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§ 49 Kungörande
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna sammanträdets kungörande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 50 Godkännande av dagordning
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen med nedanstående förändring.

Ärende

Ärende 10 ”Interpellation till kommunalrådet om certifiering av utbildningar inom Hofors
kommun” utgår.
Tillägg:
Ärendenummer 22 ”Interpellation om avgiftsfri skola i Hofors kommun, anmälan”
Ärendenummer 23 ”Fråga angående nazistisk hatpropaganda”

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 51 Allmänhetens frågestund
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att 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.
En fråga ställdes om varför skolstarten i höst börjar på en dag då många föräldrar har semester.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 52 Information finskt förvaltningsområde
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att tacka för informationen.

Ärende

Jenny Hammar, samordnare, informerar om finskt förvaltningsområde, den nationella minoritetspolitiken och kommunens kartläggning av äldreomsorgen. År 2009 fick Sverige sin
nuvarande lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) där fem erkända
nationella minoriteter fastslås. Dessa är judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. Till detta finns det de historiska minoritetsspråken jiddisch,
romani chib, samiska, finska och meänkieli. I Hofors kommun finns det cirka 15,4 % som
har någon form av finsk anknytning.
Lagen är en rättighetslag och fastslår att förvaltningsmyndigheter har ett ansvar att informera minoriteter om deras rättigheter, främja och skydda minoritetsspråken, främja minoritetens möjlighet att behålla och utveckla sin kultur, ge minoriteterna möjlighet till inflytande och samråd samt att barns utveckling av en kulturell identitet och minoritetsspråk
ska främjas särskilt.
Hofors kommun är ett finskt förvaltningsområde sedan den 2011-02-01. I kommunen arbetar man bland annat med kontinuerliga samråd, kartläggning av behov och personal, informationsspridning, språkpaket till barn samt kulturaktiviteter äldreomsorgen, förskola
och biblioteket. Kommunen får varje år ett statbidrag 660 000 kr.
Hofors kommun har även genomfört en kartläggning av äldreomsorgen för att fastställa
vad för sorts behov och önskemål det finns för det finska språket och finsk kultur inom
äldreomsorgen. Slutsatserna från kartläggningen är att det finska språket är viktigt, att
detta är ett framtida behov, att kommunen bör verka för mer finsktalande personal samt
att kulturaktiviteter bör utgå från individens förutsättningar.

Beslutsunderlag

Muntlig information, Jenny Hammar, samordnare finskt förvaltningsområde.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 53 Information revisionen
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att tacka för informationen.

Ärende

Ingemar Kalén, ordförande i kommunrevisionen, informerar om revisionens arbete. Den
2017-05-23 hade revisionen möte med Hofors kommunchef. Under detta möte diskuterade
de närvarande framtida orosmoment och styrkor för Hofors kommun.
Två revisionsrapporter har lämnats in av revisionen. Den första är en förstudie av Individoch familjeomsorgen (IFO) i Hofors kommun och den andra är en granskning av strategier
för personalförsörjning och rekrytering i Hofors kommun. Revisionen önskar ett svarsyttrande från Socialnämnden (angående förstudien av IFO) och Kommunstyrelsen (angående
granskningen av strategier för personalförsörjning och rekrytering) senast den 2017-09-08.
Revisionen kommer under hösten att besöka Kommunstyrelsen, Socialnämnden samt Barnoch utbildningsnämnden. Inför dessa möten kommer revisionen att skicka ut frågor som
ledamöterna ska besvara. Svaren kommer att ligga till grund för diskussionerna under revisionens besök.

Beslutsunderlag

Muntlig information, Ingemar Kalén, ordförande Kommunrevisionen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 54 Fyllnadsval/entledigande
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga
• Ann-Cathrin Sundberg (S) som ordförande i valnämnden,
• Ziita Eriksson (M) som styrelseledamot i Hofors kommunhus AB (org. nr. 5563206761),
• Peter Hillblom (HOP) som styrelseledamot i Hofors kommunhus AB (org. nr.
556320-6761),
• Per Berglund (C) som ersättare i Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd,
• Lotta Nordström (L) som ledamot i Barn- och utbildningsnämnden,
att utse
• Ulla Sahlström (S) som ordförande i valnämnden,
• Hans Backman (L) som styrelseledamot i Hofors kommunhus AB (org. nr. 5563206761),
• Anne Persson (HOP) som styrelseledamot i Hofors kommunhus AB (org. nr. 5563206761),
• Cia Nordberg (L) som ledamot i Barn- och utbildningsnämnden,
• Eva Lindberg (S) som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden,
• Arne Evertsson (L) som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden,
• Remzija Kolasinac (S) som ersättare till Hoforshus AB (org. nr 556477-3710),
• Per Berglund (C) som ledamot i Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd, samt
• Kenneth Axling (S) som ersättare i Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd.

Ärende

Ann-Cathrin Sundberg (S) har avsagt sig uppdraget som ordförande i valnämnden, men
sitter kvar som ledamot. Ziita Eriksson (M) har avsagt sig uppdraget som styrelseledamot i
Hofors kommunhus AB (org. nr. 556320-6761). Peter Hillblom (HOP) har avsagt sig uppdraget som styrelseledamot i Hofors kommunhus AB (org. nr. 556320-6761). Lotta Nordström
(L) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Barn- och utbildningsnämnden. Per Berglund (C)
har avsagt sig uppdraget som ersättare i Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd.
Kommunfullmäktige har att ta ställning till Ann-Cathrin Sundbergs (S) uppsägning av uppdrag som ordförande i valnämnden, Ziita Erikssons (M) uppsägning av som styrelseledamot
i Hofors kommunhus AB (org. nr. 556320-6761), Peter Hillbloms (HOP) uppsägning av uppdrag som styrelseledamot i Hofors kommunhus AB (org. nr. 556320-6761) samt Lotta Nordströms (L) uppsägning av uppdraget som ledamot i Barn- och utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige har även inte utsett ersättare till de vakanta uppdragen som entledigades på föregående fullmäktigesammanträde den 2017-04-25. Dessa poster är:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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ledamot till Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd,
ersättare till Hoforshus AB (org. nr 556477-3710), samt
ersättare till Barn- och utbildningsnämnden.

Socialdemokraterna föreslår
• Per Berglund (C) som ledamot i Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd,
• Kenneth Axling (S) som ersättare i Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd,
• Eva Lindberg (S) som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden,
• Remzija Kolasinac (S) som ersättare i Hoforshus AB (org. nr 556477-3710),
• Ulla Sahlström (S) som ordförande i valnämnden,
• Hans Backman (L) som styrelseledamot i Hofors kommunhus AB (org. nr. 5563206761),
• Anne Persson (HOP) som styrelseledamot i Hofors kommunhus AB (org. nr. 5563206761),
• Cia Nordberg (L) som ledamot i Barn- och utbildningsnämnden, samt
• Arne Evertsson som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden.

Expedieras

Akten
Arne Evertsson
Ann-Cathrin Sundberg
Per Berglund
Kenneth Axling
Eva Lindberg
Peter Hillblom
Ziita Eriksson
Ulla Sahlström
Hans Backman
Anne Persson
Hofors kommunhus AB
Hoforshus AB
Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd
Barn- och utbildningsnämnden
Personal
Hemsidan
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§ 55 Ändring av inkallelseordning för ersättare i nämnd
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande inkallelseordning:
Socialdemokraterna (S)
Centerpartiet (C)
Liberalerna (L)
Moderaterna (M)
Vänsterpartiet (V)
Hoforspartiet (HOP)
Folkhemmet Hofors-Torsåker (FHT)
Sverigedemokraterna (SD)

S, C, L, V, M, FHT, HOP
C, L, S, M, HOP, FHT, V, SD
L, C, S, M, HOP, FHT, V
M, HOP, FHT
V, HOP, S, C, M, FHT, L
HOP, M, FHT, L, C

Ärende

Moderaterna och Hoforspartiet har inkommit med önskemål att ändra inkallelseordningen
för ersättare i nämnd för sina ledamöter. Moderaterna vill att den nya inkallelseordningen
för ersättare i nämnd för moderaterna ska vara M, HOP, FHT och Hoforspartiet vill att den
nya inkallelseordningen för ersättare i nämnd ska vara HOP, M, FHT, L, C.

Expedieras

Akten
Nämnder och styrelser

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 56 Interpellation till kommunalrådet om certifiering av utbildningar inom kommunen
UTGÅR.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 57 Revidering av reglemente för Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:
• godkänna det reviderade reglementet enligt Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnds förslag den 2017-01-12,
• godkänna förslaget att bryta ut beredning och namnsättning av allmänna platser
och gator för Hofors kommun ur reglementet för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, samt
• ge Kommunstyrelsen i uppdrag att besluta i ärenden gällande namnsättning av allmänna platser och gator i Hofors kommun.

Ärende

Samtidigt som respektive fullmäktige i Hofors, Ockelbo och Sandviken
under 2015 beslutade om införande av en gemensam samhällsbyggnadsnämnd, Västra
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd (VGS), antogs ett reglemente för den nya nämnden.
Redan i samband med sammanslagningen den 1 april 2016 noterades ett behov av att revidera reglemente. Trots den revideringen behöver reglementet återigen revideras.
När det gemensamma reglementet för VGS arbetades fram sorterades uppgifterna in under olika verksamhetsområden. Under plan- och byggområdet återfinns texten ”beredning
och planering i samhällsbyggnadsfrågor såsom den kommunala fysiska planeringen avseende detaljplaner och områdesbestämmelser”. Någon motsvarande text återfinns inte under miljö- och livsmedelsområdet. För att ha möjlighet att delta i beredning och planering
inom miljöområdet behöver en ny punkt under miljö- och livsmedelsområdet läggas till.
I reglementet förtydligas att VGS, på uppdrag av respektive kommun svarar för kommunens strategiska arbete för samhällsutveckling såsom fysisk översiktsplanering och bostadsförsörjningsprogram och inte enbart fysisk översiktsplanering som det stod i det tidigare
reglementet.
Ovanstående frågor har lyfts vid ett gemensamt möte mellan de tre kommunerna under
hösten 2016 och de är överens om att de två ändringarna ska gälla för alla tre kommuner.
Efter den senaste revideringen har det beslutats om en ny Förordning (2016:385) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning och därför behöver reglementet uppdateras med rätt SFS-nummer.
Innan sammanslagningen till VGS ansvarade samhällsbyggnadsnämnden i Sandviken för
yttranden enligt 3 kap 2 § ordningslagen (1993:1617) rörande användning av offentlig
plats. Vid framtagandet av ett gemensamt reglemente för VGS föll detta bort och det sak-
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Utdragsbestyrkande
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nas nu i gällande reglemente. Detta rättas nu till vid denna revidering. Även Ockelbo och
Hofors kommun har fått frågan om de vill att VGS ska ansvara för denna uppgift. Båda
kommunerna har återkommit med information om att ansvaret inte ska flyttas över på
VGS.
Den 24 januari 2017 föreslog VGS kommunfullmäktige i Hofors, Ockelbo respektive Sandviken att revidera nuvarande reglemente. Kommunfullmäktige i Ockelbo och Sandviken har
antagit förslag till revidering medan kommunfullmäktige i Hofors inte hunnit ta upp ärendet.
Vid strategimötena med respektive kommun mellan den 8-10 mars diskuterades frågan
kring namnsättning av allmänna platser och gator. Efter mötet har Hofors kommun valt att
bryta ut beredning och namnsättning av allmänna platser och gator ur reglementet för
VGS. För Sandvikens kommun ska samtliga namnsättningsfrågor fortfarande hanteras av
VGS. För Ockelbo kommun ska samtliga namnsättningsärenden, exklusive kommunala idrottsarenor (se nedan), fortsatt hanteras av VGS.
Enligt lokala ordningsföreskrifter kan arenor och idrottsanläggningar vara allmänna platser.
Parterna har dock överenskommit om att VGS inte ska bereda och namnsätta sådana idrottsarenor som utgör allmän plats för Ockelbo kommun.

Beslutsunderlag

Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd, 2017-03-21 § 45 Revidering av reglemente
Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd
Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd, tjänsteskrivelse 2017-03-21
Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd, förslag till reglemente 2017-01-12
Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd, 2017-01-24 § 9 Revidering av reglemente
Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd

Expedieras

Akten
Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd
Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen i Sandviken och Ockelbo

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 58 Fastställande av taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa föreslagen timtaxa för tillsyn enligt tobakslagen
och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt att detta börjar gälla från och
med 2017-06-01.

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 där det framgår vilka uppgifter som ligger på nämnden. Under 2016 beslutade respektive fullmäktige i Hofors, Ockelbo
och Sandviken att då gällande taxor skulle gälla som taxor för VGS. I beslutet som togs av
Kommunfullmäktige i Hofors 2016-03-21, § 25, framgår att detta beslut enbart gäller dåvarande taxor för Miljö- och byggnadsnämnden.
I reglementet framgår att VGS har som uppgift att sköta tillsyn enligt tobakslagen
(1993:581) samt kontroll enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel i
samtliga tre kommuner. I Hofors kommun låg dessa uppgifter innan sammanslagningen på
Socialnämnden. Detta innebär att de taxor som gäller i Hofors för tillsyn enligt tobakslagen
samt kontroll enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel inte flyttades över på
VGS den 1 april 2016.
För att VGS ska kunna ta ut avgift för anmälan och tillsyn enligt tobakslagen samt kontroll
enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel behöver en ny taxa beslutas i Kommunfullmäktige i Hofors.
Föreslagen taxa en gemensam taxa för tillsyn enligt tobakslagen och kontroll enligt lag om
handel med vissa receptfria läkemedel. Enligt förslaget kommer avgiften på anmälan motsvara en timmes handläggningstid. För tillsyn/kontroll kommer avgiften baseras på nedlagd
handläggningstid.
Den nuvarande taxan är en årlig taxa, det vill säga att alla verksamhetsutövare får en årlig
avgift på cirka 1 000 kr. Med detta förslag kommer endast de verksamhetsutövare som får
tillsyn att behöva betala timavgiften.
Då tillsynen/kontrollen kommer att bedrivas av samma personer som bedriver tillsyn enligt
miljöbalken föreslås nuvarande gällande timtaxa för tillsyn enligt miljöbalken användas
som timtaxa i denna taxa. Timavgift föreslås vara 855 kronor.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Föreslag till taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel
Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd, tjänsteskrivelse, 2016-10-11
Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd, protokollsutdrag, 2016-10-25 § 108

Expedieras

Akten
Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd
Socialnämnden
Hemsidan

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 59 Motion om att avskaffa allmän visstid
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:
• Avslå att kommunen med omedelbar verkan upphör med användningen av anställningsformen allmän visstid
• Avslå att undantag från dessa bestämmelser får göras efter överenskommelse med
de fackliga organisationer vars avtalsområde anställningen berör
• Avslå att anställda som längst kan vara vikarie- och allmän visstidsanställda sammanlagt två år oavsett anställningsform från och med att beslutet vinner laga kraft.

Yrkanden

Xamuel Gonzalez Westling (V), Susanna Wintherhamre (V) och Daniel Wintherhamre (V)
yrkar på bifall till motionen.
Arne Evertsson (L) och Torbjörn Jansson (S) yrkar på att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens beslutsförslag.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns två yrkanden. Xamuel Gonzalez Westlings (V), Susanna Wintherhamres (V) och Daniel Wintherhamres (V) yrkande om bifall samt Arne
Evertssons (L) och Torbjörn Janssons (S) yrkande om att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens beslutsförslag.
Ordförande ställer de båda yrkandena mot varandra och frågar ifall det är fullmäktiges mening att besluta enligt Xamuel Gonzalez Westlings (V), Susanna Wintherhamres (V) och Daniel Wintherhamres (V) yrkande om bifall eller enligt Arne Evertssons (L) och Torbjörn Janssons (S) yrkande om att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens beslutsförslag. Ordförande finner att Kommunfullmäktige beslutat enligt Arne Evertssons (L) och Torbjörn Janssons (S) yrkande.
Omröstning begärd.

Omröstning

Antalet avgivna röster är 26. Resultatet utfaller enligt följande; 4 röstade för Xamuel Gonzalez Westlings (V), Susanna Wintherhamres (V) och Daniel Wintherhamres (V) medan 22
röstade för Arne Evertssons (L) och Torbjörn Janssons (S) yrkande. Ordförande konstaterar
att Kommunfullmäktige beslutat enligt Arne Evertssons (L) och Torbjörn Janssons (S) yrkande.

Reservationer

Xamuel Gonzalez Westling (V), Susanna Wintherhamre (V), Daniel Wintherhamre (V) och
Linda Lundberg (V) reserverar sig från beslutet.
Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2017-05-23
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Ärende

Personal kan vara anställda tillsvidare eller tidsbegränsat. Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas i följande fall enligt lagen om anställningsskydd (LAS):
1. För allmän visstidsanställning
2. För vikariat
3. För säsongsarbete
4. När arbetstagaren har fyllt 67 år
Hofors kommun har ca 950 månadsavlönade, varav 27 stycken är anställda på en tidsbegränsad anställning enligt allmän visstidsanställning (AVA). AVA finns inom samtliga avtalsområden. Inom skola- och förskola är det framför allt inom Kommunals avtalsområde som
AVA tillämpas. Det beror till stor del på att elever tillfälligt har behov av en extra resurs
samt att elever har behov av språkstöd under en begränsad tid. Inom äldreomsorgen och
LSS förekommer det när det föreligger tillfälliga behov t ex vid vak. Vi har även verksamheter som bedriver verksamhet i projektform, det kan vara både interna- och externa projekt. Det är fullständigt orimligt att vi inte skulle ha möjlighet att använda anställningsformen AVA i dessa fall.
Lagstiftaren har genom olika konverteringsregler tillsett att en arbetstagare blir fast anställd om en tidsbegränsad anställning (vikariat eller AVA) pågår under lång tid. Har man
arbetat mer än två år i en AVA under de senaste fem åren så blir man tillsvidareanställd.
Har man kombinerat AVA och vikariat så blir man tillsvidare anställd efter tre år (gäller enligt avtal för offentlig sektor).
Senast den 1 maj 2016 skärptes reglerna vad gäller tidsaspekten mellan olika anställningsformer i syfte att motverka missbruk av tidsbegränsade anställningar. Bakgrunden till
lagändringen var att AVA tillsammans med vikariat och säsongsanställning kunde användas
på ett sätt som innebar att en arbetstagare kunde hållas i tidsbegränsad anställning under
lång tid med endast kortare uppehåll mellan anställningarna.
Skulle denna anställningsform inte användas är risken stor att vi får övertalighetssituationer vilket leder till uppsägning av personal när det tillfälliga behovet inte längre kvarstår.
Detta skulle leda till ökade kostnader för Hofors kommun med uppsägningslöner och administrativa processer med förhandlingar och uppsägningsbeslut.
I dagsläget är det inte några medarbetare som har blivit inkonverterade enligt AVA, vilket
beror på att vi inte missbrukar AVA anställningar.
Om Hofors kommun gör en avvikelse från arbetsrätten, genom att konvertering ska ske
tidigare d.v.s. två år inom en femårsperiod (istället för tre år inom en femårsperiod) oavsett
anställningsform, skulle det med stor sannolikhet innebära att övertalighetssituationer
uppstår tidigare. Detta skulle leda till en direkt övertalighet, och ett uppsägningsförfarande
skulle behöva inledas.

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Det är orimligt att Hofors kommun på egen hand ska inskränka arbetsrätten som är reglerad inom lagar och centrala avtal.

Ekonomisk kalkyl

Genom att inte tillämpa AVA och/eller att korta ner tre år till två år inom en femårsperiod,
skulle den ekonomiska konsekvensen sannolikt bli att vi får uppsägningslöner att betala till
den personal som fått sina tjänster omvandlade till fasta när behovet inte längre finns inom
verksamheten. Även om vi kan sysselsätta personalen under uppsägningstiden är det troligt att det uppstår kan dubbel/överkostnad någonstans. Tillkommer gör också den administrativa processen och dess kostnad.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Pernilla Bredin 2017-03-08
Motion, 2016-03-14

Expedieras

Akten
Kommunledningsgruppen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 60 Obesvarade och bifallna medborgarförslag 2017
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar 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 2017-04-10 är följande medborgarförslag obesvarade:
Anmäld till
Ärendenummer Namn
KF
2017-02-21
2017/31
Medborgarförslag om asylsökande ungdomars
situation
2017-03-21
2017/26
Medborgarförslag om rullstols- och rullatoranpassad stig till elljusspåret i Torsåker
2017-02-21
2017/21
Medborgarförslag om anläggning i anslutning
till Edskens Bad & Camping
2016-11-14
2016/132
Medborgarförslag om belysning och vinterunderhåll runt Hammardammen
2016-11-14
2016/131
Medborgarförslag om allvädersbanor
2016-11-14
2016/115
Medborgarförslag om öppet wifi på kommunens idrottsanläggningar
2016-09-19
2016/101
Medborgarförslag om äventyrsgolfbana med
anknytning till orten
2016-09-19
2016/94
Medborgarförslag om gång- och cykelbana
mellan Hofors och Torsåker
2016-06-13
2016/83
Medborgarförslag om laddstolpar för elbilar
2016-04-25
2016/58
Medborgarförslag om gång- och cykelväg vid
Munteboleden
2016-03-21
2016/25
Medborgarförslag om IT-utbildning för pensionärer
2016-02-22
2016/9
Medborgarförslag om uterink i centrala Hofors
2015-12-14
2015/150
Medborgarförslag om garage vid Rönningsgatan
2015-12-14
2015/149
Medborgarförslag om utegym
2015-09-14
2015/116
Medborgarförslag (6) om fotbollsplan i Rönningen
Justerare

Utdragsbestyrkande
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2015-05-18

2015/68

Medborgarförslag om fotbollsplan i Rönningen

2015-05-18

2015/59

2015-03-09

2015/1

Medborgarförslag om utveckling av kulturhistoriska lämningar
Medborgarförslag angående kommunens
ställningstagande till planerad gasledning mellan Gävle -Hofors

2014-09-15

2014/74
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Medborgarförslag om cykelbana från/till
Torsåker

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 2017-04-10 finns det inga
bifallna medborgarförslag som inte har verkställts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Fredrik Segersteén, 2017-04-10

Expedieras

Nämnderna
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 61 Redovisning av obesvarade motioner
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporteringen av obesvarade och bifallna motioner 2017.

Ärende

Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige i Hofors kommun ska Kommunstyrelsen
årligen vid två av fullmäktiges ordinarie sammanträden redovisa de motioner som har anmälts vid Kommunfullmäktiges sammanträde, men vilkas beredning ännu ej slutförts. Per
den 2017-04-10 är följande motioner obesvarade:
Anmäld till
Ärendenummer Namn
KF
2016-09-19
2016/105
Motion om förebyggande av sexuella trakasserier i
skola
2016-09-19
2016/92
Motion om skolvägsplan
2016-06-13
2016/61
Motion om simundervisning
2016-04-25
2016/55
Motion om vägen till Torsåkers järnvägsstation
2016-04-25
2016/54
Motion om förbättring av Malmjärnvägens kvalitet
2016-04-25
2016/39
Motion om att avskaffa allmän visstid
2015-12-14
2015/153
Motion om trafikfara vid busstorget samt Korsåvägen
2015-12-14
2015/152
Motion om officiell anslagstavla
2015-12-14
2015/151
Motion om ishockeyrink till Torsåker
2015-12-14
2015/148
Motion om medborgarkontor i biblioteket i Hofors
2015-11-16
2015/138
Motion om tillsättande av fältassistenter
2015-06-15
2015/81
Motion om att anlägga två multisportarenor i kommunen
2015-06-15
2015/79
Motion om discgolfbana
2014-09-15
2014/90
Motion om tillgänglighet
2014-09-15
2014/87
Motion om att återupprätta Ungdomsforum
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. Motionen kan dessutom inte längre ha någon
aktualitet.
Sedan Kommunfullmäktiges beslut om rutiner för uppföljning av bifallna motioner och
medborgarförslag (2016-04-25/§ 37) fram till den 2017-04-10 finns följande motion som
bifallits, men som ännu ej verkställts:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Anmäld till
KF
2015-03-23

Ärendenummer Innehåll
2015/35

Motion om att teckna avtal med kvinnojouren
Rosen

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Fredrik Segersteén, 2017-03-20

Expedieras

Kommunstyrelsen samt övriga nämnder
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 62 Interpellation om konsekvenserna för kommunen till följd
av nya EU-direktiv
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och att den ska besvaras av
Kommunstyrelsens ordförande vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 september.

Ärende

Xamuel Gonzalez Westling (V) har lämnat in en interpellation om konsekvenserna för
kommunen till följd av nya EU-direktiv. I interpellationen frågar Xamuel Gonzalez Westling
(V) om hur Hofors kommun bevakar frågor på europeisk och nationell nivå som riskerar att
få direkta konsekvenser för kommuninvånare samt på vilket sätt kommunen agerar preventivt för att motverka frågor som riskerar att påverka kommuninvånare negativt.

Beslutsunderlag

Interpellation, 2017-03-20

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 63 Motion om handbok om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas samt att förslaget ska överlämnas till
Kommunstyrelsen för handläggning.

Ärende

Xamuel Gonzalez Westling (V) har lämnat in en motion om att en handbok om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning för förtroendevalda och anställda i Hofors kommun
ska tas fram.

Beslutsunderlag

Motion, 2017-03-20

Expedieras

Akten
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2017/86

Kommunfullmäktige
2017-05-23

26
(31)

§ 64 Motion om lokalt producerade livsmedel
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas samt att överlämna förslaget till
Kommunstyrelsen för handläggning.

Protokollsanteckning

Eva Julin (M) har lämnat in ett förtydligande av motionen, se bilaga 1.

Ärende

Eva Julin (M) och Ziita Eriksson (M) har inkommit med en motion om lokalt producerade
livsmedel. I motionen vill de att Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen lämnar en
framställan hos Inköp Gävleborg om att livsmedel som köps in bör komma från svenska
gårdar och att de i största möjliga mån kommer från lokala producenter, att en ny parameter införs under fokusområdet ”miljö” i kommunens verksamhetsplan samt att kommunen
uppställer ett mål för att uppnå denna parameter under en viss tidsrymd.

Beslutsunderlag

Motion, 2017-04-25

Expedieras

Akten
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 65 Medborgarförslag om belysning utmed gång och cykelbana till Edsken
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att förslaget får ställas, att medborgarförslaget ska behandlas
av Kommunstyrelsen samt att svaret ska återrapporteras till Kommunfullmäktige.

Yrkande

Marie-Louise Dangardt (S) och Eva Julin (M) yrkar på att förslaget får ställas, att medborgarförslaget ska behandlas av Kommunstyrelsen samt att svaret ska återrapporteras till
Kommunfullmäktige.

Ärende

Anna Magnusson har inkommit med ett medborgarförslag till kommunkansliet den 201704-11. Förslagsställaren har som förslag att Hofors kommun upprättar belysning utmed
gång och cykelbana till Edsken lika som för riksväg 68 vid Hästbo eller, om detta inte är
Hofors kommuns ansvar, verkar för att Trafikverket åtgärdar detta problem.
Som motivering anger förslagsställaren att bristen på belysning gör människor otrygga att
gå och cykla på vägen samt att belysning minskar risken för överfall.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag, 2017-04-11

Expedieras

Akten
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 66 Medborgarförslag om industritomter utmed E16
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget inte får ställas.

Protokollsanteckning

Medborgarförslag är ett medel för att möjliggöra medborgare i kommunen att väcka talan i
Kommunfullmäktige. Kent Olsson (FHT) är dock ersättare för Folkhemmet Hofors-Torsåker i
Kommunfullmäktige och har idag möjlighet att väcka ärenden genom den ordinarie ledamoten för Folkhemmet Hofors-Torsåker eller när han själv tjänstgör. Kommunfullmäktige
anser det således olämpligt att ledamöter och ersättare i Kommunfullmäktige använder sig
av medborgarförslag för att driva partipolitik. Därmed beslutade Kommunfullmäktige att
inte låta medborgarförslaget ställas.

Ärende

Kent Olsson (FHT) inkom med ett medborgarförslag till kommunkansliet den 2017-04-13.
Förslagsställaren har som förslag att tomter för handel och lättare industri öster om Hofors
efter Korsåvägen på E16 bör ingå i Hofors kommuns översiktsplan samt att dessa tomter
ska iordningsställs snarast.
Som motivering anger förslagsställaren att det i nuläget finns tomter för tyngre och större
industri, men få tomter för lättare industri och handel. Tomternas synliga läge vid E16
skulle hjälpa till vid nyetablering av företag och på sikt skapa fler arbetstillfällen.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag, 2017-04-13

Expedieras

Akten
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 67 Rapportering till Kommunfullmäktige
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporteringen av meddelanden.

Ärende
Löpnr
366/2017
427/2017
474/2017
520/2017
546/2017
567/2017
572/2017
572/2017
589/2017
594/2017

Ärende
§ 45 Revidering av reglemente Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd
Sandviken Kommun 2017-03-20 § 36 Revidering av reglemente för
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
Ordförandebeslut – Revidering av bilagan till kommunens arvodesreglemente
Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd
2017-04-25 § 56 Internkontroll 2017
Socialnämndens beslut om ej verkställda beslut kvartal 1
KS 2017-05-02 § 53 Ändring av tidpunkt för Kommunstyrelsens
sammanträden
KS 2017-05-02 § 47 Entledigande av Kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter
KS 2017-05-02 § 48 Val av nya ledamöter till Kommunstyrelsens arbetsutskott
KS 2017-05-02 § 58 Medborgarförslag om asylsökande ungdomars
situation, återremittering
Ockelbo kommunfullmäktige 2017-05-08 § 25 Revidering av reglemente för Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Fredrik Segersteén, Kommunsekreterare, 2017-05-11
Tjänsteskrivelse, Fredrik Segersteén, Kommunsekreterare, 2017-03-06
Kommunfullmäktige 2017-04-25 § 44

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 68 Interpellation om avgiftsfri skola i Hofors kommun
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och att den ska besvaras av
Barn- och utbildningsnämndens ordförande vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 19
september.

Ärende

Xamuel Gonzalez Westling (V) har lämnat in en interpellation om avgiftsfri skola i Hofors
kommun. I interpellationen frågar Xamuel Gonzalez Westling (V) bland annat hur uppföljningarna om beslutet om avgiftsfri skola har fungerat i kommunen.

Beslutsunderlag

Interpellation, 2017-05-16

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 69 Fråga angående nazistisk hatpropaganda
Beslut

Efter att Kjell Höglin (S), ordförande i Hoforshus, och Susanna Wintherhamre (V) har getts
tillfälle att yttra sig förklarar ordförande frågedebatten avslutad.

Ärende

Susanna Wintherhamre (V) har inkommit med en fråga där hon undrar om saneringen av
nazistisk propaganda är ett ansvar som ligger på enskilda kommuninvånare. Frågan har
ställts direkt till Kjell Höglin (S), ordförande i Hoforshus.

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

