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§ 45. Kungörande
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna sammanträdets kungörande.

§ 46. Godkännande av dagordning
Ärende
Ärende 15 justeras till ”Fråga om Hofors kommuns avtal med Polisen”.
Tillägg av ärende 16 ”Avgifter vid grävning i Hofors kommuns gator, vägar och allmän
platsmark samt i Hoforshus AB:s tomtmark”.
Beslutsgång
Ordförande frågar om fullmäktige enhälligt kan besluta om att lägga till ärende 16 ”Avgifter
vid grävning i Hofors kommuns gator, vägar och allmän platsmark samt i Hoforshus AB:s
tomtmark” och finner att så är fallet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att lägga till ärende 16 till dagordningen och att för
övrigt godkänna dagordningen med justeringen av ärende 15 rubrik.

§ 47. Allmänhetens frågestund
Under denna punkt har allmänheten möjlighet att ställa frågor om kommunens
verksamheter.
Inga frågor ställs.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2016/38

§ 48. Information om platsvarumärke och ny hemsida
Ärende
Kjell Johansson, VD entré Hofors, informerar om företagsklimatet i Hofors. Enligt Svenskt
näringslivs undersökning har Hofors länets bästa utveckling vad gäller företagsklimatet.
Tidigare har ett problem varit glappet mellan politikernas och företagarnas syn på
företagsklimatet. Nu finns en större samsyn. Entré Hofors huvuduppdrag är
näringslivsarbetet, från och med årsskiftet har uppdraget utökats med besöksnäring och
kommunikation.
Inom de senare delarna har ett platsvarumärke lanserats samt en ny hemsida och
besöksapp för Hofors kommun. Arbetet har genomförts i samarbete med Baringo och
svensk webbhandel. Hemsidan har fått ett modernare utseende och utformats så att den
också går att använda på mobila enheter. En centralredaktion har bildats för att fortsätta
arbetet med hemsidans innehåll. En ny grafisk profil är på gång för kommunen.
Beslutsunderlag
Muntlig information, Kjell Johansson, VD Entré Hofors
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tacka för informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2016/86

§ 49. Information från revisionen
Ärende
Ingemar Kalén, ordförande kommunrevisionen, informerar om granskningen av
kommunens bokslut och årsredovisning för år 2015 samt om revisionens granskningsplan.
Kontakt har tagits med den gemensamma överförmyndarnämnden och
samhällsbyggnadsnämnden. En ytlig revision kommer att genomföras av
överförmyndarnämnden med anledning av de uppmärksammade fallen där gode
män/förvaltare förskingrat pengar.
Beslutsunderlag
Granskning av kommunens bokslut och årsredovisning för år 2015, 2016-04-20
Muntlig information, Ingemar Kalén
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tacka för informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2016/68

§ 50. Rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen och LSS
Ärende
Kommunen har skyldighet att till inspektionen för vård och omsorg och kommunens
revisorer rapportera kvartalsvis, ej verkställda gynnande beslut om bistånd enligt
4 kap 1 § Socialtjänstlagen och 9 § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,
som ej verkställts inom tre månader. Nämnden ska på motsvarande sätt också rapportera
om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.
Beslutsunderlag
Rapport, kvartal 1
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
2016-05-09/ § 49

§ 51. Anslutning av Östhammars kommun till Gästrike Vatten AB
Ärende
Gästrike Vatten och Östhammars kommun önskar utveckla fördjupad samverkan inom den
allmänna VA-försörjningen. VA-verksamheten är taxefinansierad och regleras främst genom
lagen om allmänna vattentjänster. Inom VA ska huvudmannen, den som äger VAanläggningarna, ansvara för att driva och utveckla VA-verksamheten inom det så kallade
verksamhetsområdet. Den allmänna VA-anläggningen ska oavsett samverkansform alltid
utgöra egen anläggning inom den egna kommunen, där fullmäktige ska besluta om
verksamhetsområden för allmän VA-anläggning, VA-taxor och allmänna bestämmelser om
VA. Det innebär också att särredovisning alltid ska ske och att makten över taxeutveckling
ligger kvar i kommunen där huvudmannen tar fram förslag för beslut i kommun.
Gästrike Vatten bildades 2008 och är en väletablerad regional VA-organisation som sköter
den allmänna VA-anläggningen i Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby. Ambitionen är att
kunna ansluta fler kommuner om goda förutsättningar finns. De främsta motiven till
regional samverkan är att säkerställa en trygg, serviceinriktad, effektiv och hållbar
verksamhet i regionen vilket främst innefattar;
• Säkerställa en långsiktig, effektiv och klimatfrämjande VA-verksamhet
• Skapa en effektiv och rationell organisation som är dimensionerad utifrån behoven
• Underlätta kompetensförsörjning inklusive nyrekrytering
• Utveckla en hållbar verksamhet utifrån de lokala förutsättningarna som med hänsyn
till ekonomiska och sociala aspekter bidrar till en god miljö.
Östhammar har stora utmaningar som kräver bättre förutsättningar till resurser och
kompetensförsörjning som kan förvalta och utveckla verksamheterna. Utveckling kräver
ökade ekonomiska behov och samverkan kan bidra till att tillvarata storskalighetsfördelar
som gynnar en lägre kostnadsutveckling. Sannolikt behöver VA-taxan för Östhammars
kommun justeras framledes på grund av successivt ökad förnyelse i befintliga anläggningar
och nyinvesteringar samt harmonisering till Gästrike Vattens driftstandard. Särskild analys
av behoven till 2017avses belysas under hösten. Dessutom kan det visa sig att ”dolda”
kostnader (gemensamma med Östhammars kommun) framkommer vid utbrytning från
nuvarande förvaltning som måste få sin täckning via VA-taxan.
Beslutsunderlag
KS 2016-02-01, § 9
Tjänsteskrivelse
Beslutsunderlag
Sammanställning av föreslagna ändringar i bolagsordning m.m.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Förslag bolagsordning Gästrike Vatten AB
Förslag aktieägaravtal Gästrike Vatten AB
Förslag ägardirektiv Gästrike Vatten AB
Förslag samarbetsavtal Gästrike Vatten AB
Avtal Överlåtelse aktier Gävle till Östhammar
Avtal ”guldaktie”
Tjänsteskrivelse Ulf Strömstedt
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta:
att Östhammars kommun går in som delägare i det av Hofors, Gävle, Ockelbo och
Älvkarleby kommuner helägda VA-bolaget Gästrike Vatten AB, från och med 2017-01-01,
under förutsättning av att fullmäktige i övriga delägarkommuner och Östhammars kommun
beslutar att godkänna detta,
att fastställa utarbetade förslag till bolagsordning, aktieägaravtal, ägardirektiv och
samarbetsavtal gällande Gästrike Vatten AB,
att uppdra åt kommunstyrelsen att verkställa etablering av Östhammars Vatten AB, samt
vad som i övrigt behöver hanteras gällande inträdet i Gästrike Vatten AB.
___________________________________________________________________________
Kommunfullmäktige 2016-06-13
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att Östhammars kommun går in som delägare i det av Hofors, Gävle, Ockelbo och
Älvkarleby kommuner helägda VA-bolaget Gästrike Vatten AB (org. nr: 556751-1661), från
och med 2017-01-01, under förutsättning av att fullmäktige i övriga delägarkommuner och
Östhammars kommun beslutar att godkänna detta,
att fastställa utarbetade förslag till bolagsordning, aktieägaravtal, ägardirektiv och
samarbetsavtal gällande Gästrike Vatten AB,
att uppdra åt kommunstyrelsen att verkställa etablering av Östhammars Vatten AB, samt
vad som i övrigt behöver hanteras gällande inträdet i Gästrike Vatten AB.
Expedieras
Gästrike Vatten AB
Gävle, Ockelbo och Älvkarleby kommuner
Östhammars kommun
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
2016-05-09/ § 53

§ 52. Motion Stötta föreningslivets integrationsinsatser
Ärende
Daniel Johansson (S) har lämnat in en motion i rubricerade ämne. För att lyckas med ett bra
integrationsarbete är kommunen beroende av att alla krafter på orten samverkar och
bidrar. Hofors kommun har många föreningar som på olika sätt kan och vill hjälpa till. Att
avsätta ett belopp som föreslås i motionen är ett bra sätt för att möjliggöra föreningarnas
extra insatser i integrationsarbetet.
Kostnaden beräknas således till högst 100 000 kr, vilket ska belasta kommunstyrelsens
anslag
Beslutsunderlag
Daniel Johanssons motion, 2016-02-15
KF 2016-03-21, § 27
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
___________________________________________________________________________
Kommunfullmäktige 2016-06-13
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Expedieras
Kommunchefen
Ekonomichefen
Akten
Hemsidan

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
2016-06-13/ § 64

§ 53. Revidering av reglemente för Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnd
Ärende
Under 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 att gälla för den nya nämnden med
förväntad start 1 januari 2016 som senare sköts fram i tiden till 1 april 2016.
Trots att verksamheten just har påbörjats har behov av revidering av reglementet noterats,
detta av flera skäl. Sedan förslaget till det antagna reglementet togs fram har ny lagstiftning,
Lag om sprängämnesprekursorer (SFS 2014:799) dvs ämnen som kan användas för
tillverkning av hemgjorda sprängämnen, uppmärksammats och behöver placeras hos någon
ansvarig nämnd. Rättning och förtydligande behövs av vilka frågor som hanteras av
nämnden för de olika kommunerna samt tydligare beskrivningar av vad uppdraget
innehåller.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, 2016-03-23
Reglemente för Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd Reviderat.
Tjänsteskrivelse Håkan Eck 2016-05-31
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd.
___________________________________________________________________________
Kommunfullmäktige 2016-06-13
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat reglemente för Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnd.
Expedieras
Strategi- och service
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2016/53

§ 54. Interpellation om skyltningen i centrala Hofors, besvarande
Ärende
Hans Larsson (C) och Ann-Sofie Stenbacka (C) har lämnat in en interpellation om skyltningen
i centrala Hofors. De efterfrågar policy för skyltning i kommunen och vem som är ansvarig
för att skyltar med gatunamn sätts upp efter ombyggnad.
Marie-Louise Dangardt (S) och Ann-Sofie Stenbacka (C) yttrar sig i debatten.
Beslutsunderlag
Interpellationssvar, 2016-06-07
Beslut
Efter att ledamöterna getts tillfälle att yttra sig förklarar ordförande interpellationsdebatten
avslutad.
Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2016/83

§ 55. Medborgarförslag om laddstolpar för elbilar, anmälan
Ärende
Paul Andersén har lämnat in ett medborgarförslag om att kommunen ska upprätta
laddstolpar i centrum för laddning av elbilar.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2016-04-20
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget får ställas, att förslaget ska besvaras
av kommunstyrelsen och återrapporteras till kommunfullmäktige.
Expedieras
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2016/61

§ 56. Motion om simundervisning, anmälan
Ärende
Hans Backman (L) och Arne Evertsson (L) har lämnat in en motion om att lärare och
förskolelärare ska få en årlig utbildning i simteknik samt att Petréskolan ska få simning som
skolprofil.
Beslutsunderlag
Motion, 2016-04-29
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att den ska överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning.
Expedieras
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2016/62

§ 57. Fråga om Hofors kommuns avtal med Polisen
Ärende
Hans Backman (L) har lämnat in en skriftlig fråga om vad som ingår i Hofors kommunala
avtal med Gävle polismyndighet.
Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande, Marie-Louise Dangardt (S).
Beslutsunderlag
Skriftlig fråga, 2016-04-29
Beslut
Efter att frågan har besvarats förklarar ordförande överläggningen avslutad.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
2016-06-13/ § 66

§ 58. Avgifter vid grävning i Hofors kommuns gator, vägar och allmän
platsmark samt i Hoforshus AB:s tomtmark
Ärende
Hofors kommun har saknat en samlad reglering av vad som ska gälla vid olika typer av
markarbeten i kommunen. I takt med bl.a. behovet av att bygga ut fiber för bredband så har
avsaknaden blivit tydlig.
Föreliggande förslag grundas på en omvärldsbevakning för att kommunens avgifter ska
hamna på en rimlig nivå, samt vad som regelmässigt brukar tas upp i anvisningar för denna
typ av verksamhet.
Beslutsunderlag
Råd och anvisningar vid grävning i allmän mark
Bilaga 1-Ersättningar år 2016 vid grävning i Hofors kommuns gator, vägar och allmän
platsmark, samt i Hoforshus AB:s tomtmark
Tjänsteskrivelse Ulf Strömstedt, 2016-05-19
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa anvisningar för grävning i allmän mark, samt att
föreslå kommunfullmäktige att fastställa avgifter vid grävning i Hofors kommuns gator,
vägar och allmän platsmark, samt i Hoforshus AB:s tomtmark
___________________________________________________________________________
Kommunfullmäktige 2016-06-13
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa avgifter vid grävning i Hofors kommuns gator,
vägar och allmän platsmark, samt i Hoforshus AB:s tomtmark
Expedieras
Strategi och service
Hoforshus AB
Hemsidan
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

