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Dnr

§ 27 Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
2018-02-27
Dnr

2018/24

§ 28 Uppsikt Socialnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen

Ärende
För 2017 redovisar Socialnämnden ett underskott på 24,7 mkr. Underskottet beror bland
annat på minskade statsbidrag och externa placeringar.
Inför nämndens budgetbeslut i januari fanns ett sparkrav på 20,6 mkr. Utifrån detta togs
bland annat beslut om begränsning av feriejobb till personer som ej fyllt 18 år och minskning av antalet 30-jobb, från 30 till 20. Efter dessa beslut beräknas att det kvarstår ett sparkrav på 17,9 mkr. En handlingsplan för att åtgärda detta håller på att arbetas fram. Den
innefattar bland annat översyn av riktlinjer inom äldreomsorg och LSS, nytt äldreboende,
översyn av externa placeringar inom LSS och att föra tillbaka alkoholhandläggare i egen
regi.
Prognosen för 2018 ligger i dagsläget på ett underskott på 21,9 mkr. Förutom det ospecificerade sparkravet på 17,9 mkr finns några externa placeringar som bidrar till det prognosticerade underskottet.

Beslutsunderlag
Muntlig information, Sussie Holmgren, socialchef, Sara Karlsson, ekonom och Kenneth Axling, ordförande Socialnämnden

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
2018-02-27
Dnr

2018/24

§ 29 Uppsikt Barn- och utbildningsnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen.

Ärende
För 2017 redovisar Barn- och utbildningsnämnden ett underskott på 5,2 mkr. Orsakerna till
resultatet beror bland annat på ökade IT-kostnader, utökad verksamhet inom förskola och
grundskola samt ökade personalkostnader.
För 2018 har nämnden ett ospecificerat sparkrav på 11,9 mkr. För att komma ner till denna
nivå har nämnden bland annat fattat beslut om att öka nyckeltalen på Petreskolan och att
minska budgeten för biblioteket och elevhälsan. Lägre interkommunala ersättningar tack
vare en ny IT-fördelningsmodell och ett nytt skolskjutsavtal innebär också lägre kostnader
för nämnden. Arbetet med att hitta ytterligare besparingar kommer att fortgå.

Beslutsunderlag
Muntlig information Liliana Bolohan, ekonom och Katarina Ivarsson, skolchef

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
2018-02-27
Dnr

2018/22

§ 30 Anvisningar och prel ramar för verksamhetsplan 20192021
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att 2017 års underskott ska återställas procentuellt fördelat
mellan nämnderna och styrelsen, med 6,6 mkr per år,
och att därefter föreslå kommunfullmäktige att fastställa upprättat förslag till anvisningar
och preliminära ramar för verksamhetsplan 2019-2021 samt
att fastställa kommunövergripande mål för 2019.

Beslutsförslag under mötet
Torbjörn Jansson (S) och Alf Persson (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att 2017 års
underskott ska återställas procentuellt fördelat mellan nämnderna och styrelsen, med 6,6
mkr per år,
och att därefter föreslå kommunfullmäktige att fastställa upprättat förslag till anvisningar
och preliminära ramar för verksamhetsplan 2019-2021 samt
att fastställa kommunövergripande mål för 2019.

Ärende
Upprättandet av ramar till nämnder och styrelse bygger på Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) skatteintäktsprognos per februari 2018. Där framgår nivån på prognostiserade
skatteintäkter, generella bidrag och utjämning avseende 2019-2021. I skatteprognosen har
hänsyn tagits till att befolkningen ökar med 25 personer/år. Skattesatsen uppgår till 22,86
kr samtliga år 2019-2021, dvs samma nivå som 2018. I förslag till beslut ligger även de fem
kommunövergripande målen för 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Mats Hägglund 2018-02-07
Bilaga ”Anvisningar och preliminära ramar inför budget 2019”
KSAU 2018-02-13/ § 30

Expedieras
Akten
Nämnder och styrelse
Revisionen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
2018-02-27
Dnr

2018/19

§ 31 Internkontrollplan 2018 Kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa internkontrollplan för 2018.

Ärende
Enligt 8§ i internkontrollreglementet ska styrelsen årligen anta en internkontrollplan.
Internkontrollplanen ska beslutas i styrelse/nämnd senast under februari månad. Det är
alltid respektive styrelse/nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll.
Kontrollmoment bör väljas ut med utgångspunkt från olika kontrollområden samt genomförd risk- och väsentlighetsanalys.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Kommunchef Mimmi Abramsson, 2018-02-01
Internkontrollplan 2018, utdrag ur Stratsys
KSAU 2018-02-13/ § 31

Expedieras
Akten
Funktionsledare inom KS

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
2018-02-27
Dnr

2018/4

§ 32 Revidering av antal ersättare i UFI
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att revidera antalet ersättare i
utskottet för individärenden till sex stycken,
att ändringen ska införas i socialnämndens reglemente samt
att uppdra till socialnämnden att utse ytterligare tre ersättare till utskottet för individärenden för resterande mandatperiod 2015-2018.

Ärende
I Socialnämndens reglemente § 6 finns angivet att nämnden ska tillsätta ett utskott för individärenden med tre ledamöter och tre ersättare. Utskottet har till Socialnämnden framfört att det vid vissa tillfällen, framförallt under semesterperioder, kan var svårt att få till
beslutsmässiga möten på grund av ledamöters och ersättares förhinder att delta. Genom
att öka antalet ersättare till sex stycken är förhoppningen att det ska underlätta möjligheten att få tag på en ersättare då ordinarie ledamot inte kan tjänstgöra.
Socialnämnden har med anledning av detta den 2017-06-14/ § 79 beslutat att föreslå
Kommunfullmäktige besluta om att socialnämnden ska tillsätta ett utskott för individärenden bestående av 3 ledamöter och 6 ersättare och att socialnämndens reglemente därmed
ska revideras.
För mandatperioden 2015-2018 finns i dagsläget tre ledamöter och tre ersättare utsedda.
Socialnämnden behöver för att verkställa detta beslut utse ytterligare tre ersättare för resterande mandatperiod 2015-2018.

Ekonomisk kalkyl
Ersättare i utskottet deltar endast i sammanträdena då de tjänstgör, förändringen innebär
därför ingen högre kostnad i form av arvoden eller andra ersättningar än vad som i dagsläget finns.

Beslutsunderlag
SN 2017-06-14/ § 79
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, kommunsekreterare, 2018-01-12
KSAU 2018-02-13/ § 32

Expedieras
Socialnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2017/193
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Kommunstyrelsen
2018-02-27

§ 33 Revidering av VA-taxa inför 2018
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa nya VA-taxor inför
2018.

Ärende
Reviderade VA-taxor för 2018 kommer att införas fr.o.m. 1 juni för Hofors kommun. Syftet
med den nya taxan är att förenkla tillämpningen och öka tydligheten för kunderna.

Beslutsunderlag
Reviderad VA-taxa från Gästrike vatten
Tjänsteskrivelse Mats Hägglund, ekonomichef, 2018-02-02
KSAU 2018-02-13/ § 33

Expedieras
Akten
Gästrike Vatten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2017/165
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Kommunstyrelsen
2018-02-27

§ 34 Förslag till taxa för tillsyn och tillstånd enligt Lagen om
skydd mot olyckor (LSO) och Lagen om brandfarliga och
explosiva varor (LBE)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxor att gälla från
2018-04-01 för tillsyn och tillstånd enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och enligt
lagen (2010:1011) för brandfarliga och explosiva varor.

Ärende
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har under år 2016 arbetat fram ett underlag för
taxekonstruktion gällande tillsyn enligt LSO, samt tillsyn och tillstånd enligt LBE för att
kunna stödja kommunernas arbete. För att säkerställa en rättsäker tillsynsprocess har
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tagit fram en handbok som beskriver
arbetssätt för genomförande av tillsyner.
Gästrike Räddningstjänst har valt att följa både SKL:s underlag för taxekonstruktionen och
MSB:s handledning för att uppnå en rättsäker tillsynsprocess och därmed behöver taxorna
justeras. De förslagna taxorna följer självkostnadsprincipen för respektive myndighetsområde enligt 2 kap 6 § kommunallagen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-01-23, Hanna Mård
Förslag till beslut, 2017-10-17, Gästrike räddningstjänst
Avgiftsbilagor, 2017-10-17, Gästrike räddningstjänst
KSAU 2018-02-13/ § 34

Expedieras
Akten
Gästrike räddningstjänst
Säkerhetschef
Ekonomichef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2017/112
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Kommunstyrelsen
2018-02-27

§ 35 Taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kartoch mätverksamheten
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
 anta ny taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och mätverksamheten,
 timtaxan för taxebilaga A ska vara 904 kronor,
 taxan ska träda i kraft den 1 april 2018,
 Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd har rätten att besluta om tjänstegarantier där avgiften för respektive ärende kan reduceras med 10 % enligt taxan paragraf 24,
 avgifterna i bilaga A (Taxetabeller för lov, anmälan mm) reduceras med 20 % för
ärenden som inkommit och komplettförklarats under perioden första november till
och med den sista februari, samt
 denna taxa ersätter tidigare taxa för hantering av ärende enligt plan- och bygglagen.

Ärende
2017-05-23 fattade Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd beslut om förslag till ny
taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och mätverksamhet. 2017-10-17
beslutade kommunfullmäktige i Hofors kommun att återremittera föreslagen taxa för att
utreda taxeändringarnas konsekvenser.
Det nya förslaget till taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och mätverksamhet har tagits fram utefter Sveriges Kommuners och landsting (SKL) underlag från
2014. Avgiften räknas ut genom att uppskattad genomsnittlig tidsåtgång för olika ärendetyper multipliceras med handläggningskostnaden per timme. Vissa delar i föreslagen taxa
utgår däremot fortfarande från SKL:s underlag från 2011. Däremot har fasta priser räknats
fram.
Det nya förslaget på taxa förväntas vara enklare och tydligare för medborgare och företagare. Till skillnad mot tidigare, då större ärenden fick bära kostnaden för mindre ärenden,
förväntas de olika ärendetyperna nu bära sina egna kostnader. Det i sin tur leder till att
kostnaden för ”stora” ärenden blir något lägre och för en del ”mindre” högre. Resultatet
blir en jämnare intäktsfördelning och en minskad sårbarhet. Avgifterna i bilaga A (taxetabeller för lov, anmälan mm) reduceras under vintersäsongen med 20 % för att bidra till att
utjämna flödet av inkommande ärenden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Eva Andersson, 2018-02-01
Beslut Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd 2018-01-23, §9
Konsekvenser av det nya förslaget till taxa

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
2018-02-27
Förslag till taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och mätverksamhet
(Bilaga A)
Beslut, kommunfullmäktige, 2017-10-17 § 98
Beslut, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, 2017-05-23 § 80
KSAU 2018-02-13/ § 35

Expedieras
Akten
Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2017/41
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Kommunstyrelsen
2018-02-27

§ 36 Tillsättande av styrgrupp för bostadsförsörjningsprogrammet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att;
 tillsätta en styrgrupp som har i uppgift att arbeta fram förslag till bostadsförsörjningsprogram,
 styrgruppen får mandat att fatta inriktningsbeslut gällande arbetet med bostadsförsörjningsprogrammet och har rätt att kalla de tjänstemän eller de personer som är
av vikt för arbetet till sina sammanträden, att
 styrgruppen utgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott och två tjänstemän, samt
att
 ordförande för styrgruppen utgörs av kommunstyrelsens arbetsutskotts ordförande.

Ärende
Varje kommun ska anta riktlinjer för att planera för bostadsförsörjning i kommunen, lag
(2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Kommunstyrelsen beslutade under sitt sammanträde den 2017-03-28 att uppdra åt strategi- och servicechefen att ta fram
ett bostadsförsörjningsprogram som påbörjas under år 2017.

Innan arbetet med bostadsförsörjningsprogram kan fortsätta behöver en styrgrupp tillsättas. Denna grupp ska ha rätt att fatta inriktningsbeslut gällande arbetet med bostadsförsörjningsprogrammet och ta fram förslag på riktlinjer för bostadsförsörjningen i Hofors
kommun. Programmet ska åtminstone innehålla uppgifter om;
 kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,
 kommunens planerade insatser för att uppnå uppsatta mål, samt
 hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer
och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.
För att styrgruppen ska kunna arbeta effektivt bör gruppen utgöras av 5-7 personer. Gruppen bör spegla det politiska styret i Hofors kommun samt inkludera strategi- och servicechefen i Hofors kommun och stadsarkitekten i Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Under styrgruppens fortsatta arbete bör aktörer som kan bidra till eller är berörda
av bostadsförsörjningsprogrammet bjudas in till gruppens sammanträden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Fredrik Segersteén, 2018-02-01
Kommunstyrelsen, 2017-03-28, § 39
KSAU 2018-02-13/ § 36

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
2018-02-27

Expedieras
Akten
Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2018/13
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Kommunstyrelsen
2018-02-27

§ 37 Godkännande av utökande av verksamhet gällande Yrkesvuxutbildning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna BUN:s begäran om utökning av verksamhet gällande yrkesvuxutbildning,
att utbildningen startar höstterminen 2018 under förutsättning att den får minst 15 elever
samt
att utökningen sker inom befintlig ram.

Beslutsförslag under mötet
Linda-Marie Anttila (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att godkänna BUN:s begäran
om utökning av verksamhet gällande yrkesvuxutbildning,
att utbildningen startar höstterminen 2018 under förutsättning att den får minst 15 elever
samt
att utökningen sker inom befintlig ram.

Ärende
Barn- och utbildningsnämnden önskar starta yrkesvuxutbildning inom Barn- och Fritidsprogrammet. Detta eftersom både behov och förutsättningar finns för start av utbildning.

Ekonomisk kalkyl
I beslut från Barn- och utbildningsnämnden framgår kalkyl på antaganden gällande antal
studenter och hur detta påverkar kommunens kostnader.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Kommunchef Mimmi Abramsson 2018-02-01
Beslut Barn- och utbildningsnämnden 2018-01-23, 2018/6, § 9.
Skrivelse, Linda Karlsson, rektor Björkhagsskolan, 2017-11-27

KSAU 2018-02-13/ § 37

Expedieras
Barn- o utbildningsnämnden
Skolchef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
2018-02-27

§ 38 Nybyggnation av förskola
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna byggnation av en
ny förskola samt
att ge Hoforshus i uppdrag att genomföra byggnationen.

Ärende
Hofors kommun har haft brist på förskoleplatser under många år. Höga födelsetal är en
förklaring. En temporär lösning har varit att hyra in tillfälliga moduler samt att öka barnantalet på vissa avdelningar. Trots det räcker inte antalet platser. Dagens lokaler är ej heller
anpassade efter dagens behov.

Ekonomisk kalkyl
En kostnadsredogörelse för investeringen har lämnats av Hoforshus.

Beslutsunderlag
Sammanträdesprotokoll från Barn- och utbildningsnämnden.
Tjänsteskrivelse Mats Hägglund, ekonomichef, 2018-02-02
KSAU 2018-02-13/ § 38

Expedieras
Hoforshus
Barn- och utbildningsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2017/196
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Kommunstyrelsen
2018-02-27

§ 39 Arbetsordning för kommunfullmäktige
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa arbetsordningen
för kommunfullmäktige samt att upphäva kommunfullmäktiges arbetsordning antagen den
2012-11-26/ § 129.

Ärende
Från den 1 januari 2018 träder en ny kommunallag (2017:725) i kraft. Lagen innehåller en
del förändringar som gör det nödvändigt att se över gällande arbetsordning för kommunfullmäktige. Att en ny mandatperiod börjar närma sig och att arbetsordningen senast reviderades för fem år sedan aktualiserar också en översyn.
Förslaget till ny arbetsordning för kommunfullmäktige har arbetats fram av kommunkansliet. Avstämningar har gjorts med kommunfullmäktiges presidium samt partiföreträdarna i
kommunfullmäktige. Efter att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att återremittera
ärendet den 2018-01-16 har förslaget åter skickats till kommunfullmäktiges presidium samt
partiföreträdarna. Majoriteten har inkommit med synpunkter vilka har bearbetats in i detta
nya förslag.
Som grund för förslaget till arbetsordning finns att bestämmelserna i arbetsordningen i
möjligaste mån endast ska komplettera de bestämmelser som återfinns i kommunallagen
och andra författningar. Syftet med detta är att förhindra att bestämmelser i arbetsordningen hamnar i strid mot lagen men också att lagen får en naturlig plats hos såväl förtroendevalda som tjänstemän. I den nya arbetsordningen föreslås bland annat en del förändringar gällande allmänhetens frågestund samt inlämnande av motioner och medborgarförslag. Förslagen är ett sätt att försöka förtydliga och underlätta hanteringen.
Nytt i arbetsordningen är bland annat införandet av dubbla talarlistor, rutiner för säkerhetsbedömningar och säkerhetsåtgärder samt en utökad rätt för andra än fullmäktiges ledamöter att delta i överläggningar.

Ekonomisk kalkyl
Förslaget innebär en besparing på ca 75 000 kronor per år, för annonsering av fullmäktiges
sammanträden, då lagkravet försvinner. Väljer man dessutom att ta bort annonseringen i
tidningarna för demokraticafé kan ytterligare en besparing på ca 70 000 kronor per år göras.

Beslutsunderlag
Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige, 2018-02-13
Gällande arbetsordning för kommunfullmäktige inkl. bilaga, 2012-11-26/ § 129
KSAU 2018-01-16/ § 7 Arbetsordning för kommunfullmäktige, återremiss
Tjänsteskrivelse, Linda Höglin, kanslichef, 2018-02-07
KSAU 2018-02-13/ § 39
Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-02-27

Expedieras
Hemsidan
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2017/183
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Kommunstyrelsen
2018-02-27

§ 40 Yttrande gällande remiss av betänkandet "Nästa steg? Del
2 – Förslag för en stärkt minoritetspolitik" (SOU 2017:88)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet som sitt eget.

Ärende
I Sverige finns fem nationella minoriteter; samer (vilket också är ett urfolk),
sverigefinnar, judar, romer samt tornedalingar. Att just dessa grupper är nationella minoriteter är på grund av att de skiljer sig från majoritetsbefolkningen, har en uttalad samhörighet, egen identitet, har funnits i landet i hundratals år samt har under en lång tid marginaliserats, osynliggjorts och blivit bortträngda. I Hofors kommun uppges det att cirka 15,4 procent av kommuninvånarna har någon form av finsk anknytning och är sedan år 2011 ett
finskt förvaltningsområde.
Regeringen beslutade den 1 september 2016 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag
att ta fram förslag för en stärkt minoritetspolitik. Utredningen redovisade delbetänkandet
Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60) i juni 2017. I samband
med detta förlängdes utredningens uppdrag till mitten av november 2017 och fick i nytt
uppdrag att analysera vad den finlandssvenska gruppen i Sverige har för ställning, och att
överväga om den ska erkännas som nationell minoritet. I november presenterades utredningen sitt slutbetänkande Nästa steg? Del 2. Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU
2017:88).
Sammanfattningsvis gör utredningen bedömningen att den finlandssvenska minoriteten
inte bör ges status som nationell minoritet, att Sverige bör öka vissa av sina åttaganden
enligt språkstadgan och att det finns behov av åtgärder för att skapa bättre beslutsunderlag.
Hofors kommun är en av 218 remissinstanser och en arbetsgrupp bestående av ett antal tjänstemän har arbetat fram ett förslag till yttrande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Fredrik Segersteén, 2018-02-06
Förslag till yttrande, 2018-02-06
Nästa steg? Del 2. - Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:88)
KSAU 2018-02-13/ § 40

Expedieras
Akten
Kulturdepartementet
Samordnaren för finskt förvaltningsområde
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§ 41 Medborgarförslag om öppet WiFi på idrottsanläggningar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget.

Beslutsförslag under mötet
Alf Persson (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget.

Ärende
Det har inkommit ett medborgarförslag om öppet wifi på kommunens idrottsanläggningar.
Som motivering för sitt förslag framför förslagsställaren bland annat att det skulle skapa ett
mervärde för de människor som rör sig på anläggningarna och underlätta för de föreningar
som verkar där.
De utmaningar som ett öppet WiFi innebär, kan vara komplicerade ur fler perspektiv. Idag
pratar man t.ex. om ”gratis WiFi”, ”öppet WiFi” och ”fritt WiFi”, vilket ur både tekniskt och
juridiskt perspektiv kan vara olika saker. Då medborgarförslaget benämns ”Öppet WiFi”,
tolkas det som en möjlighet till internetaccess, utan spärrar och kontroller, vilket innebär
begränsade möjligheter till t.ex. spårbarhet. Ur ett användarperspektiv kan det vara bekvämt och enkelt men ökar också riskerna för den enskilde användaren att råka ut för ITattacker.
Hofors kommun har i dagsläget 6 idrottsanläggningar. Att bygga ut möjligheten med öppet
WiFi på alla dessa anläggningar skulle enl. preliminära beräkningar kosta c:a 1 miljon och
en årlig driftskostnad på c:a 170 000:- . Om beslut fattas om att gå vidare med WiFiutbyggnad bör en prioritering utifrån nyttjandebehov och användarantal göras.
Utifrån teknikförändringar och användarbeteenden i kombination med de beräknade kostnaderna, föreslås att medborgarförslaget avslås.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Göran Ekelund. IT-chef. 2017-06-29
Medborgarförslag 2016-09-21
Kostnadsberäkning kommunens idrottsanläggningar
KSAU 2018-02-13/ § 41

Expedieras
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 42 Medborgarförslag om belysning och vinterunderhåll runt
Hammardammen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå förslaget om belysning samt att anse medborgarförslagets del om vinterunderhåll vara besvarad.

Ärende
Ett medborgarförslag har inlämnats till kommunen om belysning och vinterunderhåll runt
motionsslingan vid Hammardammen. Som motivering för sitt förslag framför förslagsställaren bland annat att slingan används flitigt av motionärer, föräldrar med barnvagnar och
hundägare. Med upplyst, plogad och halkbekämpad motionsslinga möjliggörs promenader
och löpning även vintertid.
Slingan runt Hammardammen plogas och halkbekämpas under vintertid. Kommunen saknar dock ekonomi för att investera i belysning runt hela slingan. På vissa kortare avsnitt av
slingan finns belysning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Eva Andersson, 2018-01-30
Medborgarförslag, 2016-10-31
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2016-11-14 § 95
KSAU 2018-02-13/ § 42
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Förslagsställaren
Kommunfullmäktige
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§ 43 Medborgarförslag om rondellen vid genomfarten i Hofors
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget.

Ärende
Ett medborgarförslag har inlämnats till kommunen om förslag på utsmyckning i rondellen
vid cirkulationsplats E16/väg 514 Torsåkersvägen. Förslagsställaren föreslår att någon av de
befintliga utsmyckningarna/gestaltningarna som idag står vid Olof Hjorts väg och vid Hembygdsgården flyttas till rondellen. Dessa verk har anknytning till järnframställning. Som motivering för sitt förslag framför förslagsställaren att rondellen behöver utsmyckning för att
synliggöra orten.
Kommunstyrelsen har tidigare, efter ett medborgarförslag, beslutat att återinföra ”blinken”
som utsmyckning av rondellen. Det är Trafikverket som har till uppgift att arbeta fram ett
förslag till utformning av cirkulationsplatsen och utsmyckning av rondellen i enlighet med
kommunens förslag. Utsmyckning av rondellen kan ske först när arbetet med E16 påbörjas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Eva Andersson, 2018-02-01
Medborgarförslag, 2017-10-24
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2017-11-14 § 122
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2015-10-19 § 15
KSAU 2018-02-13/ § 43
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Akten
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige

Justerare
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§ 44 Motion om laddstolpar för elektrifierade fordon inklusive
snabbladdare
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktiget att anse motionen besvarad.

Ärende
Kent Olsson (FHT) har inkommit med en motion om att kommunen ska sätta upp laddstolpar för elektrifierade fordon inklusive snabbladdare.
Hofors kommun har under en längre tid arbetat med att erhålla finansiering till laddstolpar
för laddning av elfordon. Den 1:a april 2016 lämnade kommunen in en ansökan om investeringsstöd till Naturvårdsverket inom ramen för Klimatklivet. Pengar från Klimatklivet ska
bland annat gå till klimatinvesteringar på lokal nivå (exempelvis i en kommun) och ska som
huvudsakliga syfte att minska växthusgasutsläppen. Hofors kommuns ansökan avslogs dock
på grund av att kommunen inte kunde uppfylla kravet på antal laddningar som schablonuträkningen utgick ifrån.
Sedan dess har klimatklivsförordningen reviderats, vilket innebär en del förtydligande relaterat till laddningspunkter för elfordon. Denna justering kommer att underlätta för kommuner att erhålla investeringsstöd för laddstationer som används för publikt ändamål.
Kommunen har därefter åter lämnat in en ny ansökan till Naturvårdsverket som ligger för
avvaktan på beslut.
Om Hofors kommun inte erhåller finansiering inom ramen för Klimatklivet kommer kommunen att titta på alternativa finansieringsmöjligheter för att laddningsstolpar ska kunna
sättas på en eller flera platser i kommunen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Eva Andersson, 2018-02-01
Motion, Kent Olsson (FHT), 2017-11-14
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2017-11-14 § 124
KSAU 2018-02-13/ § 44
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2017/118

25
(29)

Kommunstyrelsen
2018-02-27

§ 45 Motion om industritomter utmed E16
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Ärende
Kent Olsson (FHT) har inkommit med en motion om att upprätta industritomter utmed E16
för handel och lättare industri.
Kommunstyrelsen har 2015-03-02 beslutat att en detaljplan ska upprättas inom fastigheten
Fagersta 4:1, väster om korsningen Korsåvägen och E16 (Faluvägen). Planen skall ge förutsättningar för att etablera verksamheter inom logistik och lättare industri.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Eva Andersson, 2018-02-01
Motion, Kent Olsson (FHT), 2017-04-13
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2017-11-14 § 123
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2015-03-02 § 44.
KSAU 2018-02-13/ § 45
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Justerare
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§ 46 Motion om trygghetsboende i Torsåker
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Ärende
Ann-Sofie Stenbacka (C) har inkommit med en motion om att kommunen ska etablera ett
trygghetsboende i Torsåker. Förslagsställaren 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. I motionen föreslås det 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.
Hoforshus AB skriver i sitt yttrande till kommunen att de i slutet av år 2017 tagit initiativ till
att starta en utredning om behovet av trygghetsboende i Torsåker tillsammans med lokala
politiker i Torsåker samt representanter från PRO och SPF. Under februari månad år 2018
kommer de att hålla ett offentligt möte där Hoforshus AB, PRO, SPF och lokala politiker
kommer att träffa boende i Torsåker för att på det sättet studera vilka behov och vilket
intresse det finns i Torsåker för att etablera ett trygghetsboende. Således föreslår Hoforshus AB att denna process ska få ha sin gång för att utreda behovet av ett trygghetsboende i
Torsåker innan fullmäktige eventuellt beslutar att ett trygghetsboende ska etableras i
Torsåker.
Hofors kommun instämmer i Hoforshus AB:s bedömning om att ett beslut om att etablera
ett trygghetsboende i Torsåker bör avvaktas tills dess att behovet har utretts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Fredrik Segersteén, 2018-02-01
Yttrande Hoforshus AB, 2018-01-02
Motion, 2017-10-02
Kommunfullmäktige, 2017-10-17 § 110
KSAU 2018-02-13/ § 46

Expedieras
Akten
Hoforshus AB
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§ 47 Rapportering av delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporteringen av delegationsbeslut.

Ärende
Under perioden 2018-01-20 – 2018-02-19 har följande delegationsbeslut tagits.
Löpnr
Ärende
Handläggare
Reg. datum
184/2018 Anmälan om beslut av delegat janu- Sarah Winges
2018-02-07
ari 2018

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, kanslichef, 2018-02-20

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 48 Rapportering av meddelanden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporteringen av meddelanden.

Ärende
Rapportering av meddelanden för perioden 2018-01-20 – 2018-02-19.
Löpnr
Ärende
Avsändare/Mottagare
76/2018 Cirkulär 17:50 - Information om regler i lag
SKL
och kollektivavtal om bisyssla
101/2018 Protokoll Hofors kommunhus 2018-01-16
Kommunhus AB
108/2018 Inbjudan till gemensamt möte mellan Gästri- Sandviken kommun
kerådet och Hälsingerådet 2018-02-09
109/2018 Protokoll VGS 2018-01-23
VGS
110/2018 VGS 2018-01-23 § 6 - Återrapportering av
VGS
kommunövergripande internkontrollpunkt
115/2018 Rev. version - Cirkulär 17:50 - Information om SKL
regler i lag och kollektivavtal om bisyssla
120/2018 Cirkulär 18:02 - arbetsgivarens förhandlings- SKL
skyldighet vid tillsättning av lägre chefsbefattning
129/2018 Cirkulär 18:03 - SKL har beslutat om kompen- SKL
sation för sänkt tjänstepension
130/2018 Meddelande om överenskommelsen om stöd SKL
till jämställdhetsarbetet på lokal och regional
nivå
132/2018 VGS 2018-01-23 § 5 Ekonomisk uppföljning
VGS
jan-dec 2017
133/2018 Protokoll VGS 2018-01-23
VGS
135/2018 Budget socialnämnden samt verksamhetsSocialnämnden
plan
136/2018 SN 2018-01-25 § 14 beslutsattestanter
Socialnämnden
138/2018 Förordnande av vikarie för kommunchefen
142/2018 BUN 2018-01-23 § 11 Verksamhetsplan och
BUN
budget 2018-2020 samt attestförteckning
143/2018 Protokoll Gästrikeråd 2017-11-17
Gästrikerådet
186/2018 Samordningsförbund Gävleborg - protokoll
Samordningsförbund
2018-01-26
Gävleborg
219/2018 Cirkulär 18:04 - Information om extratjänster SKL
230/2018 Cirkulär 17:66 - Avtal om notkopiering inom SKL
de kommunala musik/kulturskolorna
231/2018 Dagordning räddningsdirektionens samman- Gästrike Räddnings-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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233/2018
236/2018
241/2018
251/2018

träde 2018-02-23 inkl. årsredovisningen år
2017
Extra bolagsstämma Hoforshus 2018-02-28
Cirkulär 18:05 - Budgetförutsättningar för
åren 2018–2021
Konsument Gästriklands sista kvartalsrapport
samt Verksamhetsberättelse för 2017
Nominering till Intresseföreningen Bergslaget

tjänst
Hoforshus
SKL

Konsument Gävleborg 2018-02-19
Intresseföreningen
Bergslaget

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, kanslichef, 2018-02-20

Expedieras
Akten

Justerare
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