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§ 92 Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen med nedanstående tillägg.

Ärende
Tillägg:
Ärende 16 ”Information om värdegrundsarbetet”

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2016/52

§ 93 Uppsikt Gästrike Räddningstjänst
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen.

Ärende
Nestor Wallberg och Agneta Holgersson, Gästrike Räddningstjänst, informerar om Gästrike
Räddningstjänsts uppdrag, ekonomi och väsentliga händelser från det första halvåret av
2016.
Per den 31 augusti redovisar Räddningstjänsten ett positivt resultat på 1,9 mkr. Intäkterna
kommer framförallt från avtal med kommunerna och andra aktörer. Resultatet beror bland
annat på:
 Ökade personalkostnader på grund av nyrekryteringar och föräldraledigheter.
 Ökade kostnader för fordonsunderhåll
 Minskade hyreskostnader
 Investeringar i fordon, rökskydd och kommunikationsutrustning
Räddningstjänstens mål är att för 2016 visa ett 0-resultat.
Några väsentliga händelser under perioden och framåt är:
 Trygghetens hus
 Mindre bemanningsproblem gällande räddningspersonal i beredskap
 Länsstyrelsen sammankallade till träff angående säkerheten på väg
 Ökat antal uppdrag åt regionen, först på plats i väntan på ambulanspersonal

Beslutsunderlag
Muntlig information, Nestor Wallberg och Agneta Holgersson, Gästrike Räddningstjänst

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2016/52

§ 94 Uppsikt Kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen.

Ärende
Mimmi Abramsson, kommunchef, informerar om kommunstyrelsens organisation, vilken
förändrats från och med 1 januari 2016 och om de processer som pågår för att utveckla och
förbättra organisationen.
Personalfrågor
 Rekrytering av ekonomichef
 Ekonom 50 %
 Förstärkning på ekonomi
 Ny löneadministratör
 Omfördelning internt, ökat chefsstöd
 Rekrytering av strateg
 IT flyttar till kommunhuset i oktober
 Samordnare finsk förvaltning har rekryterats
 Ny nämndsekreterare har rekryterats och ytterligare en är på gång
 Rekrytering ny fritidschef
Ekonomiskt läge
Prognosen för 2016 är att kommunstyrelsen kommer att hålla budget. Till delårsrapporten
kommer kommunstyrelsen redovisa ett positivt resultat på ca 1 mkr. Det positiva resultatet
beror bland annat på försäljning av tomter och vakanta tjänster som inte kunnat tillsättas
direkt.
Omvärldsfrågor som påverkar framtiden
 Region Svealand
o Remiss ligger ute för yttrande.
 Inköp Gävleborg
o Gävle kommun genomför en utredning för att titta på om de ska vara kvar i
Inköp Gävleborg.

Beslutsunderlag
Muntlig information Mimmi Abramsson, kommunchef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2014/104

§ 95 Förslag på begravningsombud
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att till Länsstyrelsen Dalarna föreslå Marie-Louise Dangardt (S),
Furuvägen 25, 813 32 Hofors, som begravningsombud inom Hofors kommun för resterande
mandatperiod 2015-2018.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att två förslag på ombud finns; Marie-Louise Dangardt (S) och Ioan
Paris (SD). Vid personval skall sluten omröstning genomföras. Justeraren Torbjörn Jansson
(S) samt Hans Larsson (C) utses som rösträknare. De röstande lämnar efter upprop från
närvarolistan sina valsedlar i en valurna.

Omröstningsresultat
Antalet angivna röster är 11. Samtliga valsedlar är giltiga. Resultatet utfaller enligt följande;
Marie-Louise Dangardt (S) får 8 röster och Ioan Paris (SD) får 2 röster, 1 röst är blank.

Ärende
Efter att tidigare begravningsombud Kjell Höglin (S) avsagt sig uppdraget som begravningsombud har Länsstyrelsen Dalarna lämnat en uppmaning till kommunen att inkomma med
förslag på nytt begravningsombud. Kommunen har lämnat möjlighet till partierna i kommunfullmäktige att lämna förslag till kommunstyrelsens sammanträde. Två förslag har inkommit: Marie-Louise Dangardt (S) och Ioan Paris (SD).

Expedieras
Länsstyrelsen Dalarna
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr

2016/82

§ 96 Kommuninvest, särskild medlemsinsats 2016
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att göra en extrainbetalning på 1 380 000 kronor år 2016.

Ärende
Kommuninvest har skickat en förfrågan till samtliga medlemmar om en särskild
medlemsinsats 2016. Detta med anledning av nya lagkrav som innebär att ett minimikrav
på större kapital för kommuninvest ska vara uppnått senast 2018. För sveriges kommuner
innebär det att insatskapitalet måste uppgå till 900 kr per invånare senast vid utgången av
år 2017. Hofors kommuns insats per invånare var 528 krvid ingången av år 2016. För att
kommunen ska nå 900 kr per invånare vid utgången av 2017 så ska ytterligare ca 3 500 000
kr inbetalas. Förslaget är att en extra inbetalning på 1 380 00 kr görs år 2016 och att
resterande del betalas som en extrainbetalning i slutet på år 2017. Exakt belopp avgörs av
hur många invånare kommunen har den 31 december 2016.

Ekonomisk kalkyl
Motivering till att göra en extra inbetalning 2016 är det förändrade lagkravet om ett kapital
på 900 kr per invånare vid utgången av år 2017. Kommunen ökar också sin avkastning som
för närvarande uppgår till 2% av insatt kapital.

Beslutsunderlag
Kommuninvests förfrågan om särskild medlemsinsats år 2016
Tjänsteskrivelse Peter Björebo, ekonomichef, 2016-08-12
KSAU 2016-09-12 / § 99

Expedieras
Akten
Kommuninvest AB
Ekonomi- och personalfunktionerna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2016/104

§ 97 Remissyttrande gällande Regional indelning - tre nya län,
SOU 2016:48
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Hofors kommun ställer sig bakom indelningskommitténs
förslag till ny läns- och landstingsindelning, innebärande att Hofors kommun kommer att
ingå i det nya Svealands län.
Hofors kommun vill dock betona vikten av att primärkommunerna får en tydlig och viktig
roll i den nya kontexten, att finansieringsprincipen måste gälla när statsmakten eventuellt
fattar ett beslut i enlighet med det remitterade förslaget, att demokratiaspekten särskilt
bör beaktas så att representation i regionparlamentet från alla delar av regionen säkras
samt påtala Hofors kommuns centrala geografiska läge i den för Sveriges export så viktiga
stål- och processindustrin.

Tilläggsyrkande
Marie-Louise Dangardt (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med tillägget att påtala Hofors kommuns centrala geografiska läge i den för Sveriges export så viktiga stål- och processindustrin.

Ärende
Regeringen beslutade den 2 juli 2015 att tillsätta en kommitté med uppdrag att föreslå en
ny läns- och landstingsindelning som innebär att Sverige delas i väsentligt färre län och
landsting. Uppdraget innebär att förslagen ska vara utformade så att de kan träda i kraft
senast den 1 januari 2023. I uppdraget ingår också att undersöka om det är möjligt och
lämpligt att besluta om en eller flera indelningsändringar som kan träda i kraft den 1 januari 2018 gällande nya länsstyrelser och 1 januari 2019 gällande motsvarande landsting.
Ett sådant förslag presenteras i det delbetänkande Regional indelning - tre nya län (SOU
2016:48) som lämnades till regeringen under juni månad 2016. Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen medan övriga instanser inbjuds att yttra sig, däribland samtliga kommuner.
Delbetänkandet Regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48) mynnar ut i ett förslag om
att bilda tre nya län, Norrlands län, Svealands län och Västra Götalands län från den 1 januari 2018 och en motsvarande landstingsindelning från den 1 januari 2019. Kommitténs
samlade bedömning är att förslagen leder till långsiktiga positiva effekter för samhället i
stort och skapar bättre förutsättningar att möta framtidens utmaningar.
De bärande motiv kommittén pekar på för att genomföra de föreslagna förändringarna är
att det idag råder en kraftig obalans i den regionala samhällsorganisationen. Över hälften
av Sveriges befolkning bor i tre län, Stockholm, Västra Götaland och Skåne vilket har medfört att dessa tre har stora fördelar genom att man har stora administrativa resurser och en

Justerare

Utdragsbestyrkande
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kunskapsmässig plattform vid såväl regionala som nationella prioriteringsdiskussioner
gentemot övriga län.
Kommitténs förslag utgår från att det för framtiden finns möjlighet att skapa sex starka län
och landsting som alla, i en ökad global konkurrens kan bidra till nationell tillväxt och lokal
välfärd. Dessa län och landsting blir också starka nog att fungera i en ändamålsenlig regional samhällsorganisation tillsammans med länsstyrelser och centrala statliga myndigheter.
Utgångspunkterna för kommittén har således varit att skapa:
 Jämnstarka län och landsting vilket innebär att befolkningens storlek är viktig för att
kunna möta befolkningens behov och förväntningar samt framtidens utmaningar.
 Kapacitet att bygga strukturer för regional utveckling vilket handlar om att kunna
upprätta, vidmakthålla och utveckla forskningsmiljöer och kompetenscentra samt
att kunna fördela resurser och genomföra nödvändiga investeringar.
 Förmåga att ansvara för det regionala hälso- och sjukvårdssystemet. Tanken är att
varje landsting ska ha förmåga att själva ansvara för hela hälso- och sjukvårdssystemet inklusive regionsjukvården. Det sker idag en omfattande samordning mellan
landstingen inom ramen för landets sex sjukvårdsregioner. Denna samordning är
dock en relativt långdragen och ineffektiv process som måste ske i två steg, eftersom vart och ett av landstingen måste fatta beslut för egen del.
 Utgå från befintliga samverkansmönster, vilket möjliggör en samling kring en gemensam agenda och mobilisera utvecklingskraft genom att dessa mönster ofta är
förankrade i befolkningen och därigenom skapa legitimitet för en ny länsindelning.
Förlaget är att de förändringar som ska ske från 1 januari 2018 för de nya länen och för
landstingen den 1 januari 2019 är:
 Norrlands län genom en sammanläggning av Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län och landsting.
 Svealands län bestående av dagens Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala,
Västmanlands och Örebro län.
 Västra Götalands län som bildas genom en sammanläggning nuvarande Västra Götalands län och Värmlands län.
Hofors kommun bedömer det som positivt att Gävleborgs län och landsting föreslås ingå i
den föreslagna Svealandsregionen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Mimmi Abramsson, kommunchef, 2016-09-08
Regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48)
(http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/06/sou201648/)
KSAU 2016-09-12 / § 101

Justerare
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Expedieras
Finansdepartementet
Region Gävleborg
Kommunerna i Gävleborgs län
Akten

Justerare
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2016/109

§ 98 Reglering av KPAs fordran på Inköp Gävleborg avseende
förmånsbestämd pension
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att reglera den relativa andel, baserad på invånarantal den 31
december 2015, av den fordran KPA har på Inköp Gävleborg avseende förmånsbestämd
pension för perioden oktober 2010 till december 2015 med 63 952 kr.
Finansiering sker inom kommunstyrelsens ram för 2016.
Beslutet gäller under förutsättning av att samtliga medlemskommuner i Inköp Gävleborg
fattar beslut med samma innebörd.

Ärende
De tio kommuner som anges i tabellen nedan utgör samtliga medlemmar i kommunalförbundet Inköp Gävleborg. Under perioden oktober 2010 till december 2015 har det inte
uppmärksammats att avsättningar för den förmånsbestämda pensionen ej genomförts till
fullo.
En utredning har genomförts för att fastställa skuldens storlek. Den uppgår, inklusive löneskatt, till 1 713 481 kr under förutsättning att den regleras under året. För organisationen så innebär det väsentliga verksamhetsförändringar som drabbar medlemskommunerna
om ekonomiskt stöd inte ges för att reglera skulden.
Hofors kommuns relativa andel av oreglerade pensionsavsättningar gentemot KPA för Inköp Gävleborg under perioden 2010-10 – 2015-12 avses att regleras.
Samordning av reglering av KPAs fordran har skett mellan medlemskommunerna.
Nedan följer beräkning för respektive kommun.
Kommun
Bollnäs
Gävle
Hofors
Hudiksvall
Ljusdal
Nordanstig
Ockelbo
Ovanåker
Söderhamn
Älvkarleby

Justerare

Invånare 31/12
2015
26 594
98 877
9 435
36 975
19 027
9 490
5 849
11 469
25 785
9 293

Relativ befolkningsandel
10,5%
39,1%
3,7%
14,6%
7,5%
3,8%
2,3%
4,5%
10,2%
3,7%

Utdragsbestyrkande

Andel av KPA:s
fordran på Inköp
Gävleborg
180 259
670 205
63 952
250 623
128 968
64 325
39 646
77 739
174 775
62 990
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252 794
KPA:s fordran på
Inköp Gävleborg
exkl löneskatt
Löneskatt

100,0%

1 378 948
334 533

24,26%

KPA:s fordran på
Inköp Gävleborg
inkl löneskatt

1 713 481

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Mimmi Abramsson, Kommunchef, 2016-09-08
KSAU 2016-09-12 / § 102

Expedieras
Inköp Gävleborg
Akten

Justerare

1 713 481
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§ 99 Medborgarförslag om nytt ridhus
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget att utreda möjligheterna till att
uppföra ett nytt ridhus med kontor och övernattningsrum.

Ärende
Urban Olsson har lämnat in ett medborgarförslag som avser önskemål om nytt ridhus med
kontor och övernattningsrum med utökade handikappsanpassade utrymmen vid Hofors
Ridsällskaps (HRS) befintliga anläggning vid Nordgrensgården, Böle. Förslagsställaren önskar att Hofors kommun utreder möjligheten att uppföra ett nytt ridhus med tillgänglighetsanpassade utrymmen, kök och cafeteria, kontor och övernattningsrum samt ridyta 30x80
meter.
Idag finns ett ridhus (20 x 40 meter), samt ett äldre f d bostadshus som inrymmer kök, kontor och övernattningsrum. Anläggningen är kommunalt ägd, men hyrs och förvaltas av HRS.
HRS bedriver ridverksamhet som innefattar ridlektioner, rid-/träningsläger samt tävlingar.
Förslagsställaren framför som anledning till sitt önskemål om nytt ridhus att:
 Befintligt ridhus inte uppfyller kraven för att kunna arrangera hopptävlingar inomhus.
 Befintliga utrymmen i ridhus och bostadshuset ej är handikappanpassade och därför kan personer med särskilda behov ej nyttja HRS verksamhet.
 Husets ventilation uppfyller ej kraven för kontorsutrymmen eller övernattning under längre perioder. Detta äventyrar möjligheten till lägerverksamhet som hittills
har bidragit till en stor del av HRS intäkter.
 Köket i huset är inte godkänt för matlagning vilket innebär att HRS måste hyra in sig
i andra utrymmen för att laga mat vid exempelvis lägerverksamhet, tävlingar etc.
 De nya lokalerna/anläggningen skulle även ge möjlighet för andra föreningar och
klubbar att hyra in sig för olika evenemang.
Hästar och ridverksamhet är viktigt för att bredda idrottsverksamheten inom kommunen
med något som främst lockar tjejer, när annars många idrottsanläggningar i kommunen
lockar främst killar. Flera lokala utövare inom ridsporten har nått framgångar som omnämnts i dagspressen. Kan kommunen bidra med att ta fram ändamålsenliga lokaler kan
kanske ridverksamheten utvecklas ytterligare och därmed sporra och inspirera fler att börja
intressera sig och ägna sig åt den typen av verksamhet som bedrivs hos HRS.
Med tillgänglighetsanpassade lokaler är det möjligt att nå andra målgrupper som annars
har svårt att komma i åtnjutande av idrottsverksamhet generellt.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Stora fördelar finns även med att andra föreningar/verksamheter som har behov av den
här typen av lokaler kan få möjlighet att nyttja dessa och därmed eventuellt locka fler besökare till kommunen.
Utredningen skall syfta till att se om behov finns som motsvarar önskemålet i medborgarförslaget. Ägarförhållandet behöver dessutom klargöras. Sedan tidigare finns beslut om att
en detaljplan skall upprättas för området som stöd för ridverksamheten. Utredningen bör
se över behovet att påskynda arbetet med att upprätta detaljplan för området.

Ekonomisk kalkyl
Utredningen beräknas ha en konsultkostnad på ca 100.000 kr, därutöver tillkommer kommunens egen arbetstid.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2015-12-21
Tjänsteskrivelse Eva Andersson 2016-05-17
KSAU 2016-09-12/ § 103

Expedieras
Förslagsställaren
Fritidschefen
Samhällsstrategen
Akten

Justerare
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§ 100 Medborgarförslag om zoo runt Hammardammen (återremiss)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget,
att Entré Ungdom ansvarar för genomförandet och Fritidsenheten för den årliga skötseln
samt,
att förslaget ska vara genomfört senast 2017-09-30.

Beslutsförslag under mötet
Marie-Louise Dangardt (S) och Daniel Johansson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att
bifalla medborgarförslaget under förutsättning av fastighetsägarens tillstånd,
att Entré Ungdom ansvarar för genomförandet och Fritidsenheten för den årliga skötseln
samt,
att förslaget ska vara genomfört senast 2017-09-30.

Ärende
Cecilia To har inkommit med ett medborgarförslag som går ut på att skapa ett ”zoo” runt
Hammardammen. Vid skapandet ska skolor, barn och ungdomar inkluderas. Syftet är att
uppmuntra fler att komma ut i naturen, erbjuda gratis aktiviteter, väcka nyfikenhet, kreativitet och glädje, sprida kunskap om djur och natur, locka turister, samt att stärka Hofors
kommuns varumärke.
Förslaget är positivt och kommer sannolikt att skapa många mervärden till en förhållandevis billig insats. Medel bör därför avsättas i 2017 års budget och genomförandet påbörjas
under våren 2017.
Entré Ungdom bör ansvara för genomförandet och Fritidsenheten för den årliga skötseln.
Efter återremiss kan konstateras att både VD för Entré Hofors och samhällsstrategen ställer
sig bakom förslaget. Man betonar dock vikten av ett långsiktigt driftansvar.
Allmänheten har också under två månaders tid, via kommunens hemsida, kunnat lämna
sina synpunkter på förslaget. 150 svar har inkommit. Över 100 (72%) är positiva till förslaget och 69% tycker att Hammardammen är det bästa området. Bland dem som föredrar en
annan placering så har Hagaparken flest anhängare (12 svar)

Ekonomisk kalkyl
Förslaget är kostnadsberäknat till 35 000 kr i engångskostnader, och 5 000 kr i årlig driftskostnad.

Beslutsunderlag
Cecilia Tos medborgarförslag med bilagor, 2015-04-29

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-09-26
Skolchefens tjänsteskrivelse med bilaga, 2015-08-31
BUN 2015-09-15, § 91
BUN 2015-10-13, § 101 (Komplettering med kostnadsberäkning)
Tjänsteskrivelse Ulf Strömstedt, Senior advisor, 2016-09-06
KSAU 2016-09-12 / § 104

Expedieras
KF
Cecilia To
Entré Ungdom
Fritidsenheten
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

17
(24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2016/28

18
(24)

Kommunstyrelsen
2016-09-26

§ 101 Redovisning av obesvarade och bifallna medborgarförslag 2016
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige 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 2016-09-01 är följande medborgarförslag obesvarade:
Dnr
Innehåll
2014/50
Medborgarförslag om gratis bredband och tillgång till
radioapparater med hörslinga
2014/74
Medborgarförslag om cykelbana från/till Torsåker
2014/106 Medborgarförslag om att flytta kommunens alla kontorsverksamheter samt andra samverkanspartners till
Hagaskolan
2014/112 Medborgarförslag om bilder av kända Hoforsprofiler vid
Hofors busstation och järnvägsstationen i Robertsholm
2015/1
Medborgarförslag ang. kommunens ställningstagande till
planerad gasledning mellan Gävle – Hofors
2015/59
Medborgarförslag om utveckling av kulturhistoriska lämningar
2015/65
Medborgarförslag om Zoo runt Hammardammen
2015/68
Medborgarförslag om fotbollsplan i Rönningen
2015/113 Medborgarförslag om idrottsmuseum
2015/116 Medborgarförslag (6) om fotbollsplan i Rönningen
2015/121 Medborgarförslag om utomhushinderbana
2015/149 Medborgarförslag om utegym
2015/150 Medborgarförslag om garage vid Rönningsgatan
2016/1
Medborgarförslag om nytt ridhus
2016/9
Medborgarförslag om uterink i centrala Hofors
2016/25
Medborgarförslag om IT-utbildning för pensionärer
2016/58
Medborgarförslag om gång- och cykelväg vid Munteboleden
2016/83
Medborgarförslag om laddstolpar för elbilar

Justerare

Utdragsbestyrkande

Anmäld KF
2014-06-09
2014-09-15
2014-10-20

2014-11-24
2015-02-23
2015-05-18
2015-05-18
2015-05-18
2015-09-14
2015-09-14
2015-09-14
2015-12-14
2015-12-14
2016-02-22
2016-02-22
2016-03-21
2016-04-25
2016-06-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

19
(24)

Kommunstyrelsen
2016-09-26
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 och 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.
Sedan kommunfullmäktiges beslut om rutiner för uppföljning av bifallna motioner och
medborgarförslag (2016-04-25/§ 37) fram till den 2016-09-01 finns inga medborgarförslag
som bifallits, men ännu ej verkställts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, kommunsekreterare, 2016-09-01
KSAU 2016-09-12 / § 105

Expedieras
Nämnderna
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2016/26

20
(24)

Kommunstyrelsen
2016-09-26

§ 102 Redovisning av obesvarade och bifallna motioner 2016
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av
obesvarade och bifallna motioner.

Ärende
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige i Hofors kommun och enligt kommunfullmäktiges beslut 2016-04-25/§ 37 ska kommunstyrelsen årligen vid två tillfällen redovisa de
motioner som har anmälts till kommunfullmäktige, men vilkas beredning ännu ej slutförts,
samt de motioner som har bifallits, men ännu ej verkställts.
Per den 2016-09-01 är följande motioner obesvarade:
Dnr
Innehåll
2014/7
Motion om fortsatt kommunalt stöd till Kvinnojouren Rosen i
Hofors
2014/26 Motion angående heltid i Hofors kommun
2014/87 Motion om att återupprätta Ungdomsforum
2014/90 Motion om tillgänglighet
2014/91 Motion om ljudnivån i skolan
2015/35 Motion om att teckna avtal med kvinnojouren Rosen
2015/40 Motion angående styrning av skolan
2015/79 Motion om discgolfbana
2015/80 Motion om projekt som främjar kultur och fritidsaktiviteter
för alla barn och ungdomar i Hofors kommun
2015/81 Motion om att anlägga två multisportarenor i kommunen
2015/138 Motion om tillsättande av fältassistenter
2015/148 Motion om biblioteket i Hofors
2015/151 Motion om ishockeyrink till Torsåker
2015/152 Motion om informativ officiell anslagstavla
2015/153 Motion om trafikfara vid busstorget samt Korsåvägen
2016/39 Motion om att avskaffa allmän visstid
2016/54 Motion om förbättring av Malmjärnsvägens kvalitet
2016/55 Motion om vägen till Torsåkers järnvägsstation
2016/61 Motion om simundervisning

Anmäld KF
2014-02-24
2014-03-31
2014-09-15
2014-09-15
2014-09-15
2015-03-23
2015-03-23
2015-06-15
2015-06-15
2015-06-15
2015-11-16
2015-12-14
2015-12-14
2015-12-14
2015-12-14
2016-04-25
2016-04-25
2016-04-25
2016-06-13

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. Förslaget kan dessutom ha förlorat sin aktualitet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

21
(24)

Kommunstyrelsen
2016-09-26

Sedan kommunfullmäktiges beslut om rutiner för uppföljning av bifallna motioner och
medborgarförslag (2016-04-25/§ 37) fram till den 2016-09-01 finns följande motion som
bifallits, men ännu ej verkställts:
Dnr
Innehåll
Anmäld KF
2016/20 Motion om att stödja föreningslivets integrationsinsatser
2016-03-21

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, kommunsekreterare, 2016-09-01
KSAU 2016-09-12 / § 106

Expedieras
Nämnderna
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2016/1001

22
(24)

Kommunstyrelsen
2016-09-26

§ 103 Rapportering av delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporteringen av delegationsbeslut

Ärende
Under perioden 2016-08-19 – 2016-09-15 har följande delegationsbeslut tagits:
Löpnr
Ärende
Handläggare
719/2016 Yttrande gällande tillstånd för rallytävling
Håkan Eck

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, kommunsekreterare, 2016-09-15

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2016/1002

23
(24)

Kommunstyrelsen
2016-09-26

§ 104 Rapportering av meddelanden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporteringen av meddelanden.

Ärende
Rapportering av meddelanden för perioden 2016-08-19 – 2016-09-15:
Löpnr
Ärende
Avsändare/Mottagare
673/2016 Skrivelse angående Fastighet Edsken 2:1.
Åke Enell
675/2016 Förbundsavgift år 2017 till Sveriges Kommuner och
Sveriges Kommuner
Landsting
och Landsting
740/2016 Protokoll Hofors Vatten 2016-08-29
Gästrike Vatten
734/2016 Kommunsamråd 160930.docx
Region Gävleborg
735/2016 Regional handlingsplan Våldsbejakande extremism
Lansstyrelsen
736/2016 Protokoll Gästrike Vatten 2016-08-29
Gästrike Vatten
737/2016 Samordningsförbund Gävleborg - protokoll 2016-06- Finsam Gävleborg
20
738/2016 Kallelse styrelsesammanträde Hoåns Kraft 6/9
Hoåns Kraft
741/2016 Gästrikeråd 2016-09-16
Sandvikens kommun
742/2016 Protokoll V:a Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd Sandvikens kommun
2016-08-30
743/2016 VGS 160830 § 67 Ekonomisk månadsuppföljning jan- Sandvikens kommun
jul 2016
744/2016 Kallelse styrelsemöte Hoforshus 15/9
Hoforshus
745/2016 Ny skrivelse till Hofors Kommunstyrelse
Åke Enell
746/2016 Bekräftelse; Ny skrivelse till Hofors Kommunstyrelse Åke Enell
749/2016 Skrivelse från Migrationsverket om följderna av ny
Migrationsverket Reglagstiftning och avveckling av asylboenden
ion Mitt
751/2016 Information till kontaktpersoner för LuppRegion Gävleborg
undersökningen
752/2016 Information om att Gävle inte deltar i LUPPRegion Gävleborg
undersökningen i år

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, kommunsekreterare, 2016-09-15

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

24
(24)

Kommunstyrelsen
2016-09-26

§ 105 Information om värdegrundsarbetet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna informationen.

Ärende
Mimmi Abramsson, kommunchef, informerar om det pågående värdegrundsarbetet. 2013
tog, ett i princip enhälligt, kommunfullmäktige beslut om att starta kommunens värdegrundsarbete, med värdegrundsorden respekt, professionalism och ansvar. Fram till idag
har bland annat inspirationsträffar för politiker och tjänstemän anordnats, värdegrundsledare har utsetts och kartläggningar genomförts. Arbetet med värdegrunden har också utvecklats till en del av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete, med särskilt fokus på
den nya AFS-en om social arbetsmiljö.
Kommunstyrelsen har sedan 2013 avsatt 250 000 kronor per år av sin budget till detta arbete och planen är att göra detsamma i 2017 års budget.

Beslutsunderlag
Muntlig information Mimmi Abramsson, kommunchef

Justerare

Utdragsbestyrkande

