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§ 1 Kungörande
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna sammanträdets kungörande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 2 Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen med nedanstående ändring

Ärende
Tillägg:
Ärende 17 ”Medborgarförslag om asylsökande ungdomars situation, anmälan”

Justerare

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

Ärende
Under allmänhetens frågestund har allmänheten möjlighet att ställa frågor om kommunens
verksamheter.
Frågor ställs om:
 Pråmleden och slussen vid Silfhytteås fritidsområde.

Justerare

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

Ärende
Ingemar Kalén, kommunrevisionens ordförande, informerar om revisionens arbete. Revisionen har fått in svarsyttrande angående rapporten om Hofors kommuns säkerhetsarbete
samt Hofors kommuns delårsrapport. Revisionen inväntar på ett svarsyttrande från Hofors
Kommunstyrelse angående revisionsrapporten om flyktingmottagandet samt ett svarsyttrande från överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland angående granskningen av överförmyndarnämnden.

Beslutsunderlag
Muntlig information, Ingemar Kalén, Kommunrevisionens ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2015/89

§ 5 Antagande av detaljplan för del av fastigheten Hofors 5:14
samt del av Hofors Folketshusförenings område
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för del av fastigheten Hofors 5:14 samt
del av Hofors Folketshusförenings område.

Ärende
Ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Hofors 5:14 samt del av Hofors Folketshus
Förenings område har tagits fram av Byggservicekontoret och som sedan arbetats vidare
med i Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning(VGS). Detaljplanen syftar till att
upprätta ett sammanhållet parkområde i centrala Hofors genom att Hofors kommun köper
en del av fastigheten Hofors 5:14 av Hofors Folketshusförening u.p.a. Parkområdet bildar
ett centralt beläget rekreationsområde som är tillgängligt för alla ortens invånare. En lekplats har etablerats inom området.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Eva Andersson, assistent, 2017-01-04
VGS beslut § 144, 2016-12-21
Beslutsunderlag enligt VGS beslut §144

Expedieras
Akten
VGS
Hofors Folketshusförening u.p.a
Verksamhetschef gata/park
Strategi- och servicechef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr

2016/98

§ 6 Förvärv av Gamla HAIF:ares fem campingstugor på fastigheten Edsken 4:31
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att kommunen förvärvar Gamla HAIF:ares (org.
nr. 885501-0834) fem campingstugor, som står på kommunens fastighet Edsken 4:31, för
en sammanlagd köpeskilling om 250 000 kr samt att medge att köpet finansieras genom
ianspråktagande av kommunens egna kapital.

Ärende
Kommunstyrelsen beslutade 2016-08-29 att säga upp upplåtelse- och arrendeavtalen med
Gamla HAIF:are (org. nr. 885501-0834) avseende Edskens Camping. Syftet med uppsägningen var få till stånd en upprustning och utveckling av Edskenområdet, som har en stor
besökspotential.
Under hösten har förhandlingar förts mellan kommunen och föreningen, och den 9 december 2016 tecknades ett nytt samarbetsavtal mellan parterna. I avtalet åtar sig kommunen att köpa de fem campingstugor ”på ofri grund” som ägs av föreningen. Köpeskillingen
överensstämmer med den värdering som tidigare gjorts. Ett sådant köp innebär dels att
stugorna och marken hamnar i en ägares hand - kommunens, och dels att föreningen får
ett kapitaltillskott som kan användas för investeringar på föreningens fastighet i det nya
samarbetsavtalets anda.
Det nya samarbetsavtalet innebär att verksamhetens intäkter kommer att fördelas mellan
parterna på ett helt nytt sätt. Kommunen kommer därför att få täckning för sina driftskostnader på ett annat sätt än som hittills varit fallet.

Ekonomisk kalkyl
250 000 kr, finansieras ur eget kapital.

Beslutsunderlag
Ksau 2016-08-15, § 91
KS 2016-08-29, § 84
Samarbetsavtal 2016-12-09

Expedieras
Gamla HAIF:are
Kommunchefen
Ekonomichefen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 7 Avgift för bårtransport
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att en avgift om 1 200 kr får tas ut vid bårtransport, samt att delegera till socialnämnden rätten att årligen revidera avgiften så länge förändringen håller sig inom 3 %.

Ärende
Se underlag från socialnämnden.

Ekonomisk kalkyl
Se underlag från socialnämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-10-26, Inger Söderberg
Socialnämnden 2016-11-17, § 117
Tjänsteskrivelse 2017-01-11, Ulf Strömstedt
Muntlig information, Inger Söderberg, medicinsk ansvarig sjuksköterska

Expedieras
Socialnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 8 Taxa för dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att införa en timtaxa motsvarande 0,8 % av ett prisbasbelopp
för dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen.

Ärende
Se handlingar från socialnämnden.
Taxebeslut kan inte tillämpas retroaktivt, vilket innebär att den nya taxan börjar gälla när
fullmäktiges beslut vunnit laga kraft.

Ekonomisk kalkyl
Se handlingar från socialnämnden

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-10-07, Susanne Holmgren
Socialnämnden 2016-10-21, § 105
Tjänsteskrivelse 2017-01-11, Ulf Strömstedt
Muntlig information, Eija Viitala Larsson

Expedieras
Socialnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 9 Interpellation till kommunalrådet om certifiering av utbildningar inom kommunen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och att den ska besvaras av
kommunstyrelsens ordförande vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 mars.

Ärende
Alf Persson (M) har lämnat in en interpellation om certifiering av utbildningar inom Hofors
kommun. I interpellationen efterlyser Alf Persson (M) om det planeras någon förändring
som underlättar för en certifierad utbildning inom kommunen.

Beslutsunderlag
Interpellation, 2017-01-17

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 10 Medborgarförslag om idrottsmuseum
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget.

Ärende
Christian Länk föreslår i ett medborgarförslag att Idrottskommunen Hofors borde ha någon
form av idrottsmuseum "För att där kunna visa upp och på så vis inspirera andra och hylla
de som finns med".
Förslagsställaren föreslår att kommunen ställer en större lokal till förfogande där personal
svarar för att ta kontakter och organisera verksamheten och föreningslivet svarar för innehållet i form av bilder, berättelser, medaljer, vimplar, pokaler, resultatlistor, etc.
Hofors Föreningservice avser, under förutsättning av att förväntade Leader-medel erhålls,
att, tillsammans med kommunens föreningar bygga upp ett idrottsmuseum i samma lokaler som inrymmer det nyligen öppnade Sportoteket.

Ekonomisk kalkyl
Kommunen får inga extra kostnader utöver det bidrag som redan beslutats till Hofors Föreningsservice

Beslutsunderlag
Medborgarförslag Christian Länk, 2015-07-10
Tjänsteskrivelse Tommy Nielsen, 2015-11-18
Tjänsteskrivelse Ulf Strömstedt, 2017-01-12

Expedieras
Christian Länk
Hofors Föreningsservice
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 11 Medborgarförslag om utveckling av kulturhistoriska lämningar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera medborgarförslaget och att frågan ska hanteras skyndsamt.

Protokollsanteckningar
Eva Julin (M) lämnar ett särskilt yttrande, se bilaga.

Beslutsförslag
Eva Julin (M) och Pär Åslund (FHT) yrkar på att Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.
Linda-Marie Anttila (S) yrkar på att förslaget ska återremitteras.
Eva Julin (M) lämnar ett tilläggsyrkande till förslaget om återremiss om att frågan ska hanteras skyndsamt.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag om bifall från Pär Åslund (FHT) och ett förslag om återremiss från Linda-Marie Anttila (S). Ordförande frågar om det är Kommunfullmäktiges mening att besluta om återremiss och finner att så är fallet. Därmed faller automatiskt bifallsyrkandet.
Ordförande konstaterar därefter att det finns ett förslag om ett tilläggsyrkande om att frågan ska hanteras skyndsamt vid återremiss. Ordförande frågar om det är Kommunfullmäktiges mening att besluta enligt tilläggsyrkandet och finner att så är fallet.

Ärende
Paul Schüttman har inkommit med ett medborgarförslag som syftar till att ta tillvara kulturhistoriska miljöer. Under beredningens gång har det blivit tydligt att kommunen varken
har lämplig kompetens eller tillräckliga resurser för att genomföra medborgarförslaget. Vill
man genomföra ett arbete som föreslås torde man behöva engagera andra aktörer.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, Paul Schüttman, 2015-04-12
Tjänsteskrivelse Tommy Nielsen, 2015-11-17
KSAU 2016-01-16, § 16
Tjänsteskrivelse Ulf Strömstedt, 2017-01-12

Expedieras
Paul Schüttman

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 12 Medborgarförslag om bilder av kända Hoforsprofiler vid
Hofors busstation och järnvägsstationen i Robertsholm
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.

Beslutsförslag
Pär Åslund (FHT) yrkar på att Kommunfullmäktige ska bifalla medborgarförslaget.
Xamuel Gonzalez Westling (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag: Pär Åslunds (FHT) yrkande om bifall av
medborgarförslaget och Xamuel Gonzalez Westlings (V) yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunfullmäktige beslutat efter Xamuel Gonzalez Westlings (V) förslag.

Ärende
Mainy Englén Wahlquist har i ett medborgarförslag föreslagit att välkomnande foto roll-ups
av kända Hoforsprofiler ska placeras på buss- och järnvägsstationen. Under rubriken ”Född
i Hofors” kan t.ex. Kerstin Hesselgren, Nilla Pierrou, Lennart Forsling och Lasse Åberg visas
upp.
Hofors kommun har under senare tid fått flera förslag med innebörden att visa upp Hoforsprofiler. Detta som ett led i marknadsföringen av kommunen. Av den anledningen så
har VD för Entré Hofors kontaktats och överenskommelse träffats om att skicka över medborgarförslaget till dem. Entré Hofors ansvarar för kommunens marknadsföring och Englén
Wahlquists förslag kan utgöra uppslag för deras fortsatta marknadsföringsarbete.

Ekonomisk kalkyl
Inga ytterligare kostnader utöver verksamhetsbidraget till Entré Hofors.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, Mainy Englén Wahlquist, 2014-10-14
Tjänsteskrivelse, Ulf Strömstedt, 2017-01-13

Expedieras
Akten
Mainy Englén Wahlquist

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 13 Medborgarförslag om en anläggning i anslutning till
Edskens Bad & Camping, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget får ställas, att förslaget ska
överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande samt att beslutet ska återrapporteras till
Kommunfullmäktige.

Ärende
Joel Viiperi har inkommit med ett medborgarförslag om att kommunen ska bygga en anläggning i anslutning till Edskens Bad & Camping. Som motivering anger förslagsställaren
att en anläggning i stil med ett utomhusgym aktiverar vuxna och barn, uppskattas av ortsbor och campinggäster samt att anläggningen skulle hjälpa till med profileringen av Hofors
som en idrottskommun.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2016-02-06
Beslutsförslag, kommunfullmäktiges presidium, 2017-02-06

Expedieras
Akten
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 14 Rapportering till Kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporteringen.

Ärende
Löpnr
1204/2016
101/2017
117/2017
123/2017

Ärende
KS 20161220/ § 139 Medborgarförslag om tillgänglighetsanpassad
fiskeplats vid Hubo Långsjön
Socialnämndens beslut om ej verkställda beslut kvartal 4
Granskningsyttrande gällande delårsrapport 2016
Handlingsplan för Folkhälsoarbetet i Hofors kommun, återremittering

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Fredrik Segersteén, Kommunsekreterare, 2017-02-06

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 15 Medborgarförslag om asylsökande ungdomars situation
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att förslaget får ställas, att förslaget ska överlämnas till Kommunstyrelsen för beredning, att beredningen ska ske skyndsamt samt att beslutet ska återrapporteras till Kommunfullmäktige.

Beslutsförslag
Presidiet föreslår att medborgarförslaget får ställas, att förslaget ska överlämnas till Kommunstyrelsen för beredning, att beredningen ska ske skyndsamt samt att beslutet ska återrapporteras till Kommunfullmäktige.
Xamuel Gonzalez Westling (V) och Hans Backman (L) yrkar bifall till presidiets förslag.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag om att medborgarförslaget får ställas och
att beredningen ska ske skyndsamt från presidiet med flera. Ordförande frågar om det är
Kommunfullmäktiges mening att besluta enligt förslaget och finner att så är fallet.

Ärende
Jesper Öberg m.fl. inkom med ett medborgarförslag till kommunkansliet den 2017-02-17.
Enligt arbetsordningen för Kommunfullmäktige § 31 har den som är folkbokförd i kommunen rätt att väcka ärende i Kommunfullmäktige ifall det inkommit till kommunstyrelsens
kansli senast klockan 12:00 arbetsdagen före det sammanträde vid vilket det avses väckas.
Medborgarförslaget har inkommit i tid samt uppfyller de formella krav som avses i § 31 i
Arbetsordning för Kommunfullmäktige. Därmed får förslaget väckas på Kommunfullmäktiges sammanträde den 2017-02-21.
Förslagsställarna har som förslag att Hofors kommun på eget initiativ ska låta asylsökande
personer vars ålder justerats uppåt att stanna kvar på sina respektive familjehem och HVBhem inom kommunen.
Som motivering till förslaget anger förslagsställarna att en uppskrivning av åldern kan innebära att asylsökande personer förflyttas till ett vuxenboende i en annan kommun vilket i sin
tur leder till en förlorad social trygghet i form av kompisar, skola, familjehem, gode män
och personalstöd. Genom att erbjuda personerna möjligheten att stanna kvar i kommunen
anser förslagsställarna att risken för självskadebeteende bland de asylsökande personerna
minskar.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2017-02-17
Muntlig information, Jesper Öberg & Linda Storm
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Expedieras
Akten
Förslagsställarna
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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