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§ 59 Kungörande 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna sammanträdets kungörande. 

 

Dnr  
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§ 60 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen med nedanstående tillägg. 

Ärende 
Tillägg till dagordningen: 
Ärende 22 ”Medborgarförslag om återbruk, anmälan” 

 

Dnr  
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§ 61 Allmänhetens frågestund 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar efter att allmänheten getts möjlighet att ställa sina frågor att 
avsluta ärendet. 

Ärende 
Under punkten har allmänheten möjlighet att ställa frågor om kommunens verksamheter. 
  
Frågor ställs om: 

- Överfallsdammen 
- Tillsynsavgift för alkoholtillstånd 

 

Dnr  
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§ 62 Information om kommunens säkerhetsarbete 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Hanna Mård, säkerhetschef, informerar om sitt uppdrag som säkerhetschef och kommu-
nens säkerhetsarbete. Stora delar av arbetet handlar om att ta fram handlingsplaner och 
göra riskanalyser kring potentiella risker i kommunen.  Läget i kommunen bedöms i dagslä-
get som lugnt. 
 
Kommunen arbetar just nu mycket med våldsbejakande extremism och har tillsammans 
med regionen tagit fram en gemensam handlingsplan. En granskning av kommunens sä-
kerhetsarbete har genomförts av revisionen och lämnats till kommunstyrelsen för yttrande.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information, Hanna Mård, säkerhetschef 

 

Dnr  
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§ 63 Information från revisionen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Ingemar Kalén, revisionens ordförande, informerar om granskningen av kommunens sä-
kerhetsarbete. En rapport har lämnats till kommunstyrelsen med begäran om yttrande 
senast den 30 november. Revisionen har påbörjat en granskning av den gemensamma 
överförmyndarnämnden mellan Hofors, Ockelbo och Sandviken. Den 8 november beräknas 
en granskningsrapport om kommunens integrationsarbete att lämnas till kommunen.  
 
Revisionen kommer att genomföra ett besök hos Västra Gästriklands samhällsbyggnads-
nämnd vid slutet av året, för att höra hur deras arbete fortlöper. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information Ingemar Kalén, ordf. revisionen 

 

Dnr  
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§ 64 Uppföljning april Hofors Kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljningen per april 2016. 

Ärende 
Nämnderna ansvarar för sitt uppdrag inom angivna ekonomiska ramar och fastställda mål. 
Uppföljningar under året ska utgöra kontroller så att verksamheten bedrivs inom 
budgetramarna och i annat fall vara en signal för att vidta åtgärder. 
 
Efter april månad ska nämnderna redovisa måluppfyllelse och ett prognostiserat 
ekonomiskt resultat vid årets slut. Uppföljningen ska innehålla analys av eventuella 
avvikelser i prognosen samt förslag på åtgärder som föranleds av uppföljningen. 
Uppföljningen innehåller även en beskrivning av väsentliga händelser samt en redovisning 
av måluppfyllelsen.  
 
Bedömningen per april är att Hofors kommun påvisar ett underskott om ca 25 mkr. 
Kommunstyrelsen kommer att utöka antalet tillfällen gällande uppsiktsplikt med anledning 
av det prognostiserade underskottet. 

Beslutsunderlag 
Uppföljning april Hofors kommun 2016 
Tjänsteskrivelse, 2016-05-23 
2016-06-13/ § 62 

Expedieras 
Akten 

Dnr 2016/85 
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§ 65 Revidering av Socialnämndens reglemente - Tobak- och 
läkemedelstillsyn 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att tobak- och läkemedelstillsynen tas bort från socialnämn-
dens reglemente. 

Ärende 
l den nya nämnd som har bildats, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds regle-
mente som beslutats av kommunfullmäktige ingår tobaks-och läkemedelstillsyn. Därför ska 
dessa tillsyner tas bort från socialnämndens reglemente. Socialnämnden har den 2016-04-
27/ § 43 beslutat om att föreslå kommunfullmäktige att tobak-och läkemedelstillsynen tas 
bort från nämndens reglemente. 

Beslutsunderlag 
SN 2016-04-27 / § 43 
Tjänsteskrivelse Håkan Eck, strategi- och servicechef, 2016-08-17 
KS 2016-08-29 / § 79 

Expedieras 
Socialnämnden 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 
Akten 

Dnr 2016/73 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 
(23) 

 Kommunfullmäktige  

 2016-09-19  

 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 66 BUN:s begäran om tilläggsanslag, samt om utökad inve-
steringsbudget 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna barn- och utbildningsnämndens utökning av 
investeringsramen med 1,8 miljoner kronor samt att de ökade driftskostnaderna ska finan-
sieras med utökade statsbidrag. 

Ärende 
Barn och utbildningsnämnden (BUN) har under flera år aviserat problem med plats i sina 
verksamhetslokaler. Mest påträngande inför hösten är situationen inom förskolan, men 
även skolverksamheten har lokalproblem. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-29 att anslå 2,6 miljoner kronor till hyreskostnader 
för tre särskilda paviljonger i skolverksamheten under 2016. Nu föreliggande framställning-
ar avser bland annat personal och inventarier för att kunna utöka verksamheten. 

Ekonomisk kalkyl 
BUN har i framställningarna begärt tilläggsanslag för att kunna genomföra den nödvändiga 
utökningen. Under senvåren och sommaren har en noggrann kartläggning av kommunens 
möjligheter att erhålla extra statsbidrag genomförts. Av denna kartläggning framgår att 
kommunens ersättning från Migrationsverket för asylsökande elever m.m. sannolikt kom-
mer att uppgå till 3,4 miljoner kronor mer än hittills beräknats. Denna bedömning grundas 
på verksamhetens nuvarande omfattning och Regeringens fattade beslut om höjda ersätt-
ningar för denna verksamhet. Denna statsbidragsökning borde således finansiera den ut-
ökning som det här är fråga om. Därtill kommer att nämnden hos Migrationsverket kom-
mer att ansöka om ersättning för extraordinära utbildningskostnader för asylsökande barn 
(skollokaler). 

Beslutsunderlag 
KS 2016-02-29, § 17 
Skolchefens tjänsteskrivelser 2016-03-22 och 2016-03-29 
BUN 2016-04-05, §§ 34-35 
Tjänsteskrivelse Ulf Strömstedt, senior advisor, 2016-07-19 
KS 2016-08-29 / § 83 

Expedieras 
BUN 
Ekonomichefen 
Akten 

Dnr 2016/4 
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§ 67 Ändrad maxtaxa för vård och omsorg 2016 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta maxtaxan 1991 kronor/månad för vård och omsorg. 

Ärende 
Från och med 1 januari 2016 sänktes basbeloppet och därmed påverkades maxtaxan och 
blev 1772 kr som den är idag.  Från och med 1 juli 2016 höjdes maxtaxan till 1991 kronor 
och det är upp till varje kommun att besluta om kommunen ska anta den höjda maxtaxan.  
 
Motivet till regeringens beslut är att vård-och omsorgsavgifterna tidigare täckte en större 
del av kommunernas kostnader, vilket även är fallet i Hofors. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Susanne Holmgren, socialchef och Anita Svensson, äldreomsorgschef, 
2016-04-07 
Tjänsteskrivelse Mimmi Abramsson, kommunchef, 2016-06-29 
KS 2016-08-29/ § 86 

Expedieras 
Socialchef, Susanne Holmgren 
Äldreomsorgschef, Anita Svensson 
Kommunstyrelsen 
Akten 

Dnr 2016/74 
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§ 68 Redovisning av partistöd för 2015 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Arbetarpartiet Socialdemokraternas, Vänster-
partiets, Hoforspartiets, Moderaternas, Sverigedemokraternas, Centerpartiets samt Libera-
lernas inlämnade redovisningar av partistöd för 2015. 

Ärende 
Sedan 2015 gäller nya regler för partistöd. Detta innebär bland annat att fullmäktige årligen 
ska fatta beslut om utbetalning av partistöd och att partierna efterföljande år ska redovisa 
att stödet har använts till det ändamål som anges i kommunallagen. Har redovisning och 
granskningsrapport inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid, utbetalas 
inget stöd för nästkommande år.  
 
2015-02-23 / § 23 beslutade kommunfullmäktige om partistöd för 2015 för samtliga åtta 
partier representerade i kommunfullmäktige. Sju av dessa partier har sedan inom angiven 
tid inkommit med redovisning och granskningsintyg över 2015 års partistöd. Med anled-
ning av detta föreslås kommunfullmäktige besluta att godkänna inlämnade redovisningar 
av partistöd för 2015. 
 
Folkhemmet Hofors-Torsåker har valt att inte lämna in någon redovisning för 2015. Anled-
ningen till detta uppger de vara att de inte har något behov av partistöd för 2017. 
 
En mall för redovisning av partistöd kommer att tas fram under året. Beslut om partistöd 
för 2017 kommer att fattas senare under hösten.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, kommunsekreterare, 2016-08-08 
KS 2016-08-29 / § 88 

Expedieras 
Samtliga partier i kommunfullmäktige 
Ekonomifunktionen 
Akten 

Dnr 2015/15 
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§ 69 Medborgarförslag om gratis bredband till alla boende på 
SÄBO och radioapparater med hörslinga 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 

Ärende 
Pia Möller-Andersen har i ett medborgarförslag föreslagit gratis bredband till alla boende 
inom Spelmannen, Hantverkaren, Persgården och Hesselgrenska, samt radioapparater med 
hörslinga. 
 
Att bo i lägenhet inom SÄBO (särskilt boende) är att betrakta som ett eget boende, varför 
ett sådant införande skulle kunna hamna i konflikt med kommunallagens likhetsprincip. 
Införande av hörslingor är förenade med relativt stora kostnader. Som jämförelse kan 
anges att hörslingan som finns i sammanträdesrummet Stollen, i kommunhuset, och som 
installerades för ca sju år sedan, kostade ca 75 000 kr. Medel för en sådan investering finns 
inte avsatt i kommunens budget. 

Beslutsunderlag 
Pia Möller-Andersens medborgarförslag, 2014-05-06 
IT-chefens tjänsteskrivelse, 2015-11-13 
Tjänsteskrivelse Ulf Strömstedt, 2016-05-17 
KS 2016-06-13/ § 67 

Expedieras 
Pia Möller-Andersen 
Akten 

Dnr 2014/50 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 
(23) 

 Kommunfullmäktige  

 2016-09-19  

 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 70 Motion om heltid 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och att beslutet ska vara verkställt senast 
den 1 januari 2018. 

Beslutsförslag under mötet 
Daniel Johansson (S), Xamuel Gonzalez Westling (V) och Marie-Louise Dangardt (S) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget att beslutet ska vara verkställt senast den 
1 januari 2018. 

Ärende 
Socialdemokraterna i Hofors kommun inkom 2014-03-12 med en motion som yrkade på att 
arbetsgivaren tillsammans med de fackliga organisationerna ska arbeta fram nya metoder, 
så att heltid åter blir en rättighet och deltid en möjlighet i hela kommunen. 
 
Idag arbetar 11 % heltid inom äldreomsorgen och 60 % arbetar heltid inom LSS. Vid en för-
frågan om hur många som kan tänka sig arbeta heltid inom dessa verksamheter svarade 59 
% att de skulle arbeta heltid om möjlighet fanns, 64 % av dessa är villiga att vara flexibel i 
sitt arbetssätt. 
 
Heltidsfrågan är angelägen och för att lyckas med ett införande utifrån våra lokala förut-
sättningar, måste en arbetsgrupp tillsättas för att belysa viktiga faktorer som behöver vara 
klara innan införandet av heltid. T ex måste heltidsfrågan vara en prioriterad fråga i hela 
organisationen samt att beslut fattas som är förenligt med Hofors kommuns budget och 
bemanning. Därför är det viktigt att en arbetsgrupp bestående av tjänstemän och politiker 
tillsätts. 

Beslutsunderlag 
Motion, 2014-03-12 
Tjänsteskrivelse, Pernilla Bredin, personalchef, 2016-04-08 
KS 2016-06-13 / § 71 

Expedieras 
Förslagsställarna 
Socialnämnden 
Personalenheten 
Akten 
 

Dnr 2014/26 
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§ 71 Motion angående styrning av skolan 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse att-sats ett och två besvarade och att bifalla den 
tredje att-satsen samt att beslutet ska vara genomfört till kommunfullmäktiges första 
sammanträde 2017. 

Beslutsförslag under mötet 
Linda Lundberg (V) och Eva Julin (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt att be-
slutet ska vara genomfört till kommunfullmäktiges första sammanträde 2017. 

Ärende 
Eva Julin (M) har i en motion yrkat att när man fastställer de kommunövergripande målen, 
liksom nämndsmålen strävar efter att få en bättre koppling mellan målen och framtida 
verksamhetsberättelser samt att man utformar system som gör att kommunfullmäktige 
kan få bättre information om läget och vad man gör för att komma till rätta med problem. 
 
Barn och utbildningsnämndens verksamhet är genomreglerad och föremål för en stark stat-
lig styrning, inkluderande en lång rad mål som ska uppfyllas enligt skollagen. Inom kommu-
nen har länge förts en diskussion om vikten av att verksamheten får och kan fokusera på 
dessa av staten satta krav. Det finns därför anledning att se över kommunens planeringsar-
bete för att tydligare kunna rapportera verksamhetens resultat och samtidigt bredda inne-
hållet i framtida verksamhetsberättelser. 

Beslutsunderlag 
Eva Julins motion, 2015-03-10 
BUN 2015-11-17, § 116 
Tjänsteskrivelse, Ulf Strömstedt, senior advisor, 2016-05-17 
KS 2016-06-13 / §70 

Expedieras 
BUN 
Akten 

Dnr 2015/40 
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§ 72 Motion om ljudnivån i skolan, återremiss 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad. 

Ärende 
Ziita Eriksson (M) har lämnat in en motion om ljudnivån i skolan. Ärendet har återremitte-
rats två gånger, dels för att få med barnperspektivet och nu senast för att ta fasta på mot-
ionstextens tredje stycke. Detta stycke handlar om störande ljud utöver det rena hörsel-
skadliga bullret. 
 
BUN har i tidigare svar redogjort för de mätningar som gjorts i alla förskolor. Ljudmätningar 
i skolorna har skjutits upp med tanke på de lokalförändringar som planeras inför höstter-
minen. 
 
Det är dock viktigt att poängtera att kontroller av den upplevda ljudmiljön ingår i det konti-
nuerliga, systematiska arbetsmiljöarbetet på varje enhet. Vid upplevda problem planeras 
nödvändiga åtgärder in. 

Beslutsunderlag 
Ziita Erikssons (M) motion, 2014-09-02 
BUN 2014-12-09, § 109 
KF 2015-05-18, § 69 
BUN 2015-11-17, § 114 
KSAU 2016-01-18, § 18 
BUN 2016-04-05, § 39 
Tjänsteskrivelse Ulf Strömstedt, 2016-05-18 
KS 2016-06-13/ § 69 

Expedieras 
BUN 
Akten 

Dnr 2014/91 
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§ 73 Medborgarförslag om gång och cykelbana mellan Hofors 
och Torsåker 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget får ställas och att den överlämnas till 
kommunstyrelsen för handläggning. 

Ärende 
Madelene Saletti har inkommit med ett medborgarförslag om gång- och cykelbana mellan 
Hofors och Torsåker. Som motivering till förslaget anger förlagsställaren att det är många 
som går och cyklar längs vägen, både för motion och till och från arbetet. 
 
Ytterligare ett medborgarförslag om cykelbana mellan Hofors och Torsåker ligger sedan 
tidigare för handläggning i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Förslag till beslut, fullmäktiges presidium, 2016-09-07 

Expedieras 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
Akten 
 

Dnr 2016/94 
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§ 74 Medborgarförslag om äventyrsgolfbana med anknytning 
till orten, anmälan 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget får ställas, att förslaget överlämnas 
till kommunstyrelsen för beslut samt att beslutet återrapporteras till kommunfullmäktige. 

Ärende 
Elin Aronsson har inkommit med ett medborgarförslag om äventyrsgolfbana med anknyt-
ning till orten. Förslagsställaren föreslår att en 12- eller 18-hålsbana upprättas där varje 
bana kan symbolisera olika delar av Hofors, som exempelvis Kalkbrottet, Stollgången, 
Torsåkers kyrka eller kanotstadion. Som motivering för sitt förslag anger Aronsson att spela 
äventyrsgolf är mer tilltalande för barnfamiljer och lockar turister till orten. 

Beslutsunderlag 
Förslag till beslut, kommunfullmäktiges presidium, 2016-09-07 

Expedieras 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
Akten 

Dnr 2016/101 
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 Kommunfullmäktige  
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Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 75 Motion om skolvägsplan, anmälan 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att överlämna förslaget till kom-
munstyrelsen för handläggning. 

Ärende 
Ann-Sofie Stenbacka (C) har inkommit med en motion om att kommunen ska påbörja arbe-
tet med skolvägsplan, med utgångspunkt att främja fysisk aktivitet och skapa en säkrare 
skolväg för barnen. Stenbacka föreslår att en försöksverksamhet med ”gående skolbuss” 
inleds vid någon av kommunens skolor. 

Beslutsunderlag 
Förslag till beslut, kommunfullmäktiges presidium, 2016-09-07 

Expedieras 
Kommunstyrelsen 
Akten 

Dnr 2016/92 
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 Kommunfullmäktige  

 2016-09-19  

 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 76 Motion om förebyggande av sexuella trakasserier i skolan, 
anmälan 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att överlämna förslaget till kom-
munstyrelsen för handläggning. 

Beslutsförslag under mötet 
Daniel Wintherhamre (V), Xamuel Gonzalez Westling (V) och Torbjörn Jansson (S) yrkar att 
motionen får ställas och att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för handläggning. 

Ärende 
Vänsterpartiet har inkommit med en motion om att kommunen ska utarbeta en handlings-
plan för att systematiskt arbeta mot sexuella övergrepp och trakasserier i kommunens sko-
lor.  

Beslutsunderlag 
Förslag till beslut, kommunfullmäktiges presidium, 2016-09-07 

Expedieras 
Kommunstyrelsen 
Akten 

Dnr 2016/105 
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Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 77 Rapportering av meddelanden till kommunfullmäktige 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporteringen. 

Ärende 
Diarienr Ärende Avsändare Datum 

2015/66 Besvarande av medborgarförslag 
om trädkramaren som symbol för 
Hofors 

Kommunstyrelsen 2016-06-13 

2016/86 Svarsyttrande gällande årsredo-
visning 2015 

Kommunstyrelsen 2016-08-29 

2016/57 Antagande av säkerhetsskydds-
plan 

Kommunstyrelsen 2016-08-29 

2016/56 Antagande av handlingsplan vid 
hot och våld mot förtroendevalda 

Kommunstyrelsen 2016-08-29 

2014/116 Avveckling av chefsförordnanden Kommunstyrelsen 2016-08-29 

2016/68 Rapportering ej verkställda beslut 
2016, kvartal 2 

Socialnämnden 2016-08-25 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, Kommunsekreterare, 2016-09-07 

Expedieras 
Akten 
 

Dnr 2016/1002 
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Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 78 Medborgarförslag om återbruk, anmälan 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget inte får ställas, med hänvisning till att 
det ligger utanför kommunfullmäktiges befogenhetsområde. 

Ärende 
Anna Magnusson har inkommit med ett medborgarförslag om att Hofors kommun genom 
Gästrike återvinnare ska ställa ut 1-2 containrar för återbruk vid återvinningsstationen.  
 
Kommunens avfallshantering hanteras av kommunalförbundet Gästrike återvinnare. 

Beslutsunderlag 
Förslag till beslut, kommunfullmäktiges presidium, 2016-09-12 

Expedieras 
Förslagsställaren 
Akten 

Dnr 2016/108 


