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§ 91 Kungörande
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna sammanträdets kungörelse.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 92 Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr

§ 93 Allmänhetens frågestund
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar efter att allmänheten getts möjlighet att ställa sina frågor att
avsluta ärendet.

Ärende
Under allmänhetens frågestund har allmänheten möjlighet att ställa frågor om kommunens
verksamhetsområden.
Frågor ställs om:
- Hoforshus eventuella försäljningen av hyresobjekt.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr

§ 94 Information Gästrike återvinnare
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tacka för informationen.

Ärende
Gästrike återvinnare informerar om:
 Avfallsplanen: genomförande, uppföljning och ansvar
 Biogas: produktion, tankställen, avsättning av gasen
 Samverkan mellan Gästrike återvinnare och medlemskommunerna
 Årsredovisningen, ekonomi och verksamhetsmål
 Förslaget till ny avfallstaxa

Beslutsunderlag
Muntlig information, Maria Qvist, Carin Brolin och AnnaCarin Söderhielm, Gästrike återvinnare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr

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

Ärende
Revisionen har haft en träff med förtroendevalda och kommunchef gällande Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd (VGS) och den gemmensamma överförmyndarnämnden.
Fokus på frågorna gällande VGS var hur organisationen har satt sig och hur nämnden idag
har det gällande ärenden och personal. För överförmyndarnämnden hade frågorna sin utgångspunkt i att det nationellt avslöjats om gode män som stoppar pengar i egen ficka,
utifrån detta har möte bokats med länsstyrelsen.
Revisionen kommer inom kort att träffa kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden för att gå igenom svaren på den enkät som skickats ut gällande internkontroll.

Beslutsunderlag
Muntlig information Ingemar Kalén, ordförande revisionen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2014/104

§ 96 Entledigande/fyllnadsval
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Peter Hillblom (HOP) som ledamot i kommunfullmäktige, som ledamot i
kommunstyrelsen samt som ledamot i valberedningen,
att hos Länsstyrelsen begära uppgifter om ny ledamot i kommunfullmäktige,
att som ny ledamot i kommunstyrelsen utse Anne Persson (HOP) för resterande mandatperiod 2015-2018,
att som ny ersättare i kommunstyrelsen utse Emma Wängelin (HOP) för resterande mandatperiod 2015-2018, samt
att som ny ledamot i valberedningen utse Anne Persson (HOP) för resterande mandatperiod 2015-2018.

Ärende
Peter Hillblom (HOP) har inkommit med en begäran om entledigande av sina uppdrag som
ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt valberedningen. Hoforspartiet har
inkommit med förslag på nya ledamöter i kommunstyrelsen och valberedningen.

Expedieras
Peter Hillblom
Anne Persson
Emma Wängelin
Kommunstyrelsen
Länsstyrelsen
Hemsidan
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 97 Förslag till ny avfallstaxa år 2018
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Avfallstaxa 2018 för Hofors kommun.

Ärende
Avfallstaxa 2018
Gästrike återvinnares förbundsfullmäktige beslutade den 15 juni 2017 att
godkänna och föreslå medlemskommunerna att besluta i enighet med förslaget till Avfallstaxa 2018.
För att verksamheten ska kunna bibehållas på nuvarande nivå behöver avgifterna i avfallstaxan att höjas för år 2018. De främsta orsakerna till höjningen är ökade kostnader för avfallsförbränning, sämre sortering samt ökade avfallsmängder.
Avgiftsförändringarna beror även på ett försök att ändra beteendet hos sina kunder. Genom att skapa olika incitament för sina kunder att sortera mer hoppas Gästrike återvinnare
att avfallsmängden minskar. Detta kommer sannolikt att resultera i minskade intäkter
framöver, men denna förändring är beaktat i förslaget till avfallstaxa 2018.
Hofors kommun bedömer att kommunens miljömål kommer att påverkas positivt av den
nya avfallstaxan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Håkan Eck, strategi- och servicechef, 2017-08-23
Förslag till avfallstaxa för år 2018
Frågor och svar om avfallstaxan 2018
Allmänna bestämmelser Avfallstaxa 2017
Missiv samråd och beslut Gästrike återvinnare hösten 2017
KSAU 2017-09-12/ § 97
KS 2017-09-26/ § 95

Expedieras
Akten
Gästrike återvinnare
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige i Gävle
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige i Ockelbo
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige i Sandviken
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige i Älvkarleby

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 98 Taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt
kart- och mätverksamhet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att utreda taxeändringarnas
konsekvenser.

Beslutsförslag under mötet
Ziita Eriksson (M) och Linda-Marie Anttila (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att
återremittera ärendet för att utreda taxeändringarnas konsekvenser.

Ärende
Ny taxekonstruktion och indexreglering
Ett nytt förslag på taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och
mätverksamhet har tagits fram utefter Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) underlag
från 2014. Utgångspunkten från SKL var att få ett tydligare och mer transparent material.
Vissa delar i föreslagen taxa utgår däremot fortfarande från SKL:s underlag från 2011.
Det nya förslaget på taxa förväntas förenkla och ge mer förutsägbarhet till sökande då avgifterna för olika ärenden framgår av tabellerna. Till skillnad mot tidigare, då större ärenden fick bära kostnaden för mindre ärenden, förväntas dessutom de olika ärendetyperna
nu bära sina egna kostnader. Detta förväntas ge en jämnare intäktfördelning och en minskad sårbarhet.
Förslaget innehåller även möjligheten för Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnd (VGS) att justera taxan utifrån fastställt index (Prisindex för kommunal verksamhet).
Tjänstegaranti
Ett verktyg för att tydligt visa företag och medborgare att förvaltning vill ge den bästa möjliga servicen är via tjänstegarantier. För att ytterligare stärka detta går det att kombinera
tjänstegarantier med avgiftssänkning som kompensation för att ett ärende inte handläggs
inom garanterad tid. Därför föreslås ett tillägg i taxan där VGS har möjligheten att genom
tjänstegarantier sänka avgiften med 10 % om förvaltningen inte klarar de utlovade handläggningstiderna.
Omfattningen på tjänstegarantierna kan förändras med tiden vad gäller garanterad
tid/tjänst och därför bör VGS kunna precisera tid/tjänst i ett separat ärende.

Ekonomisk kalkyl
Handläggningskostnaden per timme har beräknats utifrån SKL:s modell för uträkning av
handläggningskostnad. Föreslagen handläggningskostnaden per timme är:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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1 130 kronor för ärenden i bilaga A (Taxetabeller för lov, anmälan mm)
1 120 kronor för ärenden i bilaga B (Taxetabeller för planavgift och planbesked)
1 090 kronor för ärenden i bilaga C (Taxetabeller för nybyggnadskarta, utstakning
m.m.)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Håkan Eck, strategi- och servicechef, 2017-08-22
Protokollsutdrag, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, 2017-05-23 § 80
Tjänsteskrivelse, Emelie Jonsson,VGS, 2017-05-09
Förslag till taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och mätverksamhet
Protokollsutdrag, Kommunfullmäktige, 2013-03-25 § 24
KSAU 2017-09-12/ § 98
KS 2017-09-26/ § 96

Expedieras
Akten
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
Strategi- och servicechef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 99 Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 att anta ny taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer,
 att taxan ska träda i kraft den 1 januari 2018, samt
 att återremittera förslaget om taxejustering för att utreda lagligheten i detta.

Beslutsförslag under mötet
Kenneth Axling (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar
 att anta ny taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer,
 att taxan ska träda i kraft den 1 januari 2018, samt
 att återremittera förslaget om taxejustering för att utreda lagligheten i detta.

Ärende
Sedan den 2 september 2014 gäller en ny lag (SFS 2014:799) samt en ny förordning (SFS
2014:880) om sprängämnesprekursorer, det vill säga kemiska ämnen som finns tillgängliga
på marknaden och som tillsammans med andra ämnen kan användas för tillverkning av
hemgjorda sprängämnen. Lagstiftningen innehåller kompletterande bestämmelser till
Europaparlamentets och rådets förordning (98/2013) om saluföring och användning av
sprängämnesprekursorer.
Kommunerna ska enligt lagen utöva tillsyn över att de ekonomiska aktörerna kräver att
tillstånd uppvisas innan de tillhandahåller enskilda personer väteperoxid, nitrometan och
salpeter över vissa koncentrationsgränser. Kommunernas tillsyn gäller även att märkningsbestämmelserna på förpackningarna med sprängämnesprekursorer följs.
Efter att ha utrett var inom kommunen tillsynen borde ligga beslutade respektive fullmäktige i Hofors, Ockelbo och Sandviken under våren 2016 att Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd (VGS) skulle ha tillsynsansvaret.
Enligt 11 och 19 §§ lag om sprängämnesprekursorer har kommunen rätt att ta betalt för
tillsynen och för det har ett förslag till taxa arbetats fram. Taxan förslås träda i kraft den 1
januari 2018.
Förslaget innehåller även en möjlighet för VGS att varje kalenderår (avgiftsår) besluta om
att höja den i denna taxa antagna timavgift med en procentsats som motsvarar de tolv
senaste månadernas förändring i kommunprisindex.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ekonomisk kalkyl
Timavgiften har beräknats utifrån Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) senaste modell
för uträkning av handläggningskostnad. Avgiften för handläggning enligt denna taxa föreslås bli 1090 SEK per timme.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Håkan Eck, strategi- och servicechef, 2017-08-22
Tjänsteskrivelse, Emelie Jonsson, VGS, 2017-05-04
Protokollsutdrag, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, 2017-05-23 § 81
Förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer
KSAU 2017-09-12/ § 99
KS 2017-09-26/ § 97

Expedieras
Akten
Strategi- och servicechef
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2017/114

§ 100 Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 att anta ny taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen,
 att taxan ska träda i kraft den 1 januari 2018, samt
 att återremittera förslaget om taxejustering för att utreda lagligheten i detta.

Beslutsförslag under mötet
Kenneth Axling (S), Marie-Louise Dangardt (S) och Ioan Paris (SD) yrkar att kommunfullmäktige beslutar
 att anta ny taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen,
 att taxan ska träda i kraft den 1 januari 2018, samt
 att återremittera förslaget om taxejustering för att utreda lagligheten i detta.

Ärende
Tidigare var taxan för tillsyn enligt strålskyddslagen en del av taxan för tillsyn enligt miljöbalken. Då strålskyddslagen är ett enskilt lagrum är bedömningen att denna nu bör brytas
ut. Däremot är taxan fortfarande till viss del framtagen utifrån Sveriges Kommuner och
Landstings (SKL) rekommendationer kring taxa för tillsyn enligt miljöbalken. I taxan har erfarenhetsklassning införts där den årliga tillsynsavgiften antingen kan minska eller öka med
25 % för att spegla tillsynsbehovet vid en verksamhet.
Nya beräkningar har gjorts för att bestämma nivån på timavgiften för tillsynen. För att följa
med i den kostnadsutvecklingen som skett sedan de tidigare timavgifterna räknades fram
behöver timavgiften höjas. Förslaget innehåller även möjligheten för Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnd justera taxan utifrån fastställt index (Prisindex för kommunal
verksamhet, PKV) dels för att kunna följa med i kostnadsutvecklingen och dels för att skattefinansieringen i stort sett ska bli oförändrad.

Ekonomisk kalkyl
Nya beräkningar har gjorts för att bestämma nivån på timavgiften för tillsynen. Timavgiften
har beräknats utifrån SKL:s senaste modell för uträkning av handläggningskostnad. Då tillsyn enligt miljöbalken, tobakslagen, lagen om receptfria läkemedel, sprängämnesprekursorer samt strålskyddslagen bedrivs av samma arbetsgrupp beräknas timavgiften ut gemensamt.
Nuvarande timavgift
Hofors kommun
Ockelbo kommun
Sandvikens kommun

Justerare

855 SEK, trädde i kraft 2013
745 SEK, trädde i kraft 2013
865 SEK, trädde i kraft 2014

Utdragsbestyrkande
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För att följa den kostnadsutveckling som skett sedan timavgifterna räknades fram behöver
timavgiften höjas. Avgift för handläggning enligt denna taxa föreslås bli 1090 kronor per
timme.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Håkan Eck, strategi- och servicechef, 2017-08-22
Tjänsteskrivelse, Emelie Jonsson, VGS, 2017-05-08
Protokollsutdrag, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, 2017-05-23 § 82
Förslag till taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen
KSAU 2017-09-12/ § 100
KS 2017-09-26/ § 98

Expedieras
Akten
Strategi- och servicechef
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 101 Taxa för tillsyn enligt lagen om offentlig kontroll enligt
livsmedels- och foderlagstiftningen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 att anta ny taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen,
 att taxan ska träda i kraft den 1 januari 2018,
 att återremittera förslaget om taxejustering för att utreda lagligheten i detta.
 att Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd har rätten att besluta om tjänstegarantier där avgiften för respektive ärende kan reduceras med 10 % enligt taxan
paragraf 24, samt
 att denna taxa ersätter tidigare taxa för prövning och tillsyn enligt livsmedels- och
foderlagstiftningen, antagen av kommunfullmäktige 2011-12-05, § 198.

Beslutsförslag under mötet
Marie-Louise Dangardt (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar
 att anta ny taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen,
 att taxan ska träda i kraft den 1 januari 2018,
 att återremittera förslaget om taxejustering för att utreda lagligheten i detta.
 att Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd har rätten att besluta om tjänstegarantier där avgiften för respektive ärende kan reduceras med 10 % enligt taxan
paragraf 24, samt
 att denna taxa ersätter tidigare taxa för prövning och tillsyn enligt livsmedels- och
foderlagstiftningen, antagen av kommunfullmäktige 2011-12-05, § 198.

Ärende
Bakgrund
Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter fastställer att kommunerna ska ta ut en årlig avgift av verksamhetsutövare för
att täcka kostnaderna för den offentliga kontrollen. Utöver den årliga avgiften ska avgift tas
ut för extra offentlig kontroll om verksamhetsutövaren inte efterlever kraven i EU:s kontrollförordning. Av EU:s kontrollförordning framgår att livsmedelskontrollen ska ha full
kostnadstäckning och anger vilka kostnader som ska ingå. Alla kostnader som kontrollen
medför ska ingå i beräkningen av avgiften.
Nya taxor och indexreglering
Taxan för tillsyn enligt lagen om för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i de tre kommunerna är i behov av revidering. Precis som tidigare är taxekonstruktionen baserad på rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting (SKL) med
Livsmedelsverkets modell för riskklassning av livsmedelsanläggningar.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Nya beräkningar har gjorts för att bestämma nivån på timavgiften avseende kontroll inom
livsmedelsområdet. För att leva upp till EU:s kontrollförordning om att livsmedelskontrollen ska ha full kostnadstäckning behöver timavgiften höjas. Förslaget innehåller även möjligheten för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd (VGS) att justera taxan utifrån
fastställt index (Prisindex för kommunal verksamhet, PKV) dels för att kunna följa med i
kostnadsutvecklingen och dels för att skattefinansieringen i stort sett ska bli oförändrad.
Inställelseavgift
I taxan har inställelseavgift införts för att ersätta restid för extra offentlig kontroll samt exportkontroll. Genom att livsmedelsanläggningar får betala en inställelseavgift istället för
restid blir det ingen avgiftsskillnad om anläggningen finns i Hofors, Ockelbo eller Sandvikens kommun. Inställelseavgiften är beräknad utifrån de kostnader som ligger till grund för
timavgiften och den genomsnittliga restiden.
Tjänstegaranti
Ett verktyg för att tydligt visa företag och medborgare att förvaltning vill ge den bästa möjliga servicen är via tjänstegarantier. För att ytterligare stärka detta går det att kombinera
tjänstegarantier med avgiftssänkning som kompensation för att ett ärende inte handläggs
inom garanterad tid. Därför föreslås ett tillägg i taxan där VGS har möjligheten att genom
tjänstegarantier sänka avgiften med 10 % om förvaltningen inte klarar utlovade handläggningstider.
Omfattningen på tjänstegarantierna kan förändras med tiden vad gäller garanterad
tid/tjänst och därför bör VGS kunna precisera tid/tjänst i ett separat ärende.

Ekonomisk kalkyl
Nya beräkningar har gjorts för att bestämma nivån på timavgiften avseende kontroll inom
livsmedelsområdet. Timavgiften har beräknats utifrån SKL:s senaste modell för taxor inom
livsmedelsområdet.
Nuvarande timavgift
Hofors kommun
Ockelbo kommun
Sandvikens kommun

1025 SEK, trädde i kraft 2013
980 SEK, trädde i kraft 2013
967 SEK, trädde i kraft 2014

För att följa den kostnadsutveckling som skett sedan timavgifterna räknades fram samt för
att leva upp till EU:s kontrollförordning om att livsmedelskontrollen ska ha full kostnadstäckning behöver timavgiften höjas.
Gällande timtaxa (timavgift) för handläggning enligt denna taxa föreslås bli 1160 SEK för
planerad offentlig kontroll och 1030 SEK för oplanerad offentlig kontroll.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Håkan Eck, strategi- och servicechef 2017-08-22
Justerare
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Tjänsteskrivelse, Emelie Jonsson, VGS, 2017-05-04
Protokollsutdrag, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, 2017-05-23 § 85
Förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen
Protokollsutdrag, Kommunfullmäktige, 2011-12-05 § 198
KSAU 2017-09-12/ § 101
KS 2017-09-26/ § 99

Expedieras
Akten
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
Strategi- och servicechef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 102 Taxa prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 att anta ny taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken,
 att taxan ska träda i kraft den 1 januari 2018,
 att återremittera förslaget om taxejustering för att utreda lagligheten i detta.
 att Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd har rätten att besluta om tjänstegarantier där avgiften för respektive ärende kan reduceras med 10 % enligt taxan
paragraf 24, samt
 att denna taxa ersätter tidigare taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, antagen av kommunfullmäktige 2012-11-26, § 125.

Beslutsförslag under mötet
Kenneth Axling (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar
 att anta ny taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken,
 att taxan ska träda i kraft den 1 januari 2018,
 att återremittera förslaget om taxejustering för att utreda lagligheten i detta.
 att Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd har rätten att besluta om tjänstegarantier där avgiften för respektive ärende kan reduceras med 10 % enligt taxan
paragraf 24, samt
 att denna taxa ersätter tidigare taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, antagen av kommunfullmäktige 2012-11-26, § 125.

Ärende
Bakgrund
Utgångspunkten för tillsyn enligt miljöbalken är principen att förorenaren ska betala. I förarbetena till miljöbalken betonas att en avgiftsfinansiering av tillsynen tillgodoser intresset
av en mera likvärdig tillsyn och konkurrensneutralitet.
Av 27 kap. 1 § framgår att det är kommunerna själva – genom kommunfullmäktige – som
utfärdar föreskrifter om avgifter för sin verksamhet bestående i prövning och tillsyn enligt
balken. Det finns ingen skyldighet att ta ut avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
I motiven till miljöbalken (prop. 1997/98:45 del 1 sid. 516) uttalas att utgångspunkten bör
vara att full kostnadstäckning ska uppnås för myndigheters och kommuners verksamhet
enligt miljöbalken och att detta så långt som möjligt ska ske genom avgifter.
Nya taxor, taxekonstruktion och indexreglering
Taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken i de tre kommunerna är i behov av revidering och ett nytt förslag har arbetats fram. Nuvarande förslag till taxa utgår från Sveriges

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommuner och Landstings (SKL) modell med tidsfaktorer, med anpassningar utefter de
lokala förutsättningarna. I taxan har erfarenhetsklassning införts där den årliga tillsynsavgiften antingen kan minska eller öka med 25 % för att spegla tillsynsbehovet vid en verksamhet.
Nya beräkningar har gjorts för att bestämma nivån på timavgiften för tillsynen. För att följa
med i den kostnadsutvecklingen som skett sedan de tidigare timavgifterna räknades fram
behöver timavgiften höjas. Förslaget innehåller även möjligheten för Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnd (VGS) justera taxan utifrån fastställt index (Prisindex för kommunal verksamhet, PKV) dels för att kunna följa med i kostnadsutvecklingen och dels för att
skattefinansieringen i stort sett ska bli oförändrad.
Tjänstegaranti
Ett verktyg för att tydligt visa företag och medborgare att förvaltning vill ge den bästa möjliga servicen är via tjänstegarantier. För att ytterligare stärka detta går det att kombinera
tjänstegarantier med avgiftssänkning som kompensation för att ett ärende inte handläggs
inom garanterad tid. Därför föreslås ett tillägg i taxan där VGS har möjligheten att genom
tjänstegarantier sänka avgiften med 10 % om förvaltningen inte klarar utlovade handläggningstider
Omfattningen på tjänstegarantierna kan förändras med tiden vad gäller garanterad
tid/tjänst och därför bör VGS kunna precisera tid/tjänst i ett separat ärende.

Ekonomisk kalkyl
Nya beräkningar har gjorts för att bestämma nivån på timavgiften för tillsynen. Timavgiften
har beräknats utifrån SKL:s senaste modell för uträkning av handläggningskostnad. Då tillsyn enligt miljöbalken, tobakslagen, lagen om receptfria läkemedel, sprängämnesprekursorer samt strålskyddslagen bedrivs av samma arbetsgrupp beräknas timavgiften ut gemensamt. Restid ingår i timavgiften.
Nuvarande timavgift
Hofors kommun
Ockelbo kommun
Sandvikens kommun

855 SEK, trädde i kraft 2013
745 SEK, trädde i kraft 2013
865 SEK, trädde i kraft 2014

För att följa den kostnadsutveckling som skett sedan timavgifterna räknades fram behöver
timavgiften höjas. Avgift för handläggning (timtaxa) enligt denna taxa föreslås bli 1090 SEK
per timme.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Håkan Eck, strategi- och servicechef, 2017-08-22
Tjänsteskrivelse, Emelie Jonsson, VGS, 2017-05-08
Protokollsutdrag, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, 2017-05-23 § 84
Förslag till taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2012-11-26 § 125
KSAU 2017-09-12/ § 102
KS 2017-09-26/ § 100

Expedieras
Akten
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
Strategi- och servicechef

Justerare
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§ 103 Antagande av detaljplan för Hagaparken
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta planförslaget för Hagaparken.

Ärende
Planen syftar till att skapa förutsättningar för odling i växthus inom nuvarande park. Inom
planområdet redovisas ett område avsett för odling (L) inom kvartersmark.
Inom området för odling ska möjligheter att uppföra byggnader, växthus och tillhörande
ekonomibyggnader finnas. Området kan även inrymma forskning, utbildning som har anknytning till odlingsverksamheten samt försäljning av odlade produkter förekomma.
Detaljplanen har varit utsänd för samråd under tiden 2017-03-03 till 2017-03-24.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Håkan Eck, strategi- och servicechef, 2017-08-31
Tjänsteskrivelse inklusive bilagor, Eva Stigeberg, VGS, 2018-08-18
Protokollsutdrag, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, 2017-08-29 § 137
KSAU 2017-09-12/ § 103
KS 2017-09-26/ § 102

Expedieras
Akten
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
Strategi- och servicechefen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 104 Försäljning av hyresrätter
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till Hoforshus AB (org. nr 556477-3710) att försälja
följande objekt
 Bergsgatan 10-14; Hofors 13:168
 Bergsgatan 6-8; Hofors 11:87
 Bergsgatan 2-4; Hofors 11:88
 Bergsgatan 1-7; Hofors 13:165
 Skolgatan 2-4; Hofors 11:84
 Skolgatan 6 och Skolgatan 8; Hofors 11:171 och Hofors 13:166
 Skolgatan 3 och Östra Parkgatan 19; Hofors 11:85 och Hofors 11:170
 Värnavägen 3; Hofors 13:181
 Värnavägen 7; Hofors 5:30
 Smedjevägen 1-7; del av Ovanåker 2:5

Beslutsförslag under mötet
Xamuel Gonzalez Westling (V), Alf Persson (M), Ziita Eriksson (M) och Eva Julin (M) yrkar att
kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att få kompletterande underlag
kring försäljningens konsekvenser samt att ekonomiska kalkyler ska redovisas.
Xamuel Gonzalez Westling (V) yrkar i andra hand att kommunfullmäktige beslutar att avslå
kommunstyrelsens förslag.
Anne Persson (HOP), Marie-Louise Dangardt (S), Ioan Paris (SD), Alice Lindgren (C), Hans
Backman (L) , Arne Evertsson (L), Linda-Marie Anttila (S), Daniel Johansson (S) och Tomas
Isaksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag; Xamuel Gonzalez Westlings (V) m.fl. förslag om återremiss, Anne Perssons (HOP) m.fl. förslag om bifall till kommunstyrelsens förslag samt Xamuel Gonzalez Westlings (V) förslag om avslag till kommunstyrelsens förslag.
Ordförande frågar fullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner
att kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag. Votering begäras och utförs genom uppräkning. Av resultatet framgår att 18 röstat på att ärendet ska avgöras idag, att 7
röstat på att ärendet ska återremitteras samt att 1 avstått från att rösta. Se bilaga 1 Omröstningsprotokoll.
Ordförande ställer sedan förslaget om avslag till kommunstyrelsens förslag i proposition till
förslaget om bifall till kommunstyrelsens förslag och finner att fullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag. Votering begärs och utförs genom uppräkning. Av resultatet
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framgår att 22 röstat på bifall för kommunstyrelsens förslag, att 3 röstat på avslag till
kommunstyrelsens förslag samt att 1 avstått från att rösta. Se bilaga 1 Omröstningsprotokoll.

Reservation
Xamuel Gonzalez Westling (V), Carina Halfvars (V) och Linda Lundberg (V) reserverar sig
mot båda besluten.

Ärende
En arbetsgrupp tillsatt av Hoforshus bestående av Hoforshus styrelse samt tjänstemän i
Hoforshus har sedan februari 2016 arbetat med olika förslag om försäljning. Strategigruppen har haft kontinuerliga möten och rapporterat sitt arbete till Hoforshus styrelse samt
informerat hyresgästföreningen, förslagen har även funnits med i Hoforshus budgetarbete.
Hoforshus styrelse har den 2016-12-15/ § 93 beslutat att föreslå Hofors kommunfullmäktige att Hoforshus beviljas tillstånd att sälja Bergsgatan med adress 10-14, Bergsgatan 6-8,
Bergsgatan 2-4, Bergsgatan 1-7, Skolgatan 2-4, Skolgatan 6, Skolgatan 8, Skolgatan 3 och
Östra Parkgatan 19, Värnavägen 3, Värnavägen 7, Smedjevägen (dock måste avstyckning av
fastigheten med adress på Smedjevägen ske innan den säljs).
Avyttring av hyresobjekten på Smedjevägen kommer således att ske när avstyckningen har
fastställts.
Syftet med försäljningen är dels att koncentrera förvaltningen till större objekt och dels av
ekonomiska skäl där kapital kan frigöras för underhåll och byggnation.

Beslutsunderlag
KSAU 2017-08-15/§ 87
KS 2017-08-29/§ 79
Tjänsteskrivelse Håkan Eck, Strategi- och servicechef, 2017-08-09
Tjänsteskrivelse Christian Rickardsson, VD Hoforshus, 2017-08-01
Hoforshus styrelseprotokoll 2016-12-15/ § 93
Utredning försäljning Hoforshus, 2016-12-10

Expedieras
Hoforshus AB
Strategi- och servicechefen
Akten

Justerare
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§ 105 Redovisning av partistöd 2016
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Hoforspartiets, Moderaternas, Sverigedemokraternas, Centerpartiets samt Liberalernas inlämnande av redovisningar av partistöd för 2016.

Ärende
Sedan år 2015 gäller nya regler för partistöd. Detta innebär bland annat att fullmäktige
årligen ska fatta beslut om utbetalning av partistöd och att partierna efterföljande år ska
redovisa att stödet har använts till det ändamål som anges i kommunallagen. Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid,
utbetalas inget stöd för nästkommande år.
2016-02-22 / § 13 beslutade kommunfullmäktige om partistöd för 2016 för samtliga åtta
partier representerade i kommunfullmäktige. Sju av dessa partier har sedan inom angiven
tid inkommit med redovisning och granskningsintyg över 2016 års partistöd. Med anledning av detta föreslås kommunfullmäktige besluta att godkänna inlämnade redovisningar
av partistöd för 2016.
Folkhemmet Hofors-Torsåker har valt att inte lämna in någon redovisning för 2016.
Beslut om partistöd för 2018 kommer att fattas senare under hösten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Fredrik Segersteén, utredare, 2017-08-10
KSAU 2017-09-12/ § 106
KS 2017-09-26/ § 105

Expedieras
Akten
Samtliga partier i kommunfullmäktige

Justerare
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§ 106 Sammanträdesdagar 2018
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunfullmäktige; 20/2, 20/3, 17/4, 29/5, 18/9, 16/10, 13/11 samt 11/12 till kl. 17.30.

Ärende
Förslag på sammanträdesdatum för 2018 är enligt följande:
Tid
Jan Feb Mars April Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec
KSAU 13.15 16 13 13
24
5*
14
11
9
6
KS
08.15 30 27 27
8
19
28
25
23 20
KF
17.30
20 20
17
29**
18** 16 13
11
Kommunfullmäktige sammanträder i Hofors Folkets Hus eller Torsåkers bygdegård**,
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i kommunhuset,
om inget annat beslutas.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden startar kl. 13.15 förutom den 5 juni då
sammanträdet startar kl. 8.15*.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, kommunsekreterare, 2017-09-07
KSAU 2017-09-12/ § 107
KS 2017-09-26/ § 106

Expedieras
Kommunfullmäktige
Styrelse och nämnder
Hemsidan
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 107 Redovisning av obesvarade och bifallna medborgarförslag 2017
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen av obesvarade och bifallna medborgarförslag.

Ärende
Enligt arbetsordningen för Kommunfullmäktige i Hofors kommun och enligt
kommunfullmäktiges beslut 2016-04-25/§ 37 ska Kommunstyrelsen årligen vid
två tillfällen redovisa de medborgarförslag som har anmälts till
Kommunfullmäktige, men vilkas beredning ännu ej slutförts, samt de
medborgarförslag som har bifallits, men ännu ej verkställts.
Per den 2017-09-06 är följande medborgarförslag obesvarade:
Anmäld KF

Ärendenr

2017-05-12
2017-04-25
2017-02-21

2017/75
2017/52
2017/31

2017-03-21

2017/26

2017-02-21

2017/21

2016-11-14

2016/132

2016-11-14
2016-11-14

2016/131
2016/115

2016-09-19

2016/101

2016-09-19

2016/94

2016-06-13

2016/83

Namn
Medborgarförslag om belysning utmed gång och
cykelbana till Edsken
Medborgarförslag om simundervisning
Medborgarförslag om asylsökande ungdomars
situation
Medborgarförslag om rullstols- och rullatoranpassad stig till elljusspåret i Torsåker
Medborgarförslag om anläggning i anslutning till
Edskens Bad & Camping
Medborgarförslag om belysning och vinterunderhåll runt Hammardammen
Medborgarförslag om allvädersbanor
Medborgarförslag om öppet wifi på kommunens
idrottsanläggningar
Medborgarförslag om äventyrsgolfbana med anknytning till orten
Medborgarförslag om gång- och cykelbana mellan
Hofors och Torsåker
Medborgarförslag om laddstolpar för elbilar

I kommunallagen 5 kap § 33 framgår det klart att om ett medborgarförslag inte bereds så
att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år ska respektive nämnd eller styrelse anmäla att
tidsfristen på ett år inte kan hållas. När fullmäktige får en
sådan anmälan kan man besluta om att avskriva medborgarförslaget från vidare
handläggning. Förslaget kan dessutom ha förlorat sin aktualitet.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sedan kommunfullmäktiges beslut om rutiner för uppföljning av bifallna
motioner och medborgarförslag (2016-04-25/§ 37) fram till den 2017-09-06 finns det inga
bifallna medborgarförslag som inte har verkställts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, Kommunsekreterare, 2017-08-10
KSAU 2017-09-12/ § 108
KS 2017-09-26/ § 107

Expedieras
Nämnderna
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 108 Redovisning av obesvarade och bifallna motioner
2017
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporteringen av obesvarade och bifallna motioner 2017.

Ärende
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige i Hofors kommun ska kommunstyrelsen
årligen vid två av fullmäktiges ordinarie sammanträden redovisa de motioner som har anmälts vid kommunfullmäktiges sammanträde, men vilkas beredning ännu ej slutförts.
Per den 2017-09-06 är följande motioner obesvarade:
Anmäld KF
2017-05-23
2017-05-23

Ärendenr
2017/86
2017/57

2016-09-19
2016-09-19
2016-06-13
2016-04-25
2016-04-25
2015-12-14
2015-12-14
2015-12-14
2015-12-14
2015-11-16
2015-06-15
2015-06-15
2014-09-15
2014-09-15

2016/105
2016/92
2016/61
2016/55
2016/54
2015/153
2015/152
2015/151
2015/148
2015/138
2015/81
2015/79
2014/90
2014/87

Namn
Motion om lokalt producerade livsmedel
Motion om handbok om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning
Motion om förebyggande av sexuella trakasserier i skola
Motion om skolvägsplan
Motion om simundervisning
Motion om vägen till Torsåkers järnvägsstation
Motion om förbättring av Malmjärnvägens kvalitet
Motion om trafikfara vid busstorget samt Korsåvägen
Motion om officiell anslagstavla
Motion om ishockeyrink till Torsåker
Motion om medborgarkontor i biblioteket i Hofors
Motion om tillsättande av fältassistenter
Motion om att anlägga två multisportarenor i kommunen
Motion om discgolfbana
Motion om tillgänglighet
Motion om att återupprätta Ungdomsforum

I kommunallagen 5 kap § 33 framgår det klart att om en motion inte bereds så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år ska respektive nämnd och styrelse anmäla att tidsfristen på
ett år inte kan hållas. När fullmäktige får en sådan anmälan kan man besluta om att avskriva motionen från vidare handläggning. Motionen kan dessutom inte längre ha någon
aktualitet.
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Sedan Kommunfullmäktiges beslut om rutiner för uppföljning av bifallna motioner och
medborgarförslag (2016-04-25/§ 37) fram till den 2017-09-06 finns följande motion som
bifallits, men som ännu ej verkställts:
Anmäld KF
2015-03-23

Dnr
2015/35

Ärende
Motion om att teckna avtal med kvinnojouren Rosen

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, Kommunsekreterare, 2017-08-10
KSAU 2017-09-12/ § 109
KS 2017-09-26/ § 108

Expedieras
Nämnderna
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2015/151
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§ 109 Motion om ishockeyrink till Torsåker
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Ärende
En motion är inkommen med förslaget att ishallens gamla sarg ska sättas upp i centrala
Torsåker för att ge möjlighet till skridskoåkning utan att behöva åka till Hofors. Förslaget
om att det bör finnas en rink och möjlighet till spontanidrott i Torsåker är mycket bra, men
det är inte lämpligt att sätta upp den gamla sargen i Torsåker. Bakgrundet till detta är att
det är mer lämpligt att sätta upp en mer multifunktionell arena som kan användas för
spontanidrott både vinter- och sommartid.

Beslutsunderlag
Motion, Mathias Strand (HOP), Anne Persson (HOP), Peter Hillblom (HOP), Kent Andersson
(HOP), 2015-12-14
Protokollsutdrag, Kommunfullmäktige, 2015-12-14 § 171
Tjänsteskrivelse Sarah Winges, fritidschef, 2017-09-01
KSAU 2017-09-12/ § 111
KS 2017-09-26/ § 112

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2017/156
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§ 110 Motion om trygghetsboende i Torsåker, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att den ska skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Ärende
Ann-Sofie Stenbacka (C) har inkommit med en motion om att kommunen ska etablera ett
trygghetsboende i Torsåker. Stenbacka framför i sin motion att trygghetsboende är en boendeform för äldre personer som är för friska för ett äldreboende, men som vill ha mer
trygghet och sociala kontakter än vad de kan få i sitt nuvarande hem. Stenbacka föreslår att
alla kommuninnevånare som är äldre än 85 år ska ha rätt att få ett trygghetsboende om de
så önskar och att detta även ska vara möjligt i sin hembygd. Att etablera ett trygghetsboende i Torsåker menar hon skulle möjliggöra detta.

Beslutsunderlag
Skrivelse, kommunfullmäktiges presidium, 2017-10-06

Expedieras
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr

2017/151
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§ 111 Interpellation om utvecklingen av besöksnäring och
näringsliv
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att efter ledamöterna getts tillfälle att yttra sig att avsluta
interpellationsdebatten.

Ärende
Alf Persson (M) har inkommit med en interpellation till kommunalrådet gällande utvecklingen
av besöksnäring och näringsliv. Persson vill att kommunalrådet svarar på frågor om organisationsplan och verksamhetsansvar för besöksnäring och näringsliv, budget för Hockey Camp,
bidraget till Föreningsservice samt Entré Hofors kostnader och intäkter.
Kommunalrådet har inkommit med ett svar på interpellationen där frågorna besvaras.

Beslutsunderlag
Interpellationssvar, Linda-Marie Anttila, 2017-10-13

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2017/1002
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§ 112 Rapportering till Kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporteringen.

Ärende
Rapportering till kommunfullmäktige för perioden 2017-09-08 – 2017-10-06
Löpnr
Ärende
Avsändare/Mottagare
1028/2017
Uppsägning av Gävles medlemskap i Inköp Gävle- Gävle kommun
borg
1035/2017
Missiv Uppföljningsgranskning av tidigare gransk- Kommunrevisionen
ningar i Hofors kommun
1036/2017
Revisionsrapport - Uppföljningsgranskning av tidi- KPMG AB
gare granskningar i Hofors kommun
1037/2017
Missiv - Granskning av "intern kontroll" i Hofors
Kommunrevisionen
kommun
1038/2017
Revisionsrapport - Intern kontroll
KPMG AB
1050/2017
Rörande Hoforshus förslag att sälja ut delar av sitt Elvy Drugge
bostadsbestånd
1148/2017
Samordningsförbund Gävleborg - halvårsredovis- Samordningsförbundet
ning 2017
Gävleborg
1196/2017
KS 2017-09-26/ § 109 Medborgarförslag om cykel- Kommunstyrelsen
bana från/till Torsåker
1197/2017
KS 2017-09-26/ § 110 Medborgarförslag om belys- Kommunstyrelsen
ning utmed gång och cykelbana till Edsken
1199/2017
KS 2017-09-26/ § 111 Medborgarförslag om
Kommunstyrelsen
uterink i centrala Hofors
1220/2017
Delårsrapport 2017 samt verksamhetsplan och
Gästrike Vatten
budget för Hofors Vatten

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Linda Höglin, kommunsekreterare, 2017-10-06

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Bilaga 1
Omröstningsprotokoll § 104
Närvarande
ledamöter/tjänstgörande ers.
Daniel Johansson (S)
Marie-Louise Dangardt (S)
Linda-Marie Anttila (S)
Tomas Isaksson (S)
Mari Rasjö (S)
Kenneth Axling (S)
Juha Könönen (S)
Tiina Kauppi (S)
Gunnar Bergkvist (S)
Xamuel Gonzalez Westling (V)
Carina Halfvars (V)
Kent Andersson (HOP)
Mathias Strand (HOP)
Ziita Eriksson (M)
Alf Persson (M)
Eva Julin (M)
Ioan Paris (SD)
Raimo Ojanen (-)
Alice Lindgren (C)
Ann-Sofie Stenbacka (C)
Arne Evertsson (L)
Hans Backman (L)
Kent Olsson (FHT)
Anne Persson (HOP) 2:e vice ordf.
Linda Lundberg (V) 1:e vice ordf.
Diana Blomgren (S) Ordf.
SUMMA: 26

Justerare

Avgöras idag?
Ja
Nej
Avstår
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
18
7
1

Utdragsbestyrkande

Bifall?
Ja
Nej Avstår
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
22 3
1

