling (S) föreslår
att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag.

Expedieras
Akten
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 30 Arbetsmiljöpolicy för Hofors kommun 2019-2022
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 att anta det föreliggande förslaget till Arbetsmiljöpolicy
 att uppdra till Personalfunktionen att utarbeta verksamhetsbeskrivningar för de
olika områdena samt hålla dessa verksamhetsanvisningar aktuella.

Ärende
Arbetsmiljöpolicyn är ett politiskt styrdokument som uttrycker ett värdegrundsbaserat förhållningssätt och principer för vägledning. All verksamhet i Hofors kommun ska genomsyras av kommunens värdegrund - respekt, professionalism och ansvar. Genom ett gott ledarskap och medarbetarskap skapas friska arbetsplatser som möjliggör kommunens
måluppfyllelse. I Hofors kommun accepteras ingen form av kränkande särbehandling,
mobbning eller trakasserier. I Hofors kommun arbetar vi hälsofrämjande för ett hållbart
arbetsliv genom att öka medvetenheten om och skapa förutsättningar för god hälsa, samt
uppmärksamma friskfaktorer på arbetsplatsen.
Förslaget har varit på remiss till verksamheterna och de fackliga organisationerna. Remissinstansernas synpunkter som har inkommit har beaktats och delvis inarbetats i förslaget.
Programmet ska kompletteras med tjänstemannabeslutande verksamhetsrutiner som förtydligar ansvarsfördelning och ger tydliga direktiv kring praktisk tillämpning.
Personalfunktionen bör därför få i uppdrag att tillsammans med verksamheterna upprätta
de verksamhetsanvisningar som behövs i den dagliga verksamheten och de rutiner som
krävs enligt lag. Personalfunktionen bör även få i uppdrag att ansvara för att hålla dessa
verksamhetsanvisningar uppdaterade.

Beslutsunderlag
Förslag till Arbetsmiljöpolicy för Hofors kommun 2019-2022
Tjänsteskrivelse, Pernilla Bredin, HR-chef 2019-02-06
KSAU 2019-02-12/ § 5
KS 2019-02-26/ § 25

Expedieras
Kommunledningsgruppen
Kommunens verksamheter
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 31 Ersättning för röstmottagare
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa följande ersättningsnivåer för röstmottagare/rösträknare vid allmänna val:
 Ordförande, valdagen 4000: Vice ordförande, valdagen 3800: Övriga röstmottagare, valdagen 3100: Extra rösträknare, valdagen 200:-/tim.
 Röstmottagare, förtidsröstning, vardagar 130:-/tim.
 Röstmottagare, förtidsröstning, helger 200:-/tim.
 Röstmottagare, förtidsröstning, valdagen (inkl. rösträkning) 3100:att röstmottagare under förtidsröstningen har rätt till förlorad arbetsförtjänst till maximalt
309:-/tim. när det inte kan anses skäligt att de fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt
anslutning till uppdraget.

Ärende
Kommunen saknar idag bestämmelser om ersättning för de som tjänstgör som röstmottagare vid allmänna val. Vid tidigare val har röstmottagare gått på samma arvodesreglemente
som kommunens förtroendevalda. Vid en översyn av kommunens arvodesreglemente under 2018 beslutade kommunfullmäktige att plocka ur bestämmelserna gällande röstmottagare, varför kommunfullmäktige nu behöver fatta ett nytt beslut gällande detta.
Valnämnden har tillsammans med valkansliet tagit fram och jämfört kommunens ersättningsnivåer för röstmottagare mot andra kommuners bestämmelser och funnit att även
om nivåerna skiljer sig mycket mellan kommunerna så befinner sig Hofors i det övre spannet, framförallt vad gäller ersättning till röstmottagare under valdagen som inte har något
ordförandeuppdrag.
För att inte riskera att kommunen förlorar erfarna röstmottagare valde Valnämnden att
inte föreslå någon större förändring gällande ersättningsnivåerna. Valnämnden beslutade
den 2019-01-10/ § 3 att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att fastslå följande ersättningsnivåer för röstmottagare/rösträknare:
- Ordförande 4000:- V. ordförande 3800:- Övr. röstmottagare 3100:- Extra rösträknare 200:-/tim.
- Förtidsröstning vardagar 130:-/tim.
- Förtidsröstning helger 200:-/tim.
- Förtidsröstning valdag (inkl. rösträkning) 3100:-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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De föreslog även att röstmottagare under förtidsröstningen har rätt till förlorad arbetsförtjänst till maximalt 309:-/tim. när det inte kan anses skäligt att de fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till uppdraget.

Ekonomisk kalkyl
Kostnaden för ersättning till röstmottagare föreslås ligga kvar på liknande nivå som tidigare
år.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, kanslichef, 2019-02-05
Valnämnden 2019-01-10/ § 3
KSAU 2019-02-12/ § 7
KS 2019-02-26/ § 26

Expedieras
Valnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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(22)

Kommunfullmäktige
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§ 32 Motion om att tidigarelägga Kommunfullmäktiges sammanträden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Ärende
Anne Persson (HOP) och Kent Andersson (HOP) har inkommit med en ny motion om att
tidigarelägga Kommunfullmäktiges sammanträden, efter att de valde att dra tillbaka den
tidigare. De föreslår i sin motion att sammanträdena för Kommunfullmäktige förläggs till
dagtid istället för till kl. 17:30 som det är idag.
Som motivering för sitt förslag framför Persson och Andersson bland annat att ledamöterna kommer att vara piggare, att det kan öka intresset hos allmänheten, att möjligheten till
studiebesök ökar och att ledamöter med barn har möjlighet att nyttja förskola och fritids
för sina barn under sammanträdena.
Kommunkansliet delar motionsställarnas uppfattning om att förlägga sammanträdena till
tidigare under eftermiddagen ger de förtroendevalda möjlighet att vid behov nyttja barnomsorgen. Det är rimligt att anta att det också skapar bättre möjligheter för elever/klasser
att göra studiebesök, då det kan genomföras under lektionstid. Mer tveksamt är dock om
det innebär att intresset hos allmänheten ökar. Där gör kansliet snarare bedömningen att
det kommer att vara svårare för allmänheten att vara på plats vid sammanträdena om det
sker på dagtid.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning (fastställd 2018-03-20) beslutar fullmäktige om
sina sammanträdesdagar inför varje nytt år. I arbetsordningen finns inga bestämmelser om
vare sig klockslag eller veckodag för fullmäktiges sammanträden. Om fullmäktige beslutar
att bifalla denna motion innebär det också att detta beslut måste ändras om man i framtiden åter önskar ändra tiden för sammanträdena.
Att ändra Kommunfullmäktiges sammanträden till dagtid innebär både fördelar och nackdelar. Enligt Kommunkansliets uppfattning bör det dock lämnas till fullmäktige att inför
varje nytt år besluta om dag och tidpunkt för sina sammanträden. Av denna anledning föreslås att motionen anses besvarad.

Ekonomisk kalkyl
Kostnaderna för att genomföra förslaget i denna motion bedöms främst vara kopplade till
de förtroendevaldas ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Vilka kostnader för ersättning
för förlorad arbetsförtjänst kommunen kommer att få vid en tidigareläggning av kommunfullmäktiges sammanträden är helt beroende av de förtroendevaldas arbetssituation och
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därför svår att i förväg bedöma. Att det kommer att innebära en viss kostnadsökning är
dock rimligt att anta.

Beslutsunderlag
Motion, 2018-03-02
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, Kanslichef, 2019-01-11
KSAU 2019-02-12/ § 9
KS 2019-02-26/ § 28
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§ 33 Rapportering till Kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporteringen.

Ärende
Rapportering till Kommunfullmäktige för perioden 2019-02-06 – 2019-03-06:
Löpnr
92/2019

Ärende
Granskning av kommunens långsiktiga finansiella planering
80/2019 SN 2019-02-28 § 25 Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 4
173/2019 KS 2019-02-26/ § 27 Tolkning och tillämpning
av bestämmelsen om oppositionsråd

Avsändare
Reg.datum
Kommunrevisionen 2019-02-11
Socialnämnden

2019-02-28

Kommunstyrelsen

2019-03-01

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, kanslichef 2019-03-06
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§ 34 Motion om gratis broddar, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktiges beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen för beredning
senast 2019-09-30.

Ärende
Margon Johansen (SD) har inkommit med en motion om gratis broddar. Johansen föreslår i
sin motion att Hofors kommun ska ta fram ett förslag för hur alla Hoforsbor, äldre än 65 år,
kan erbjudas gratis broddar och att kommunen två år efter genomförandet ska utvärdera
om några positiva effekter har uppnåtts.

Beslutsunderlag
Skrivelse, Kommunfullmäktiges presidium, 2019-03-06
Motion, 2019-02-19

Expedieras
Kommunstyrelsen
Akten
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