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§ 76 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen. 

 

Dnr  
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§ 77 Uppsikt Barn- och utbildningsnämnden 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen 

Ärende 
Måluppfyllelse 
Andel elever i årskurs 3 som fått godkänt på samtliga nationella prov i Svenska ligger på 54 
% och i matematik på 43 %. Gällande resultatet i matematik skiljer det sig mycket mellan 
skolor, analysen visar att detta beror på om det finns behöriga lärare eller ej. 
 
Resultatet för årskurs 6 visar låga provbetygspoäng . Likt tidigare resultat har flickorna ge-
nerellt sätt högre betyg än pojkarna. 
 
Något högre är provbetygspoängen och betygen för elever i årskurs 9. Något som sticker ut 
till det positiva är att över 80 % av pojkarna har fått godkänt i engelska. 
 
Ekonomiskt läge 
Prognosen i augusti för 2017 är ett underskott på ca 5 mkr, inklusive det ospecificerade 
sparkravet på 1,9 mkr. 
Viktigaste orsaker: 

• Utökad verksamhet i förskola och grundskola 
• Lägre statsbidrag för asylsökande/ensamkommande barn 
• Integrationskostnaderna ligger på samma nivå 

 
Väsentliga händelser/ärenden av principiell betydelse 

• Föreläggande om rutiner för egenkontroll av städning 
• Giftfri förskola 
• Barngruppernas storlek - nya riktlinjer 

 
Speciella personalfrågor 

• Lärarbrist 
• Arbetsintegrerad lärarutbildning 
• Tre rektorer i utbildning 
• Förskoleorganisationen 
• Administrativt stöd för rektorer 

 
Omvärldsfrågor som påverkar framtiden 

• Skolkommissionens slutbetänkande 
- Likvärdig skola 
- Stärkt huvudmannaskap 
- Nationellt ansvar för skolans finansiering 
- Kompetensförsörjning 

Dnr 2017/66 
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- Nationellt professionsprogram  
- God miljö för lärande och utveckling 

• Lokaler förskola/skola 
• Befolkningsutvecklingen 
• Integration 

 
Pågående/kommande inköps och upphandlingsärenden 

• Ny lärplattform InfoMentor 
• Gemensam gymnasieantagning 
• Framtidens skola 

Beslutsunderlag 
Muntlig information, Katarina Ivarsson, skolchef, Inger Bexelius Lange, bitr. skolchef, Liliana 
Bolohan, ekonom, Daniel Johansson, ordförande BUN 

Expedieras 
Akten 
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§ 78 Uppsikt Kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen. 

Ärende 
Måluppfyllelse 
Företagarna ska ha förtroende för kommunledningen 

- Företagsbesök samt lunch och frukostmöten genomförs av kommunstyrelsens ord-
förande och kommunchef 

Det ska vara tryggt och utvecklande att leva och bo i Hofors kommun 
- Extra rondering/bevakning i samhället  
- Fältassistenter har anställts 
- Mimmis minuter på kommunens facebook 
- Idrottscamp på kommunens anläggningar 
- Gratis bad under sommaren för barn upp till 15 år 

God ekonomisk hushållning 
- Helårsprognosen för kommunstyrelsen visar ett underskott på 2 mkr 
- Satsning på nya moduler i Stratsys och planering för nytt budgetsystem. 

Den goda arbetsplatsen 
- Vid kulturskattningen i april fick kommunstyrelsen ett resultat på 6,7 av totalt 10. 
- Tydliggjort rehabiliteringsansvaret och infört ”omtankessamtal” 
- Personalstödtjänst för medarbetare och chefer 
- Antagit personalpolitiskt program (PPP) 

 
Pågående/kommande upphandlingar 

- Nytt budgetsystem 
- Ledarskapsutvecklingsprogram 

 
Omvärldsfrågor 

- Gävle kommuns eventuella utträde ur Inköp Gävleborg 
 
Personalfrågor 

- Flera nya chefer som tillsatts 

Beslutsunderlag 
Muntlig information Mimmi Abramsson, kommunchef, Mats Hägglund, ekonomichef 

Expedieras 
Akten 

Dnr 2017/66 
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§ 79 Försäljning av hyresrätter 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att uppdra till Hoforshus AB 
(org. nr 556477-3710) att försälja följande objekt 

 Bergsgatan 10-14; Hofors 13:168 

 Bergsgatan 6-8; Hofors 11:87 

 Bergsgatan 2-4; Hofors 11:88 

 Bergsgatan 1-7; Hofors 13:165  

 Skolgatan 2-4; Hofors 11:84  

 Skolgatan 6 och Skolgatan 8; Hofors 11:171 och Hofors 13:166 

 Skolgatan 3 och Östra Parkgatan 19; Hofors 11:85 och Hofors 11:170 

 Värnavägen 3; Hofors 13:181 

 Värnavägen 7; Hofors 5:30 

 Smedjevägen 1-7; del av Ovanåker 2:5  

Beslutsförslag under mötet 
Xamuel Gonzalez Westling (V) föreslår i första hand att kommunstyrelsen beslutar att åter-
remittera ärendet för att komplettera utredningen med orsakerna till varför dessa objekt 
ska försäljas och att kommunstyrelsen i andra hand beslutar att avslå kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag. 
 
Hans Backman (L) och Anne Persson (HOP) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.  

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag; Xamuel Gonzalez Westlings (V) förslag om 
återremiss, Hans Backmans (L) m.fl. förslag om bifall samt Xamuel Gonzalez Westlings (V) 
förslag i andra hand om avslag till bifallsförslaget.  
 
Ordförande ställer först frågan om ärendet ska avgöras idag och finner att så beslutas. Ord-
förande ställer sedan Hans Backmans (L) m.fl. förslag om bifall mot Xamuel Gonzalez West-
lings (V) förslag om avslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt 
Hans Backmans (L) m.fl. förslag. 

Reservation 
Xamuel Gonzalez Westling (V) reserverar sig mot besluten. 

Ärende 
En arbetsgrupp tillsatt av Hoforshus bestående av Hoforshus styrelse samt tjänstemän i 
Hoforshus har sedan februari 2016 arbetat med olika förslag om försäljning. Strategigrup-

Dnr 2017/134 
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pen har haft kontinuerliga möten och rapporterat sitt arbete till Hoforshus styrelse samt 
informerat hyresgästföreningen, förslagen har även funnits med i Hoforshus budgetarbete. 
 
Hoforshus styrelse har den 2016-12-15/ § 93 beslutat att föreslå Hofors kommunfullmäk-
tige att Hoforshus beviljas tillstånd att sälja Bergsgatan med adress 10-14, Bergsgatan 6-8, 
Bergsgatan 2-4, Bergsgatan 1-7, Skolgatan 2-4, Skolgatan 6, Skolgatan 8, Skolgatan 3 och 
Östra Parkgatan 19, Värnavägen 3, Värnavägen 7, Smedjevägen (dock måste avstyckning av 
fastigheten med adress på Smedjevägen ske innan den säljs).  
 
Avyttring av hyresobjekten på Smedjevägen kommer således att ske när avstyckningen har 
fastställts. 
 
Syftet med försäljningen är dels att koncentrera förvaltningen till större objekt och dels av 
ekonomiska skäl där kapital kan frigöras för underhåll och byggnation. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information Christian Rickardsson, VD Hoforshus och Kjell Höglin, ordförande Ho-
forshus 
KSAU 2017-08-15/§ 87 
Tjänsteskrivelse Håkan Eck, Strategi- och servicechef, 2017-08-09 
Tjänsteskrivelse Christian Rickardsson, VD Hoforshus, 2017-08-01 
Hoforshus styrelseprotokoll 2016-12-15/ § 93 
Utredning försäljning Hoforshus, 2016-12-10 

Expedieras 
Hoforshus AB 
Strategi- och servicechefen 
Akten 
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§ 80 Svar till granskning av strategier för personalförsörjning 
och rekrytering i Hofors kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna lämnat yttrande gällande granskning av strategier 
för personalförsörjning och rekrytering i Hofors kommun. 
 

Ärende 
Kommunens revisorer har granskat kommunens strategier för personalförsörjning och re-
krytering. Syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna 
har en ändamålsenlig styrning och uppföljning av personalförsörjning och rekrytering inom 
kommunens verksamheter. Det finns idag inga dokumenterade rutiner för hur arbetet med 
personalförsörjning ska bedrivas där ansvar, uppdrag, roller och uppföljning ska bedrivas. 
Det finns inte heller dokumenterade rutiner för hur arbetet med rekrytering ska bedrivas. 
För att stärka styrning och uppföljning avseende personalförsörjning och rekrytering, re-
kommenderar revisorerna Hofors kommun  
 

- att säkerställa att det upprättas dokumenterade rutiner för hur arbetet med per-
sonalförsörjning ska bedrivas där ansvar, uppdrag, roller och uppföljning tydliggörs 

- att säkerställa att det upprättas dokumenterade rutiner för hur arbetet med rekry-
tering ska bedrivas där processen, ansvar, uppdrag, roller och uppföljning tydliggörs 

- att säkerställa att tillämpliga rutiner efterföljs 
 
Personalfunktionen instämmer med revisionen att det saknas dokumenterade rutiner för 
hur arbetet med personalförsörjning och rekrytering ser ut på central nivå. Arbete kommer 
att påbörjas med att ta fram dokumenterade rutiner som tydliggör hur arbete med per-
sonalförsörjning och rekrytering ska bedrivas i Hofors kommun. Viktigt att rutinerna im-
plementeras och blir kända i verksamheterna och att de efterföljs.  

Beslutsunderlag 
KSAU 2017-08-15/ § 90 
Revisionsrapport Granskning av strategier för personalförsörjning och rekrytering 
Missivbrev Granskning av strategier för personalförsörjning och rekrytering 
Tjänsteskrivelse Pernilla Bredin, personalchef, 2017-06-30 

Expedieras 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisorerna 
Personalenheten 
Akten 

Dnr 2017/109 
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§ 81 Budget 2018 och plan 2019-2020 kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förslag till budget 2018 och plan 2019-2020 samt 
preliminära styrelsemål för 2018. 
 
Xamuel Gonzalez Westling (V) deltar ej i beslutet. 

Ärende 
Enligt kommunens ekonomistyrningsregler ska budgetäskande och tillhörande preliminära 
styrelsemål fastställas under augusti månad. 
Kommunstyrelsen har fått en tilldelad ram och har särredovisat önskemål utöver den-
samma.  
 
Budgetdokumentet kommer att justeras till kommunstyrelsens sammanträde gällande äs-
kanden och investeringar, där äskandena kommer att justeras till 4,9 mkr och investeringar 
kommer att justeras till 18,2 mkr. En del förtydliganden kommer även att göras i dokumen-
tet.  

Ekonomisk kalkyl 
Kommunstyrelsen har tilldelats en preliminär ram om totalt 87,6 mkr. Ekonomiska ramar 
för arbetet med upprättande av förslag till budget fastställdes av kommunfullmäktige 25 
april 2017. I ram för 2018 ingår kompensation för löneökningar på 2,5 %. 

Beslutsunderlag 
KSAU 2017-08-15/ § 91 
Tjänsteskrivelse Mimmi Abramsson, 2017-07-03 
Förslag till budget 2018 och plan 2019-2020 
Förslag till preliminära styrelsemål med beskrivningar, utdrag ur Stratsys. 

Expedieras 
Budgetberedningen 
KS-ledningsgrupp 
Akten 
 

Dnr 2017/124 
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§ 82 Medborgarförslag om fotbollsplan i Rönningen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslagen. 

Ärende 
Ett flertal liknande medborgarsförslag har inkommit med önskemål om fotbollsplan i Rön-
ningen, placering där de rivna hyreshusen stått. Denna yta lämpar sig inte för att anlägga 
en fotbollsplan både utifrån samhällets utformning och att det är en för stor kostnad att 
anlägga en plan där. Utifrån detta föreslås medborgarförslagen att avslås.  
 
I ärendet kan tilläggas att kommunen utreder frågan om att skapa fler ytor för spontanid-
rott då vi ser att behovet och önskemålen av det är stort.  

Beslutsunderlag 
KSAU 2017-08-15/ § 94 
Tjänsteskrivelse Sarah Winges, Fritidschef, 2017-06-29 
Medborgarförslag ställda av Alwin Dahlvik, Mattias Paris, Albin Eriksson, Niklas Linder-
Markusson, Edvin Klarfeldt, Lars Persson, Adam Markusson 
KF 20150914  §125 
KSAU 20160118 §15 

Expedieras 
Akten 
Förslagsställarna 
Kommunfullmäktige 

Dnr 2015/116, 2015/68 
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§ 83 Medborgarförslag om IT-utbildning för pensionärer 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat. 

Ärende 
Förslagsställaren pekar på att idag finns ett stort antal människor, främst äldre personer, 
som står utanför IT-samhället. Fler och fler samhällsfunktioner kräver tillgång till, och kun-
skap om, datorer och smartphones och föreslår därför att kommunens ungdomar ska er-
bjuda utbildning till de äldre. 
 
Under veckorna 25 – 27, 2016, fanns två feriearbetande skolungdomar, under handledning 
av kommunens IKT-pedagog och bibliotekschef, på plats i Hofors Centrum och erbjöd pens-
ionärer hur man hanterar en smartphone. Deras insats var uppskattad. 

Ekonomisk kalkyl 
Lön till två feriearbetare 

Beslutsunderlag 
KS 2017-06-20/ § 73 
KSAU 2017-05-30/ § 83 
Tjänsteskrivelse, Jan Hultkrantz, 2017-05-23 
Medborgarförslag om IT-utbildning för pensionärer 

Expedieras 
Akten 
Förslagsställaren 

Dnr 2016/25 
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§ 84 Medborgarförslag om utveckling av kulturhistoriska läm-
ningar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat. 

Ärende 
Paul Schüttman har inkommit med ett medborgarförslag som syftar till att ta tillvara kul-
turhistoriska miljöer. Under beredningen har det blivit tydligt att kommunen varken har 
lämplig kompetens eller tillräckliga resurser för att genomföra medborgarförslaget. 
 
Medborgarförslaget behandlades av Kommunfullmäktige den 2017-02-21 där det besluta-
des att ärendet skulle återremitteras. Anledningen till detta berodde bland annat på att 
framkommit att Länsstyrelsen i Gävleborg har startat ett projekt med namnet Kulturarvet – 
en nyckel till framtiden. Kommunfullmäktige ville därmed utforska möjligheterna för exem-
pelvis finansiering genom projektet Kulturarvet – en nyckel till framtiden. 
 
Genom telefon- och mailkontakt med Lena Landström, projektledare för Kulturarvet – en 
nyckel till framtiden, har det framkommit att projektet inte kan användas till att ta tillvara 
kulturhistoriska lämningar. Syftet med projektet är att synliggöra kulturarv som redan har 
tagits tillvara runtom Gävleborg genom exempelvis marknadsförningsinsatser. Istället är 
det länsmuseet eller projektet såsom Bergslagensatsningen som har möjlighet att ge eko-
nomiskt stöd till projekt som syftar till att ta tillvara på kulturhistoriska lämningar.  
 
Muntlig kontakt har även förts med Ritva Snellman, kulturansvarig i Hofors kommun, om 
hur möjligheterna ser ut för att ge mer stöd till föreningar som arbetar med att ta tillvara 
kulturhistoriska lämningar samt andra möjligheter med att möjliggöra tillvaratagandet av 
kulturhistoriska lämningar. Som det ser ut nu finns det inte tillräckliga resurser för att göra 
en riktad satsning för att starta projekt för att ta tillvara kulturhistoriska lämningar.  
Det är således svårt för Hofors kommun att i nuläget själva initiera projekt som har i syfte 
att ta tillvara kulturhistoriska lämningar, men uppmuntrar givetvis föreningar att själva ini-
tiera projekt. I den mån det är möjligt kan föreningar söka samarbete med Hofors kommun, 
men då måste en bedömning göras för varje projekt ifall Hofors kommun kan gå in som en 
samarbetspartner. 
 
Om Hofors kommuns förtroendevalda anser att tillvaratagandet av kulturhistoriska läm-
ningar ska prioriteras rekommenderas det att mer resurser tillägnas sådana projekt samt 
att en strategi utarbetas för tillvaratagandet av kulturhistoriska lämningar i Hofors kom-
mun.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, Paul Schüttman, 2015-04-12 

Dnr 2015/59 
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Tjänsteskrivelse Tommy Nielsen, 2015-11-17 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2016-01-16 § 16 
Kommunfullmäktige, 2017-02-21 § 11 
Yrkande 2017-02-21  
Mailkonversation mellan Fredrik Segersteén och Lena Landström, 2017-04-24  
Tjänsteskrivelse Håkan Eck, Strategi- och servicechef, 2017-05-05 
KSAU 2017-05-30/ § 82 
KS 2017-06-20 / § 72 

Expedieras 
Akten 
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§ 85 Motion om informativ officiell anslagstavla 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Beslutsförslag under mötet 
Anne Persson (HOP), Peter Hillblom (HOP) och Ziita Eriksson (M) föreslår att kommunsty-
relsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bifalla förslaget. 

Ärende 
Hoforspartiet inkom den 2015-11-15 med en motion om att kommunen skulle utreda möj-
ligheten att utveckla informationsflödet från Hofors kommun med offentliga digitala tavlor. 
Sammanfattningsvis ställer sig kommunkansliet positivt till motionens avsikt, men är tvek-
sam till om Hofors kommun kan gå så långt som Hoforspartiet föreslår när det gäller frågan 
om digitala tavlor. 
 
I motionen framgår det tre delar som bäst besvaras separat; huruvida kommunens offici-
ella anslagstavla ska bli digital, hur informationsflödet till kommuninvånarna kan utvecklas 
samt ifall offentliga digitala tavlor ska placeras ut i kommunen. 
 
En digital anslagstavla 
Enligt den nu gällande kommunallagen (1991:900) och praxis förutsätts det att det i varje 
kommun finns en officiell anslagstavla där exempelvis kungörelser och anslag om att pro-
tokoll har justerats ska sättas upp fysiskt. Det finns dock inga uttryckliga regler för anslags-
tavlans utformning förutom att anslagstavlan ska placeras på en lämplig plats (exempelvis i 
kommunhusets entré). För att uppfylla de lagstadgade kraven och praxis behöver Hofors 
kommun för närvarande ha en fysisk anslagstavla.  
 
Den 2017-04-06 överlämnade regeringen proposition 2016/17:171 till Riksdagen. I propo-
sitionen föreslås det att den fysiska kommunala anslagstavlan ska ersättas med en digital 
anslagstavla på varje kommuns webbplats. Därmed kommer kravet på en fysisk anslags-
tavla att försvinna, men det utesluter inte att den fysiska anslagstavlan fortfarande an-
vänds parallellt med den digitala. 
 
I propositionen framgår det att anslagstavlan ska innehålla mer information än vad som 
idag framgår på den fysiska anslagstavlan. Innehållet på anslagstavlan föreslås vara:  

 Tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, 

 Tillkännagivande av justerade protokoll, 

 Tillkännagivande av delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd, 

 Justerade protokoll i den utsträckning kommunen eller landstinget bestämmer och 
det inte strider mot lag eller annan författning, samt  

 Upplysningar om hur beslut kan överklagas. 

Dnr 2015/152 
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Utöver detta får meddelanden om sammanträde med en styrelse eller annan nämnd samt 
beslutsunderlag inför fullmäktiges, styrelsens och nämndernas sammanträden tillkännages 
på anslagstavlan. Utformningen av anslagstavlan föreslås vara lättillgänglig och kunna sär-
skiljas från övrigt innehåll på kommunens webbplats.  
 
Kommunkansliets bedömning är att Hofors kommun förmodligen kommer att behöva en 
digital anslagstavla. Exakt hur den digitala anslagstavlan ska se ut och vad för sorts tekniska 
lösningar som finns utreds för tillfället. Exempelvis behöver kommunkansliet fastställa ifall 
det nuvarande ärende- och dokumenthanteringssystem ePhorte kan integreras med en 
digital anslagstavla. Målet är att detta arbete blir klart till oktober/november 2017.  
 
När det gäller annan information än vad som framgår i propositionen gör kommunkansliet 
bedömningen att sådan information inte bör finnas på kommunens officiella digitala an-
slagstavla. Anledningen till detta är att den digitala analagstavlan ska kunna särskiljas från 
övrigt innehåll på kommunens webbplats. Ifall den digitala anslagstavlan fylls med för 
mycket information kan det bli svårt för allmänheten att hitta olika tillkännagivanden, de-
legationsbeslut, information om hur man överklagar beslut samt särskilja vad som är offici-
ell information från kommunen. Istället bör sådan information förmedlas ut genom andra 
informationskanaler som exempelvis Facebook. 
 
Förbättrat informationsflöde till kommuninvånarna 
Hoforspartiets motion inkom till kommunen innan en ny version av Hofors kommuns 
webbplats hade lanserats. Därmed är vissa synpunkter inte aktuella längre, men frågan om 
hur informationsflödet kan utvecklas ytterligare är något som ständigt måste utvärderas. 
 
Linda Jonsson, kommunikatör, bedömer att informationsflödet med hofors.se och Hofors 
kommuns officiella Facebooksida har fungerat bra. Både webbplatsen och Facebooksidan 
hålls aktuell med relevant information för besökaren. Reaktionerna från medborgarna har 
varit övervägande positiv. Många anser att den nya webbplatsen innehåller aktuell inform-
ation och är lättnavigerad. 
 
Arbetet med att förbättra Hofors kommuns webbplats pågår ständigt, dels genom ett nytt 
webbanalysverktyg från företaget Vizzit och dels genom återkommande träf-
far/arbetsdagar med en centralredaktion. Genom att det finns flera redaktörer med olika 
ansvarsområden blir det möjligt för Hofors kommun att kontinuerligt arbeta med att hålla 
webbplatsen aktuell och uppdaterad med nya funktioner och sidor. 
 
När det gäller information om evenemang har Entré Hofors lanserat en hemsida 
(www.visithofors.se). Visit Hofors finns även som en Facebooksida och som ett Instagram-
konto. I det långsiktiga arbetet med appen Upplev Hofors, som lanserades för ett år sedan, 
arbetar man med en lösning för att kunna presentera evenemang i Hofors kommun. 
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Hofors kommuns informationsflöde har utvecklats ansenligt, men det finns fortfarande 
områden att utveckla. Därför är det viktigt att de förtroendevalda, tjänstemän och kom-
muninvånare förmedlar synpunkter till kommunen för att informationsflödet ska kunna 
utvecklas till det bättre.  
 
Offentliga digitala tavlor 
I Hoforspartiets motion föreslås det att digitala tavlor kan användas för att förbättra in-
formationsflödet till kommuninvånarna. Exakt hur dessa tavlor ska se ut framgår dock inte i 
motionen. Kommunkansliets tolkning är att det rör sig om digitala tavlor som är placerade i 
utomhusmiljö. Förslaget kan troligtvis öka tillgängligheten av information och öka Hofors 
kommuns service, men det är osäkert om samhällsnyttan överväger de ekonomiska kost-
naderna. 
 
Majoriteten av Sveriges befolkning har internetåtkomst och kan inhämta information från 
Hofors kommuns webbplats på ett snabbt och enkelt sätt. Det är således tveksamt ifall till-
räckligt många regelbundet kommer att använda sig av de digitala tavlorna. Visserligen 
finns det personer (särskilt pensionärer) som inte har tillgång till internet i sina hem, men 
många har ändå relativt nära till offentliga lokaler (såsom bibliotek) där de kan få tillgång 
till internet. 
 
Att placera ut digitala tavlor i utomhusmiljö ställer både ekonomiska och tekniska krav. 
Detta är frågor som exempelvis tavlornas placering, vad för sorts information som ska sy-
nas på tavlorna, hur eventuell skadegörelse ska kunna förhindras samt vad för sorts teknik 
som ska användas. Kommunkansliet bedömer att de ekonomiska kostnaderna för att pla-
cera ut digitala tavlor i utomhusmiljö blir för höga i hänsyn till samhällsnyttan. 
 
Däremot kan det bli aktuellt att extra TV- och/eller datorskärmar placeras ut på kommu-
nens offentliga lokaler runt om i kommunen. Allmänheten kanske inte får tillgång till dessa 
skärmar utanför lokalernas öppettider, men möjliggör ändå kommuninvånare att under 
veckodagar få tillgång till kommunens officiella digitala anslagstavla. Innan dessa skärmar 
kan bli aktuella att placera ut måste de ekonomiska kostnaderna, de tekniska kraven och 
placeringen av skärmarna utredas. Detta kan först ske när konsekvenserna av den nya 
kommunallagen för Hofors kommun har utretts färdigt i höst. 

Beslutsunderlag 
KS 2017-06-20/ § 70 
KSAU 2017-05-30/ § 81 
Tjänsteskrivelse, Fredrik Segerstéen, vik. Kommunsekreterare, 2017-05-09 
Proposition 2016/17:171 sidan 218-238 
Motion, 2015-11-15 

Expedieras 
Förslagsställaren 
Akten 
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§ 86 Motion om discgolfbana 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta att anlägga en di-
scgolfbana samt att uppdra till kommunledningskontoret att verkställa beslutet. 

Ärende 
Mathias Strand (HOP) har inkommit med en motion om att anlägga en discgolfbana i Ho-
fors, med nio eller arton hål. Sporten är lätt att tillgå och ger möjlighet till bra rekreation 
och samtidigt utöva en sport. Sporten är även växande i Sverige. I motionen finns även bra 
förslag till finansiering. Kommunen ställer sig positiv till motionen och ser att det är en god 
idé. Om motionen bifalles måste dock placering och finansiering utredas. Utmaningen är 
att en sådan bana, särskilt med arton hål, kräver en hel del utrymme. Hagaparken hade 
varit ett lämpligt utrymme, som motionsställaren föreslår, men med pågående planer om 
byggnationer i området kan vi i nuläget inte säkerställa att banan kan förläggas där. Kom-
munen måste därför vidare utreda var banan kan förläggas.   

Ekonomisk kalkyl 
Korgarna kostar ca 39 000 kr för 9 stycken eller 77 000 kr för 18 st. Det ger en kalkyl på ca 
4 300 kr/korg. Om det finns intresse för sponsrade hål kan det rimligen finansiera hälften 
av kostnaden. Utöver kostnaden för korgarna tillkommer kostnad för skyltar och personal-
kostnad för att sätta upp korgarna och eventuellt klippa/röja där den ska anläggas.  

Beslutsunderlag 
KSAU 2017-08-15/ § 93 
Tjänsteskrivelse Sarah Winges, Fritidschef, 2017-06-29 
Motion, Mathias Strand (HOP), 2015-05-10 
KF 2015-06-15 §98 

Expedieras 
Akten 
Motionsställaren 
Kommunstyrelsen 
 

Dnr 2015/79 
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§ 87 Motion om förebyggande av sexuella trakasserier i skolan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

Beslutsförslag under mötet 
Xamuel Gonzalez Westling (V) och Ziita Eriksson (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att föreslå kommunfullmäktige att bifalla förslaget. 
 
Hans Backman (L), Torbjörn Jansson (S) och Tomas Isaksson (S) föreslår att kommunstyrel-
sen beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag; Xamuel Gonzalez Westlings (V) m.fl. för-
slag om bifall till motionen samt Hans Backmans (L) m.fl. förslag om att motionen ska anses 
besvarad. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen har 
beslutat enligt Hans Backmans (L) m.fl. förslag. 

Reservation 
Xamuel Gonzalez Westling (V) reserverar sig mot beslutet. 

Ärende 
Xamuel Gonzales Westling (V), Susanna Wintherhamre (V), Linda Lundberg (V) och Daniel 
Wintherhamre (V) har lämnat in en motion angående förebyggande arbete mot sexuella 
övergrepp och trakasserier. 
 
Motionsställarna vill att Hofors kommun ska lägga extra kraft på att motverka uppkomsten 
av sexuella övergrepp. Detta menar man görs bäst genom ett förebyggande arbete i skolan. 
Vänsterpartiet vill att alla kommunens skolor ska arbeta aktivt med att medvetandegöra 
barnen om den personliga integriteten och vad som är ett acceptabelt beteende i ett soci-
alt samspel. Lärarna ska få mer utbildning i dessa frågor.  Arbetet ska vara ett ständigt in-
slag i utbildningen.  
 
Vänsterpartiet yrkar därför 

 Att en handlingsplan utarbetas för att systematiskt arbeta emot sexuella övergrepp 
och trakasserier i kommunens skolor 

 
Barn- och utbildningsnämnden har i sitt förslag till yttrande beskrivit hur skolan arbetar 
systematiskt med handlingsplaner för att förebygga sexuella övergrepp. 
Skolans uppdrag utgår från styrdokumenten (skollag, läroplaner och kursplaner). Där ingår 
bl.a. arbete med normer och värden som en viktig del. I flera av skolans ämnen, och även 
mer spontant om behov uppstår, arbetar skolan med de frågor som motionen tar upp.  
 

Dnr 2016/105 
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Skolorna arbetar systematiskt med handlingsplaner och i arbetet ingår även att ta hänsyn 
till resultat från undersökningar som t.ex. LUPP:en och skolinspektionens enkät. Arbetet 
ska utgå från de enskilda skolornas behov. 

Beslutsunderlag 
Motion, 2016-08-24 
Tjänsteskrivelse, Pernilla Bredin, 2017-05-19 
Förslag till yttrande över motion, Inger Bexelius Lange, 2017-04-04 
Tjänsteskrivelse, Inger Bexelius Lange, 2017-04-04 
BUN 2017-04-25 § 42 Motion om förebyggande av sexuella trakasserier i skolan, yttrande 
till kommunstyrelsen 
KSAU 2017-05-30/ § 80 
KS 2017-06-20 / § 69 

Expedieras 
Akten 
Förslagsställarna 
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§ 88 Motion om skolvägsplan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anse motionen besvarad.  

Ärende 
Ann-Sofie Stenbacka (C) inkom med en motion om att kommunen ska påbörja arbetet med 
skolvägsplan, med utgångspunkt att främja fysisk aktivitet och skapa en säkrare skolväg för 
barnen. I motionen föreslås det att Hofors kommun påbörjar arbetet med en skolvägsplan 
samt att en försöksverksamhet med "gående skolbuss" inleds vid någon av kommunens 
skolor. 
 
Kommunstyrelsen har begärt ett yttrande från Barn- och utbildningsnämnden (BUN) om 
motionen. I sitt yttrande skriver BUN att arbetet med en skolvägsplan är svår att genom-
föra i nuläget eftersom det pågående arbetet med att se över lokalbehovet i kommunen 
ännu inte är klart. Utredningen "Framtidensskola", som ska vara klar i oktober år 2017, kan 
komma att påverka grundskolans nuvarande organisation och lokalisering vilket i sin tur 
kan påverka skolvägsplanen. Således bör arbetet med en skolvägsplan påbörjas i ett senare 
skede när grundskolans organisation och lokalisering är fastställd. 
 
När det gäller ”gående skolbuss” skriver BUN att detta är något som genomförs på föräld-
rars initiativ. Frågan kommer att tas upp med F-6-skolornas rektorer som i sin tur kommer 
undersöka intresset för detta genom t.ex. föräldraråden vid skolorna. 

Beslutsunderlag 
KF 2016-09-19 § 75 Motion om skolvägsplan, anmälan 
Motion 2017-06-21  
BUN 2017-04-25 § 41 Motion om skolvägsplan, yttrande till Kommunstyrelsen   
Tjänsteskrivelse, Carin Haglund och Katarina Ivarsson, 2017-03-29 
Tjänsteskrivelse Håkan Eck, strategi- och servicechef, 2017-05-09 
KSAU 2017-05-30 / § 79 
KS 2017-06-20/ § 68 

Expedieras 
Akten 
 

Dnr 2016/92 
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§ 89 Rapportering av delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporteringen av delegationsbeslut. 

Ärende 
Under perioden 2017-06-10 – 2017-08-18 har följande delegationsbeslut tagits: 
 

Löpnr Ärende Handläggare 

815/2017 Anmälan om beslut av delegat Bidrag juni/juli Sarah Winges 

863/2017 Yttrande ang. Rally Kulsvängen 7 oktober 2017 Håkan Eck 

174/2017 Yttrande  ansökan om tillstånd om tillfällig ändring av trafik i 
samband med Bessemerfesten 2017 

Håkan Eck 

409/2017 Anmälan om beslut av delegat Aktivitetsstöd Mars Sarah Winges 

481/2017 Yttrande angående ansökan om tillstånd enligt ordningslagen - 
LO distriktet Dalarna och Gävleborg 

Håkan Eck 

516/2017 Yttrande ansökan om tillstånd för bilutställning i Hagaparken 
Hofors 2017-07-15 

Håkan Eck 

633/2017 Yttrande över Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen - 
Vänsterpartiet 

Håkan Eck 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Linda Höglin, Kommunsekreterare, 2017-08-18 

Expedieras 
Akten 
 

Dnr 2017/1001 
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§ 90 Rapportering av meddelanden 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporteringen av meddelanden. 

Ärende 
Rapportering av meddelanden för perioden 2017-04-21 – 2017-06-09. 
 

Löpnr Ärende Reg.datum 

749/2017 Meddelande från SKL:s styrelse om överenskommelse om att 
stärka arbetet med mänskliga rättigheter 

2017-06-12 

750/2017 Meddelande från SKL:s styrelse om Förbundsavgift år 2018 till 
Sveriges Kommuner och Landsting 

2017-06-12 

756/2017 Cirkulär 17:31 - Arbetsdomstolens dom 2017 nr 23, angående 
barnmorskas vägran att medverka i abortvård. 

2017-06-13 

757/2017 Gästrike Räddningstjänst protokoll 2017-05-19 § 15-21 2017-06-13 

759/2017 Kallelse VGS 2017-06-20 2017-06-13 

765/2017 Cirkulär 17:33 - Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse 
– HÖK 16 – med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård 

2017-06-16 

768/2017 § 76. Ekonomisk uppföljning per april 2017 Socialnämnden 2017-06-20 

770/2017 Cirkulär 17:34 - Arbetsdomstolens dom 2017 nr 33 om ändring i 
semesterförläggningen för fem barnmorskor 

2017-06-21 

771/2017 Cirkulär 17:36 - Kommunerna skyldiga att erbjuda lovskola för 
vissa elever 

2017-06-21 

776/2017 Cirkulär 17:30 - Tillämpningsanvisningar – Tidig lokal omställning  2017-06-22 

777/2017 Cirkulär 17:35 - Överenskommelse om ändringar och tillägg i 
tillsvidareavtalet, Huvudöverenskommelse om lön och allmänna 
anställningsvillkor - HÖK T med AkademikerAlliansen 

2017-06-22 

779/2017 Cirkulär 17:32 - Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2018 2017-06-26 

782/2017 Protokollsutdrag från Söderhamns kommun - Begäran om utö-
kat verksamhetsbidrag - Inköp Gävleborg 

2017-06-27 

800/2017 BUN 2017-06-13 § 51 Sammanträdet den 22 augusti 2017 utgår 2017-06-28 

801/2017 BUN 2017-06-13 § 54 Uppföljning per 30 april 2017-06-28 

802/2017 BUN 2017-06-13 § 56 Val av ny ledamot till kulturutskottet 2017-06-28 

803/2017 VGS 2017-06-20 § 94 Ekonomisk uppföljning jan-maj 2017 VGS 2017-06-28 

804/2017 Protokoll VGS 2017-06-20 2017-06-28 

818/2017 Cirkulär 17:38 - Arbetsrättsliga villkor vid upphandling 2017-06-30 

819/2017 Cirkulär 17:39 - Studiestartsstöd. Ett nytt medel i kommunens 
rekryterande arbete till grundläggande och gymnasial utbildning 

2017-07-03 

826/2017 Cirkulär 17:40 - Ny lag om meddelarskydd i vissa enskilda verk-
samheter, Meddelarskyddslagen (2017:151) 

2017-07-06 

890/2017 Kallelse till extra föreningsstämma för Coompanion 2017-08-17 

Dnr 2017/1002 
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906/2017 Protokoll Gästrikerådet 2017-06-02 2017-08-18 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, Kommunsekreterare, 2017-08-18 

Expedieras 
Akten 


