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§ 1 Kungörande
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna sammanträdets kungörelse.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr

§ 2 Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen med nedanstående tillägg.

Ärende
Tillägg av ärende:
Ärende nr 27 ”Valärende”

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr

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

Ärende
Under allmänhetens frågestund har allmänheten möjlighet att ställa frågor om kommunens
verksamhetsområden.
Under ärendet ställs inga frågor.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 4 Information revisionen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tacka för informationen.

Ärende
Ingemar Kalén, ordförande revisionen, informerar om att revisionen fått kommunstyrelsens yttrande gällande revisionens granskning av delårsrapport per augusti 2017.
Ny upphandling om revisionstjänster har genomförts. Uppdraget kommer också fortsättningsvis att skötas av KPMG.
Revisionen kommer framöver att arbeta med en övergripande riskanalys, utifrån denna
kommer beslut om vilka områden som ska granskas att fattas.

Beslutsunderlag
Muntlig information, Ingemar Kalén, ordförande revisionen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2017/191

§ 5 Fastställande av taxa för tillsyn enligt tobakslagen, lagen
om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 att anta ny taxa för tillsyn enligt tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel,
 att taxan ska träda i kraft den 1 mars 2018,
 att Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd inte ges rätten att varje kalenderår
(avgiftsår) besluta om att justera de i denna taxa antagna avgifterna, samt
 att denna taxa ersätter tidigare taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel.

Ärende
Efter att Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd i maj beslutade (2017-05-23, § 83,)
om förslag till taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel har en ny lag börjat gälla, lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Det finns många likheter mellan bestämmelser som ska gälla för ecigaretter som gäller i tobakslagstiftningen och därför är det lämpligt att de samordnas i
samma taxa. Därför föreslås en ny taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel
med vissa receptfria läkemedel inklusive lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
För Hofors och Ockelbo kommun ersätter den nya taxan den tidigare föreslagna taxan för
tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. För Sandvikens kommun har den tidigare föreslagna taxan istället redan återtagits på grund av de nya
förutsättningarna efter att kommunstyrelsen utvecklingsutskott, 2017-08-22, beslutade att
återremittera den föreslagna taxan till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd.
Beräkningar har gjorts för att bestämma nivån på timavgiften för tillsynen och för att följa
med i den kostnadsutvecklingen som skett sedan de tidigare timavgifterna räknades fram
behöver timavgiften höjas. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds förslag innehåller
även möjligheten för dem att justera taxan utifrån fastställt index, Prisindex för kommunal
verksamhet (PKV). Rättsläget kring indexuppräkningar är i dagsläget osäkert varför Sveriges
kommuner och landsting rekommenderar att vi avvaktar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Eva Andersson, 2018-01-08
Beslut Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd 2017-09-26, §159

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Förslag till ”Taxa för taxa för tillsyn enligt tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel”
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2017-05-23 §58
KSAU 2018-01-16/ § 8
KS 2018-01-30/ § 8

Expedieras
Akten
Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2017/192
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§ 6 Fastställande av taxa för nyttjande av kommunens geodata
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa föreslagen taxa för nyttjande av kommunens
geodata samt att den börjar gälla 2018-03-01.

Ärende
Under år 2015 beslutade respektive fullmäktige i Hofors, Ockelbo och Sandviken om införande av en gemensam samhällsbyggnadsnämnd, Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd och förvaltning (VGS). Samtidigt antogs ett reglemente där det framgår vilka uppgifter som ligger på nämnden. Under år 2016 beslutade respektive fullmäktige i Hofors, Ockelbo och Sandviken att då gällande taxor skulle gälla som taxor för VGS. I beslutet som togs
av Kommunfullmäktige i Hofors 2016-03-21, § 25, framgår att detta beslut gäller dåvarande
taxor för Miljö- och byggnadsnämnden.
2017-05-23 fattade Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd beslut om förslag till nya
taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och mätverksamhet. Taxeförslaget innehöll ingen taxa för nyttjande av geografiskt data då utgångpunkten då var att
öppna kommunens data. Idag är läget annorlunda och det finns nu ett behov av en ny taxa
för nyttjande av kommunen geografiskt data.
Taxeförslaget bygger precis som tidigare på Sveriges Kommuners och Landstings underlag
från år 2011 som har anpassats för att stämma överens med kommunernas förutsättningar. Grundprincipen för uträkning av avgift är följande formel:
𝐴𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡 = 𝑃𝐹 × 𝑚𝑃𝐵𝐵 × 𝑁 × 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑒𝑘𝑡𝑎𝑟
Där PF står för prisfaktor, mPBB står för milliprisbasbeloppet (en tusendels prisbasbelopp)
och N står för justeringsfaktorn. N föreslås fastställas till 1, mPBB, föreslås till 44,8 (2017)
och prisfaktor föreslås fastställas till 25.
Avgifter för permanent utnyttjande regleras i särskilda avtal som löper i flera år.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Eva Andersson, 2018-01-08
Beslut VGS 2017-09-26, §160
Taxa för nyttjande av kommunens geodata
KSAU 2018-01-16/ § 9
KS 2018-01-30/ § 9

Expedieras
Akten
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 7 Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd inte ges rätten att justera taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken genom årlig indexuppräkning.

Ärende
Under år 2015 beslutade respektive fullmäktige i Hofors, Ockelbo och Sandviken om införande av en gemensam samhällsbyggnadsnämnd, Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd och förvaltning (VGS). Samtidigt antogs ett reglemente där det framgår vilka uppgifter som ligger på nämnden. Under år 2016 beslutade respektive fullmäktige i Hofors, Ockelbo och Sandviken att då gällande taxor skulle gälla som taxor för VGS.
2017-05-23 fattade Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd beslut om förslag till nya
taxor. Förslagen innehöll bland annat möjligheten för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd att varje kalenderår (avgiftsår) besluta om att justera de antagna avgifterna
genom att använda Prisindex för kommunal verksamhet (PVK). 2017-10-17 § 102 antog
kommunfullmäktige föreslagen taxa med undantag för beslutspunkt 3, möjligheten för
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd att justera de antagna avgifterna. Istället
återremitterades beslutspunkten för att utreda lagligheten i detta. Sveriges kommuner och
Landsting (SKL) har skickat ut information om att det för tillfället är ett osäkert rättsläge
kring indexuppräkningar och därför är rekommendationen att avvakta med att ge Västra
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd rätten att indexuppräkna taxorna tills rättsläget är
klarlagt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Eva Andersson, 2018-01-09
Beslut Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 2017-11-29, § 198
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2017-10-17, §102
KSAU 2018-01-16/ § 10
KS 2018-01-30/ § 10

Expedieras
Akten
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 8 Taxa för tillsyn enligt lagen om offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd inte ges rätten att justera taxan för tillsyn enligt lagen om offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen genom årlig indexuppräkning.

Ärende
Under år 2015 beslutade respektive fullmäktige i Hofors, Ockelbo och Sandviken om införande av en gemensam samhällsbyggnadsnämnd, Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd och förvaltning (VGS). Samtidigt antogs ett reglemente där det framgår vilka uppgifter som ligger på nämnden. Under år 2016 beslutade respektive fullmäktige i Hofors, Ockelbo och Sandviken att då gällande taxor skulle gälla som taxor för VGS.
2017-05-23 fattade Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd beslut om förslag till nya
taxor. Förslagen innehöll bland annat möjligheten för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd att varje kalenderår (avgiftsår) besluta om att justera de antagna avgifterna
genom att använda Prisindex för kommunal verksamhet (PVK). 2017-10-17 § 101 antog
kommunfullmäktige föreslagen taxa med undantag för beslutspunkt 3, möjligheten för
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd att justera de antagna avgifterna. Istället
återremitterades beslutspunkten för att utreda lagligheten i detta. Sveriges kommuner och
Landsting (SKL) har skickat ut information om att det för tillfället är ett osäkert rättsläge
kring indexuppräkningar och därför är rekommendationen att avvakta med att ge Västra
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd rätten att indexuppräkna taxorna tills rättsläget är
klarlagt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Eva Andersson, 2018-01-10
Beslut Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 2017-11-29, §197
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2017-10-17 §101
KSAU 2018-01-16/ § 11
KS 2018-01-30/ § 11

Expedieras
Akten
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2017/113

13
(32)

Kommunfullmäktige
2018-02-20

§ 9 Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekusorer
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd inte ges rätten att justera taxan för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer genom årlig indexuppräkning.

Ärende
Under år 2015 beslutade respektive fullmäktige i Hofors, Ockelbo och Sandviken om införande av en gemensam samhällsbyggnadsnämnd, Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd och förvaltning (VGS). Samtidigt antogs ett reglemente där det framgår vilka uppgifter som ligger på nämnden. Under år 2016 beslutade respektive fullmäktige i Hofors, Ockelbo och Sandviken att då gällande taxor skulle gälla som taxor för VGS.
2017-05-23 fattade Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd beslut om förslag till nya
taxor. Förslagen innehöll bland annat möjligheten för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd att varje kalenderår (avgiftsår) besluta om att justera de antagna avgifterna
genom att använda Prisindex för kommunal verksamhet (PVK). 2017-10-17 § 99 antog
kommunfullmäktige föreslagen taxa med undantag för beslutspunkt 3, möjligheten för
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd att justera de antagna avgifterna. Istället
återremitterades beslutspunkten för att utreda lagligheten i detta. Sveriges kommuner och
Landsting (SKL) har skickat ut information om att det för tillfället är ett osäkert rättsläge
kring indexuppräkningar och därför är rekommendationen att avvakta med att ge Västra
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd rätten att indexuppräkna taxorna tills rättsläget är
klarlagt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Eva Andersson, 2018-01-10
Beslut Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 2017-11-29, §199
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2017-10-17 §99
KSAU 2018-01-16/ § 12
KS 2018-01-30/ § 12

Expedieras
Akten
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 10 Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd inte ges rätten att justera taxan för tillsyn enligt strålskyddslagen genom årlig indexuppräkning.

Ärende
Under år 2015 beslutade respektive fullmäktige i Hofors, Ockelbo och Sandviken om införande av en gemensam samhällsbyggnadsnämnd, Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd och förvaltning (VGS). Samtidigt antogs ett reglemente där det framgår vilka uppgifter som ligger på nämnden. Under år 2016 beslutade respektive fullmäktige i Hofors, Ockelbo och Sandviken att då gällande taxor skulle gälla som taxor för VGS.
2017-05-23 fattade Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd beslut om förslag till nya
taxor. Förslagen innehöll bland annat möjligheten för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd att varje kalenderår (avgiftsår) besluta om att justera de antagna avgifterna
genom att använda Prisindex för kommunal verksamhet (PVK). 2017-10-17 § 100 antog
kommunfullmäktige föreslagen taxa med undantag för beslutspunkt 3, möjligheten för
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd att justera de antagna avgifterna. Istället
återremitterades beslutspunkten för att utreda lagligheten i detta. Sveriges kommuner och
Landsting (SKL) har skickat ut information om att det för tillfället är ett osäkert rättsläge
kring indexuppräkningar och därför är rekommendationen att avvakta med att ge Västra
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd rätten att indexuppräkna taxorna tills rättsläget är
klarlagt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Eva Andersson, 2018-01-10
Beslut Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 2017-11-29, § 200
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2017-10-17 § 100
KSAU 2018-01-16/ § 13
KS 2018-01-30/ § 13

Expedieras
Akten
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 11 Besvarande av interpellation om säker internetanvändning i Hofors kommuns skolor
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde
den 20 mars.

Ärende
Ziita Eriksson (M) inkom till kommunfullmäktiges sammanträde den 2017-11-14/ § 131
med en interpellation om säker internetanvändning i Hofors kommuns skolor. I interpellationen ställer Eriksson ett antal frågor som hon önskar att barn- och utbildningsnämndens
ordförande besvarar. Frågorna handlar om kommunen har någon plan eller policy gällande
god och säker internetanvändning i skolorna, vilken typ av information och på vilket sätt
eleverna informeras om säker internetanvändning samt hur kommunen kommunicerar om
möjligheter och problem vid internetanvändning till föräldrar och vuxna.
Daniel Johansson (S), ordförande Barn- och utbildningsnämnden har till kommunfullmäktiges sammanträde den 2018-02-20 inkommit med ett interpellationssvar. I svaret framför
Johansson att det inte finns någon särskild plan- eller policydokument gällande säker internetanvändning, däremot informeras elever och vårdnadshavare vid lån av digitala verktyg.
Även en del andra informations- och utbildningsinsatser äger rum för elever och vårdnadshavare under lektionstid och på föräldramöten. Någon kartläggning av lärarnas kunskap
inom området säker internetanvändning och gromning har inte gjorts, men flera kompetenshöjande insatser genomförs.

Beslutsunderlag
Interpellation Ziita Eriksson, 2017-11-12
Interpellationssvar Daniel Johansson, 2018-01-10
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, kommunsekreterare, 2018-01-23

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 12 Besvarande av interpellation om barns rättigheter
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde
den 20 mars.

Ärende
Ziita Eriksson(M) har inkommit med en interpellation om barns rättigheter. l interpellationen ställer Eriksson ett antal frågor som hon önskar att kommunstyrelsens ordförande besvarar. Frågorna handlar bland annat om hur kommunen praktiskt löser sin nolltolerans
mot kostnader i skolan för t.ex. friluftsdagar och utflykter, hur det ser ut med barnomsorg
och fritidshem på obekväma tider och lov, hur kommunen arbetar för att bekämpa barnfattigdom och hur socialtjänsten arbetar med barnfamiljer som får försörjningsstöd.
Linda-Marie Anttila (S), Kommunstyrelsens ordförande har i sin skrivelse besvarat Erikssons
frågor. Anttila framför gällande kostnader i skolan bland annat att kommunen har beslutat
om avgiftsfri skola, vilket innebär att skolans aktiviteter ska rymmas inom budget, i annat
fall måste man avstå från tänkt aktivitet, att inga avgifter (pengar) får tas ut av eleverna,
men att det är tillåtet för eleverna att ha med sig frukt, fika etc. vid enstaka tillfällen. Gällande frågan om förskola och fritidshem på obekväm arbetstid svarar Anttila att kommunen inte har någon sådan i dagsläget.

Beslutsunderlag
Interpellation, 2017-11-12
Interpellationssvar, 2018-02-06
Tjänsteskrivelse, Linda Höglin, kanslichef, 2018-02-08

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2015/1

17
(32)

Kommunfullmäktige
2018-02-20

§ 13 Medborgarförslag om kommunens ställningstagande till
planerad gasledning mellan Gävle - Hofors
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.

Ärende
Förslagsställaren har lämnat in ett medborgarförslag angående den planerade gasledningen mellan Gävle – Hofors där hon vill att Hofors kommun tar ansvar för att utreda det faktiska behovet av en gasledning inom Hofors kommun.
Vid en eventuell framställan från Swedgas om att bygga gasledningen kommer berörda
fastighetsägare och kommunen få möjlighet att yttra sig över ansökan. Kommunen kan ta
ställning och lämna synpunkter först när det finns en ansökan och framtaget förslag som
visar ledningsdragningen. Det är sedan Länsstyrelsen som prövar och lämnar tillstånd för
planerad gasledning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Eva Andersson, 2018-01-11
Medborgarförslag, 2015-01-07
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2015-02-23 §28
KSAU 2018-01-16/ § 19
KS 2018-01-30/ § 15

Expedieras
Akten
Förslagsställaren

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2014/90

18
(32)

Kommunfullmäktige
2018-02-20

§ 14 Motion om tillgänglighet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen samt att ge strategi- och serviceenheten i
uppdrag att ta fram en åtgärdsplan gällande enkelt åtgärdade hinder mot tillgängligheten
och användbarheten för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.

Ärende
Ziita Eriksson (M) har inkommit med en motion om att en åtgärdsplan ska tas fram gällande
”enkelt åtgärdade hinder mot tillgängligheten och användbarheten för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga" i Hofors kommun.
Hofors kommun har idag ingen åtgärdsplan, men en inventering genomfördes hösten år
2009 av dåvarande bygg- och miljökontoret. Det finns således ett behov att göra en ny inventering samt att utforma en åtgärdsplan. Strategi- och serviceenheten anses som mest
lämplig att arbeta med framtagandet av en åtgärdsplan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Håkan Eck, 2017-08-24
Motion, Ziita Eriksson, 2014-09-02
Protokoll, kommunfullmäktige, 2014-09-15 § 80
KSAU 2017-11-07/ § 145
KS 2017-11-21/ § 139

Expedieras
Akten
Strategi- och servicechefen

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2016/55

19
(32)

Kommunfullmäktige
2018-02-20

§ 15 Motion om gång- och cykelväg vid Magasinsvägen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Ärende
Hans Larsson (C) och Ann-Sofie Stenbacka (C) har lämnat in en motion om att kommunen
ska bredda samt anlägga en gång- och cykelväg längs Magasinsvägen i Torsåker. Magasinsvägen är en ca 300 meter lång väg som leder in från Gammelstillavägen till hållplatsen för
tåg.
Kommunen har lämnat in en ansökan till Trafikverket om medfinansiering av förbättringsåtgärder för att främja trafiksäkerheten och framkomligheten för fotgängare och cyklister till och från järnvägsstation i Torsåker. Åtgärderna avser bidrag för år 2018.
Kommunen avvaktar beslut av Trafikverket gällande medfinansiering.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Eva Andersson, 2017-10-18
Motion, Hans Larsson (C) och Ann-Sofie Stenbacka (C), 2016-03-21
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2016-04-25 § 42
KSAU 2017-11-07/ § 144
KS 2017-11-21/ § 140

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2017/161

20
(32)

Kommunfullmäktige
2018-02-20

§ 16 Motion om medborgarförslag, digitalt så kallade e-petitioner
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Ärende
Kent Olsson (FHT) har inkommit med en motion om att kommunen ska införa möjligheten
att lämna e-petitioner. Olsson framför att Folkhemmet Hofors-Torsåker tror att möjligheten att lämna in förslag digitalt till kommunen kommer leda till att fler unga kommer att
engagera sig i den kommunala politiken. Möjligheten att lämna in förslag digitalt menar
Olsson samtidigt är ett steg mot ett mer hållbart samhälle.
Hofors kommun tillämpar sedan tidigare bestämmelsen i kommunallagens (2017:725) 8
kap 1§ att den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärenden genom medborgarförslag. Medborgarförslag som lämnas till kommunen omfattas av en del krav; bland annat att
de ska vara skriftliga och undertecknade. I dagsläget är det endast möjligt att lämna in
medborgarförslag som är undertecknade för hand.
För att kunna lämna in medborgarförslag digitalt krävs ett system som möjliggör digital
signering. Ett sådant system ingår i kommunens e-tjänsteplattform idag, men är inte satt i
drift. Att genomföra förslaget innebär inga ytterligare kostnader än de som redan finns
idag. Dock behöver kommunen ha en organisation som kan ta emot och hantera förslagen
som skickas in digitalt.

Ekonomisk kalkyl
Inga ytterligare kostnader beräknas för genomförandet av detta förslag.

Beslutsunderlag
Motion, Kent Olsson (FHT) 2017-10-17
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, kommunsekreterare 2017-12-01
KSAU 2018-01-16/ § 24
KS 2018-01-30/ § 22

Expedieras
Kansli
IT
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2016/54

21
(32)

Kommunfullmäktige
2018-02-20

§ 17 Motion om förbättring av Malmjärnsvägens kvalitet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Beslutsförslag under mötet
Eva Julin (M) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag; kommunstyrelsens förslag om avslag och
Eva Julins (M) förslag om återremiss. Ordförande frågar först om motionen ska avgöras
idag eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag. Votering begärs och utförs
genom handuppräckning, ordförande finner därefter att ärendet ska avgöras idag. Ordförande frågar sedan om fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag och finner att
så är beslutat.

Reservation
Eva Julin (M), Alf Persson (M) och Bror Sundin (FHT) reserverar sig mot beslutet.

Ärende
Ann-Sofie Stenbacka (C) har lämnat in en motion om att förbättra Malmjärnsvägens kvalitet. Vägen har fått ”tvättbrädekaraktär” och kraftiga tjälskott som orsakar skador på bilarna
om man inte kör mycket sakta och sicksackar mellan bulorna.
Kommunen saknar pengar i kommande budget för att åtgärda Malmjärnsvägens ytbeläggning. Kostnaden för att asfaltera vägsträckan, ca 4 km, beräknas till 2,5 miljoner kronor.
Vägen bedöms inte vara så hårt trafikerad att det kan föranleda att vägen bör prioriteras i
kommande budgetarbete.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Eva Andersson, 2017-12-21
Motion, Ann-Sofie Stenbacka (C), 2016-03-21
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2016-04-25 § 43
KSAU 2018-01-16/ § 23
KS 2018-01-30/ § 23

Expedieras
Akten
Teknisk försörjning, Hoforshus AB
Samhällsstrategen

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2017/164

22
(32)

Kommunfullmäktige
2018-02-20

§ 18 Motion om askkoppar vid alla parkbänkar i centrala Hofors
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Ärende
Kent Olsson (FHT) har inkommit med en motion om att kommunen ska sätta askkoppar vid
alla parkbänkar i centrala Hofors. Motionsställaren menar att det inte är tillräckligt med de
papperskorgar och tillhörande askkoppar som finns idag. Det slängs alldeles för mycket
fimpar och snusprillor på marken och många kan hittas runt parkbänkarna. För att undvika
nedskräpning av tobak vill Folkhemmet Hofors/Torsåker se att askkoppar ställs ut vid parkbänkarna innan sommaren.
Kommunens parkavdelning på Hoforshus har i samband med skötsel observerat och kan
konstatera att det är mycket fimpar slängda direkt nedanför parkbänkar. Även vid parkbänkar där det är askkopp placerad på stolpe på bara någon meters avstånd från bänken är
samma problematik. Om askkoppar skulle placeras direkt på eller invid parkbänken uppstår
istället den oönskade effekten med lukt från askkopparna. Kommunen kan därför inte dra
slutsatsen att askkoppar vid varje parkbänk skulle minska antal fimpar vid parkbänkar.
Kommunen vill heller ej uppmuntra till rökning vid parkbänkarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Eva Andersson, 2018-01-09
Motion, Kent Olsson (FHT), 2017-10-17
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2017-11-14 §127
KSAU 2018-01-16/ § 20
KS 2018-01-30/ § 19

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2015/153

23
(32)

Kommunfullmäktige
2018-02-20

§ 19 Motion om trafikfara vid busstorget samt Korsåvägen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionens första yrkande samt att anse motionens
andra yrkande besvarad.

Beslutsförslag under mötet
Anne Persson (HOP) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionens första yrkande samt att anse motionens andra yrkande besvarad.
Linda-Marie Antilla (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionens första
yrkande samt att anse motionens andra yrkande besvarad.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag; Linda-Marie Anttilas (S) förslag om avslag
på första yrkandet och förslag om besvarande på andra yrkandet samt Anne Perssons
(HOP) förslag om bifall på första yrkandet och förslag om besvarande på andra yrkandet.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med Linda-Marie Anttilas (S) förslag.

Reservation
Anne Persson (HOP), Mathias Strand (HOP) och Kent Andersson (HOP) reserverar sig mot
beslutet.

Ärende
Anne Persson (HOP) och Mathias Strand (HOP) har lämnat in en motion med två förslag till
trafikåtgärder för att höja säkerheten,
1. att tillåta även utfart från södra parkeringen till Centralgatan där idag är enkelriktad
infart och att kommunen utreder trafiksituationen för in- och utfarter vid södra parkeringen samt
2. att flytta hänvisningsskylten som sitter vid utfarten från Korsåvägen mot väg
E16/Faluvägen för att skapa fri sikt mot Faluhållet.
Motionsställarna menar att den nedre utfarten från södra parkeringen via Tallmogatan till
Centralgatan är många gånger skymd norrifrån av bussar vid busshållplatsen (Busshpl). Under vintern är det särskilt svårt att köra ut säkert på Centralgatan på grund av halt väglag.
Genom att även tillåta utfart från den norra enkelriktade infarten till södra parkeringen
från Centralgatan möjliggörs det för säkrare utfart resonerar motionsställarna.
Vidare menar motionsställarna att vid utfarten från Korsåvägen till E16/Faluvägen står en
hänvisningsskylt placerad precis i ögonhöjd. Denna skylt skymmer sikten mot Faluhållet och
utgör en trafikfara.

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

24
(32)

Kommunfullmäktige
2018-02-20
Kommunen bedömer att trafiksituationen på södra parkeringen inte blir säkrare av att tilllåta både in- och utfart via den enkelriktade infarten från Centralgatan på södra parkeringen. Stor risk föreligger att utfartstrafiken skyms av infartstrafiken i ett läge där uppmärksamhet skall ligga även på cyklister och fotgängare på korsande gång- och cykelväg (GC)
och övrig trafik i korsningen av Skolgatan/Centralgatan. Även för fordonstrafiken inne på
södra parkeringen torde större uppmärksamhet krävas när två möjliga utfarter till Centralgatan finns för trafik. I nära anslutning till den enkelriktade infarten till södra parkeringen
finns även en enkelriktad infart via Skolgatan till parkeringsmöjligheter vid affärshusen och
vidare till södra parkeringen.
Den enkelriktade infarten är heller inte tillräckligt bred och anpassad för att fordon skall
kunna passera varandra på ett smidigt sätt.
Trafiksäkerhetsmässigt är enkelriktade in- och utfarter det mest optimala för att alla trafikanter ska veta vad de kan förvänta sig för trafikflöde.
Gällande motionens andra yrkande är Trafikverket den myndighet som ansvarar för väg
E16 och dess vägområde. Skyltfrågan angående skymd sikt vid utfart från Korsåvägen har
därför skickats vidare till rätt myndighet för åtgärd.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Eva Andersson, 2018-01-09
Bilaga karta, 2018-01-03
Motion, Anne Persson (HOP) och Mathias Strand (HOP), 2015-11-15
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2015-12-14 § 173
KSAU 2018-01-16/ § 21
KS 2018-01-30/ § 20

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2017/162

25
(32)

Kommunfullmäktige
2018-02-20

§ 20 Motion om skolans och äldreomsorgens lokalbehov
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Beslutsförslag under mötet
Linda-Marie Anttila (S) och Xamuel Gonzalez Westling (V) yrkar att kommunfullmäktige
beslutar att avslå motionen.
Eva Julin (M) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag; Linda-Marie Anttilas (S) m.fl förslag om
avslag samt Eva Julins (M) förslag om besvarande. Ordförande ställer förslagen mot
varandra och finner att fullmäktige beslutat i enlighet med Linda-Marie Anttilas (S) m.fl.
förslag.

Reservation
Eva Julin (M) och Alf Persson (M) reserverar sig mot beslutet.

Ärende
Eva Julin (M) har lämnat in en motion med yrkande om att kommunfullmäktige ska uppdra
åt kommunstyrelsen att i de fortsatta investeringsåtagandena för växthusprojektet vid Hagaparken väga in skolans och äldreomsorgens lokalbehov, så att dessa ej nedprioriteras
eller få stå tillbaka i någon del på grund av växthusprojektet.
Kommunfullmäktige beslutade den 2017-09-19 att Hofors kommun ska göra investering för
de byggnader inom trädgårdsstaden etapp 1 som ska uppföras och att Arbetsmarknad och
Integration (AMI) skall betala hyran per år. Investeringen är framräknad till ca 24 miljoner
kronor. Driften beräknas uppgå till 2 miljoner kronor och ska rymmas inom socialnämndens
budgetram. Kommunen har i dagsläget inga planer på att avsätta ytterligare investeringsmedel för trädgårdsstaden etapp 1.
Vid alla större investeringar tas alltid samtligas förvaltningars behov med i beräkningen. Vid
varje enskilt investeringstillfälle måste situationen bedömas ur ett helhetsperspektiv för då
aktuellt behov. Därmed kan man inte besluta nu vad som ska ske i framtiden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Eva Andersson, 2018-01-11
Motion, Eva Julin (M), 2017-10-12
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2017-11-14 § 126
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2017-09-19 § 76
KSAU 2018-01-16/ § 22
Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2018-02-20
KS 2018-01-30/ § 21

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

26
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2017/179

27
(32)

Kommunfullmäktige
2018-02-20

§ 21 Medborgarförslag om framkomligheten mellan Skolgatan
och affärerna, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget får ställas, att den ska besvaras av
kommunstyrelsen och att beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige.

Ärende
Ett medborgarförslag gällande framkomligheten mellan Skolgatan och affärerna har inkommit till kommunen. Förslagsställaren menar att det under vintertid, på grund av snö
och is, är svårt att ta sig från parkeringen in till affärerna. Som lösning på problemet föreslås att kommunen lägger in värmerör, möjliggör för parkering på det snöfria torget eller
bygger ett skärmtak.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2017-11-20
Skrivelse, kommunfullmäktiges presidium, 2017-11-27

Expedieras
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2017/184

28
(32)

Kommunfullmäktige
2018-02-20

§ 22 Medborgarförslag om att bygga en ungdomsgård, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att förslaget får ställas, att förslaget ska överlämnas till barnoch utbildningsnämnden för besvarande senast 2018-09-30 samt att beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige.

Ärende
Ett medborgarförslag gällande byggande av en ungdomsgård har inkommit till kommunen.
Förslagsställaren menar att en ungdomsgård skulle kunna minska skadegörelsen ute på
bruket, möjliggöra för ungdomar att arbeta på ungdomsgården på helgerna samt bidra till
en ökad integration.

Beslutsunderlag
Skrivelse, Kommunfullmäktiges presidium 2018-02-06
Medborgarförslag, 2017-12-11

Expedieras
Akten
Förslagsställaren
Barn- och utbildningsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2018/5

29
(32)

Kommunfullmäktige
2018-02-20

§ 23 Motion om att åter ta fram Carl Harry Stålhanes konstverk
Spel till allmänhetens beskådan, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att ärendet ska överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning senast 2018-05-31.

Ärende
Mathias Strand (HOP) har inkommit med en motion om att kommunen ska riva den vägg
som i Hoforshallen idag döljer Carl Harry Stålhanes konstverk ”Spel” så att allmänheten
återigen kan beskåda verket.

Beslutsunderlag
Skrivelse Kommunfullmäktiges presidium, 2018-02-06
Motion, 2018-01-15

Expedieras
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2018/1002

30
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Kommunfullmäktige
2018-02-20

§ 24 Rapportering till kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporteringen.

Ärende
Rapportering till kommunfullmäktige för perioden 2017-11-01 – 2018-02-06:
Löpnr
Ärende
Avsändare/Mottagare
1394/2017 Gästrike Räddningstjänst - Utlåtande
Gästrike Räddningsavseende delårsrapport 2017-08-31
tjänst
1395/2017 Missiv - Granskning av kommunens deKommunrevisionen
lårsrapport per den 31 augusti 2017
1488/2017 KS 20171121/ § 132 Yttrande gällande
Kommunstyrelsen
granskning av intern kontroll i Hofors
kommun
1489/2017 KS 20171121/ § 133 Svar till uppföljKommunstyrelsen
ningsgranskning bisyssla Hofors kommun
och kommunkoncern
1494/2017 KS 20171121/ § 137 Medborgarförslag
Kommunstyrelsen
om laddstolpar för elbilar
1495/2017 KS 20171121/ § 138 Medborgarförslag
Kommunstyrelsen
om garage vid Rönningsgatan
1543/2017 Protokoll över inspektion av kommunens Länsstyrelsen Dalarna
överförmyndarverksamhet - Kommunfullmäktige
1589/2017 BUN 2017-12-12 § 104 Beslut om förtyd- BUN
ligande om avgiftsfri skola
191/2018 KS 2018-01-30/ § 5 Ekonomistyrningsreg- Kommunstyrelsen
ler 2018
193/2018 KS 2018-01-30/ § 6 Yttrande gällande
Kommunstyrelsen
granskning av delårsrapport per 31 aug
201/2018 KS 2018-01-30/ § 14 Medborgarförslag
Kommunstyrelsen
om gång- och cykelväg Munteboleden
203/2018 KS 2018-01-30/ § 16 Medborgarförslag
Kommunstyrelsen
om trafiksituationen i Lillån
204/2018 KS 2018-01-30 / § 17 Medborgarförslag Kommunstyrelsen
om inrättande av kolonilotter
205/2018 KS 2018-01-30/ § 18 Medborgarförslag
Kommunstyrelsen
om asylsökande ungdomars situation

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Linda Höglin, kanslichef, 2018-02-06

Justerare

Utdragsbestyrkande

Reg.datum
2017-11-09
2017-11-09
2017-11-27

2017-11-27

2017-11-27
2017-11-27
2017-12-08

2017-12-19
2018-02-08
2018-02-08
2018-02-08
2018-02-08
2018-02-08
2018-02-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2018-02-20

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2014/104

32
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Kommunfullmäktige
2018-02-20

§ 25 Valärende
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamot i Socialnämnden, tillika 2:e vice ordförande,
för resterande mandatperiod 2015-2018 utse Arne Evertsson (L).

Expedieras
Socialnämnden
Personalfunktionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

