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Ledamöter
Diana Blomgren
Linda Lundberg
Anne Persson
Daniel Johansson
Marie-Louise Dangardt
Linda-Marie Anttila
Tomas Isaksson
Mari Rasjö
Kenneth Axling
Ing-Marie Möller-Andersen
Torbjörn Jansson
Tiina Kauppi
Gunnar Bergkvist
Hans Larsson
Ann-Sofie Stenbacka
Arne Evertsson
Xamuel Gonzalez Westling
Kent Andersson
Mathias Strand
Peter Hillblom
Ziita Eriksson
Eva Julin
Ioan Paris
Raimo Ojanen

Kommentar
(S)
(V)
(HOP)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(C)
(C)
(L)
(V)
(HOP)
(HOP)
(HOP)
(M)
(M)
(SD)
(-)

Tjänstgörande ersättare & ersättare
för jäv
Remzija Kolasinac
(S)
Anette Björk
(S)

Lotta Nordström
Sören Bergkvist
Carina Halfvars
Daniel Nyström
Kent Olsson

Justerare

(L)
(V)
(V)
(M)
(FHT)

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Ej § 37a-d pga jäv
Ej § 37a & c pga jäv
Ej § 37a pga jäv
Ej § 37a pga jäv
Ej § 37a pga jäv
Ej § 37a pga jäv
Ej § 37a pga jäv
Ej § 37a & c pga jäv
Ej § 37d pga jäv
Ej § 37a pga jäv
Ej § 37a-b pga jäv
Ej § 37d pga jäv
Ej § 37a pga jäv
Ej § 37a pga jäv
Ej § 37a pga jäv
Ej § 37b pga jäv
Ej § 37b pga jäv
Ej § 37a pga jäv
Ej § 37a & c pga jäv
Ej § 37a-c pga jäv
Ej § 37a pga jäv

Kommentar
Ersätter
Viktor Rasjö
Linda-Marie Anttila, Tiina
Kauppi och Gunnar Bergkvist
Hans Backman
Susanna Wintherhamre
Daniel Wintherhamre
Alf Persson
Broor Sundin

Utdragsbestyrkande

§ 37 a-b & c

Ej § 37b pga jäv
Ej § 37a & d pga jäv

Ej § 37c pga jäv
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Övriga närvarande
Fredrik Segersteén
Ingemar Kalén
Mats Hägglund
Michael Wagner
Stefan Carlehäll
Patrik Olsson
Stefan Hallström
Anna Virén

Justerare

Uppdrag/Ansvar
Kommunsekreterare
Ordförande revisionen
Ekonomichef
Projektledare Gästrike
Återvinnare
AMI-chef
Delprojektledare trädgårdsstaden steg 1
Koordinator Framtid Haga
Förslagsställare

Utdragsbestyrkande

Kommentar
§ 33 & § 37
§ 37-38
§ 30
§ 31
§ 31
§ 31
§ 32
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Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr

§ 27 Kungörande
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna sammanträdets kungörande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 28 Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen med nedanstående förändringar

Ärende
Ärendenummer 12 ”Interpellation till kommunalrådet om certifiering av utbildningar inom
kommunen” utgår
Tillägg:
Ärendenummer 21 ”Ändring av inkallelseordningen för ersättare i nämnd”
Ärendenummer 22 ”Interpellation om konsekvenserna för kommunen till följd av nya EUdirektiv, anmälan”
Ärendenummer 23 ”Medborgarförslag om belysning utmed gång och cykelbana till Edsken,
anmälan”
Ärendenummer 24 ”Medborgarförslag om industritomter utmed E16, anmälan”

Justerare

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

Ärende
Under allmänhetens frågestund har allmänheten möjlighet att ställa frågor om kommunens
verksamheter.
Inga frågor ställs.

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

8 (35)

Kommunfullmäktige
2017-04-25
Dnr

§ 30 Information Gästrike Återvinnare
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tacka för informationen

Ärende
Michael Wagner, projektledare på Gästrike Återvinnare, informerar om Gästrike Återvinnares verksamhet och samverkansprojektet för att förebygga nedskräpning. Gästrike Återvinnare är ett gemensamt kommunförbund för fem medlemskommuner varav Hofors kommun är en medlem.
Gästrike Återvinnares uppdrag är bland annat att minska nedskräpning genom att fokusera
på åtgärder som avser att ändra människors beteende, mäta förekomsten av nedskräpning,
organisera och samverka i kommunkoncernen samt kommunicera och skapa en delaktighet
bland människor. Samverkansprojektet är en del i detta uppdrag och i december år 2016
anställdes en kommunikativ projektledare med ansvar för samverkansprojektet för att förebygga nedskräpning.
Under 2017 planerar Gästrike Återvinnare att bland annat utbilda allmänheten om hållbar
utveckling, fortsätta att mäta förekomsten av nedskräpning, uppmärksamma Håll-SverigeRent-dagarna, kartlägga kostnader samt kartlägga samverkan och det strategiska arbetet.
I samverkansprojektet för att förebygga nedskräpning har Gävle kommun och Ockelbo
kommun valt att ingå, medan Sandviken kommun och Älvkarleby kommun är på väg att gå
med. Hofors kommun föreslås också delta i samverkansprojektet.

Beslutsunderlag
Muntlig information, Michael Wagner, projektledare Gästrike återvinnare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 31 Information Trädgårdsstaden steg 1
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tacka för informationen.

Ärende
Patrik Olsson, delprojektledare för Trädgårdsstaden steg 1, Stefan Hallström, koordinator
Framtid Haga och Stefan Carlehäll, AMI-chef, informerar om Trädgårdsstaden steg 1 och
arbetet med etableringen av ett växthus i Hagaparken.
Arbetet med att etablera ett växthus i Hagaparken har pågått under flera år och har genomgått flera utvecklingsfaser. Nu börjar projektet bli verklighet, men projektet har flera
utmaningar som man arbetar med att lösa. Bland utmaningarna finns frågor som exempelvis finansiering, hur förutsättningar skapas för att skapa många arbetstillfällen och ekonomisk hållbarhet samt hur man skapar en attraktionskraft för besöksnäringen.
Växthuset kommer att vara uppdelat i tre delar. Den första delen kommer att fokusera på
odlandet av exotiska frukter och växter, den andra delen kommer att ha utrymme för
event, ett café och försäljning samt den tredje delen kommer att ha utrymme för forskning
och teknikutveckling.
Projektet beräknas ge flera positiva effekter och bland dessa uppges projektet leda till att
människor går från försörjningsstöd till meningsfullt arbete, nya sociala företag som säljer
exotiska frukter och grönsaker skapas, synergieffekter med andra verksamheter i kommunen, integrationsmöjligheter för nya svenskar samt arbetsmarknadsinträde för de som står
långt ifrån arbetsmarknaden.
Socialnämnden har tagit ansvar för projektet och behandlar just nu frågan. Om allt går som
planerat förväntas Kommunfullmäktige fatta ett beslut i ärendet i september år 2017.

Beslutsunderlag
Muntlig information, Patrik Olsson, delprojektledare för Trädgårdsstaden steg 1, Stefan
Hallström, koordinator Framtid Haga och Stefan Carlehäll, AMI-chef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 32 Medborgarförslag om simundervisning, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget får ställas, att förslaget ska överlämnas till Kommunstyrelsen för besvarande samt att beslutet ska återrapporteras till Kommunfullmäktige.

Ärende
Anna Virén har inkommit med ett medborgarförslag om att Hofors kommun ska satsa på
att öka simkunnigheten i kommunen. Som motivering anger förslagsställaren att en ökad
satsning på simundervisningen främjar folkhälsan och säkerheten samt motverkar drunkningsolyckor.
Förslagsställaren anser att detta ska ske genom att simundervisningen i skolan ska ses över
och få en långsiktig och hållbar verksamhet samt att vuxna ska erbjudas simskola, både för
nybörjare och lite mer erfarna.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2017-03-17
Beslutsförslag, Kommunfullmäktiges presidium, 2017-03-29
Muntlig information, Anna Virén

Expedieras
Akten
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen

Justerare

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

Ärende
Ingemar Kalén, ordförande i revisionen, informerar om revisionens arbete. Under år 2017
kommer revisionen att fokusera på fem områden. Dessa områden är:
 Uppföljningsgranskningen för de interna bolagen
 Internkontrollen i Hofors kommun
 Rekrytering och kompetensförsörjning
 Förstudie av Individ- och Familjeomsorgen, samt
 En grundläggande granskning av Kommunstyrelsen och nämndernas verksamheter.
Revisionen planerar även att ha ett möte med kommunledningen 2017-11-09.

Beslutsunderlag
Muntlig information, Ingemar Kalén, ordförande revisionen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 34 Fyllnadsval/entledigande
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
entlediga Viktor Rasjö (S) som
 ledamot i Kommunfullmäktige
 ledamot i Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd
entlediga Theres Bränd (S) som
 ersättare i Barn- och utbildningsnämnden
 suppleant i Hoforshus AB
entlediga Åke Bengtsson (S) som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden

Ärende
Viktor Rasjö (S), Theres Bränd (S) och Åke Bengtsson (S) har avsagt sig samtliga uppdrag.
Kommunfullmäktige har att hantera:
 Viktor Rasjös (S) avsägelse av uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige och ledamot i Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd
 Theres Bränds (S) avsägelse av uppdrag som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden och suppleant i Hoforshus AB, samt
 Åke Bengtssons (S) avsägelse av uppdrag som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden.
Inget förslag till ersättare finns.

Expedieras
Akten
Viktor Rasjö
Theres Bränd
Åke Bengtsson
Barn- och utbildningsnämnden
Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd
Hoforshus AB
Personal
Hemsidan

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 35 Val av nya ledamöter till Kommunstyrelsens arbetsutskott
m.m
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medge att ledamöterna i Kommunstyrelsens arbetsutskott
får entledigas och att ett nytt utskott får väljas under denna mandatperiod.

Ärende
Enligt reglementet om ”Gemensamma arbetsformer för styrelser och nämnder”, 12 §, väljs
ledamöterna i utskott för samma tid som de valts i nämnden.
Nuvarande ledamöter valdes för perioden 2015-2018 vid kommunstyrelsens sammanträde
2015-02-03, §2.
I Hofors kommun har nyligen majoriteten ombildats och nya samarbeten har uppstått. Nuvarande arbetsutskott speglar inte dessa förändringar.
Arbetsutskottet har väsentligen två uppgifter, nämligen att fatta beslut enligt delegation
från kommunstyrelsen, och att lämna beslutsförslag till kommunstyrelsen. Beslutsförslagen
bör vara adekvata för styrelsens majoritet. Därför bör utskottets majoritet överensstämma
med styrelsens, och så är i nuläget inte fallet. Risken är då att arbetsutskottet inte kommer
att kunna fullgöra sin uppgift.

Beslutsunderlag
Reglemente om Gemensamma arbetsformer för styrelser och nämnder, 12 §

Expedieras
Samtliga partier representerade i KS
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 36 Interpellation till kommunalrådet om certifiering av utbildningar inom kommunen, besvarande
UTGÅR.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 37 Föredragning av årsredovisning 2016, revisorernas berättelse samt beviljande av ansvarsfrihet för år 2016
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

Ärende
Mats Hägglund, ekonomichef, föredrar årsredovisningen för år 2016. Hofors kommun redovisar för år 2016 ett positivt resultat på 22,1 miljoner kronor. Under 2016 har kommunen arbetat med fem kommunövergripande mål. Dessa mål är följande:
 Hofors kommun främjar ett positivt företagsklimat
 Hofors kommun är en attraktiv arbetsgivare.
 Det är tryggt och utvecklande att leva och bo i Hofors kommun.
 Hofors kommun är en positiv arbetsplats.
 Hofors kommun är en miljöinriktad kommun som bidrar till hållbar utveckling
Av dessa fem mål anses alla vara uppfyllda. Det finansiella målet anses också vara uppfyllt
eftersom intäkterna överstiger utgifterna. 2016 års balanskravsresultat är 11,2 miljoner
kronor.
Ingemar Kalén, kommunrevisionens ordförande, föredrar revisionsberättelsen. Revisorerna
riktar bland annat kritik mot att verksamhetsmålens inte är mätbara. Detta gör det svårt att
avgöra om Hofors kommun uppnår de utsatta målen. Utifrån avrapporteringen i årsredovisningen bedömer revisionen att ett av fem verksamhetsmål är förenliga med vad kommunfullmäktige fastställt. Revisorerna bedömer att årsredovisningen innehåller en samlad
bedömning över de av Kommunfullmäktige fastställda finansiella målen. Revisionen bedömer att tre av de fyra uppsatta måtten har uppnåtts och att man inte uppfyller av Kommunfullmäktiges uppsatta finansiella mål.
Trots kritiken bedömer revisionen att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande
bild av Kommunens resultat och ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i
enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. Revisionen tillstyrker att Kommunstyrelsen, övriga nämnder och förtroendevalda i dessa organ beviljas
ansvarsfrihet samt att kommunens årsredovisning godkänns.

Beslutsunderlag
Revisionsberättelse, april 2017
Muntlig information Mats Hägglund, ekonomichef och Ingemar Kalén, ordförande revisorerna

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

16
(35)

Kommunfullmäktige
2017-04-25

Beviljande av ansvarsfrihet – Jäv
Den som är ledamot i Kommunstyrelsen eller en nämnd och samtidigt ledamot av Kommunfullmäktige är jävig. Vid fråga om ansvarsfrihet förklaras därför ledamöter enligt nedan
jäviga och deltar inte i handläggningen. Ersättare kallas enligt redovisningen nedan.
Kommunfullmäktige beviljar Kommunstyrelsen respektive varje nämnd ansvarsfrihet för år
2016 i separata beslut.

§ 37 a) Kommunstyrelsen
Jäviga ledamöter/ersättare
Linda-Marie Anttila (S)
Marie-Louise Dangardt (S)
Daniel Johansson (S)
Tomas Isaksson (S)
Kenneth Axling (S)
Torbjörn Jansson (S)
Tiina Kauppi (S)
Hans Larsson (C)
Ann-Sofie Stenbacka (C)
Xamuel Gonzalez Westling (V)
Sören Bergkvist (V)
Anne Persson (HOP)
Peter Hillblom (HOP)
Ziita Eriksson (M)
Ioan Paris (SD)
Raimo Ojanen (-)

Ersättare
Anette Björk (S)
-

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för Kommunstyrelsen för år 2016.

§ 37 b) Barn- och utbildningsnämnden
Jäviga ledamöter/ersättare
Tiina Kauppi (S)
Linda-Marie Anttila (S)
Lotta Nordström (L)
Linda Lundberg (V)
Kent Andersson (HOP)
Mathias Strand (HOP)
Ioan Paris (SD)

Justerare

Ersättare
Anette Björk (S)
-

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för Barn- och utbildningsnämnden för
år 2016.

§ 37 c) Socialnämnden
Jäviga ledamöter/ersättare
Kenneth Axling (S)
Remzija Kolasinac (S)
Anne Persson (HOP)
Carina Halfvars (M)
Ziita Eriksson (M)
Ioan Paris (SD)
Kent Olsson (FHT)

Ersättare
-

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Socialnämnden ansvarsfrihet för år 2016.

§ 37 d) Miljö- och Byggnadsnämnden
Miljö- och Byggnadsnämnden uppgick till Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd i
april 2016. Beviljandet av ansvarsfrihet avser perioden januari – mars år 2016.
Jäviga ledamöter/ersättare
Gunnar Bergkvist (S)
Ing-Marie Möller-Andersen (S)
Sören Bergkvist (V)
Linda Lundberg (V)

Ersättare
Anette Björk (S)
-

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Miljö- och byggnadsnämnden ansvarsfrihet för
perioden januari – mars 2016.

Expedieras
Akten
Samtliga nämnder
Revisorerna

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2017/44

18
(35)

Kommunfullmäktige
2017-04-25

§ 38 Årsredovisning 2016
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
 fastställa upprättad årsredovisning 2016, samt
 föra över äskade investeringar enligt förslag till år 2017 (se bilaga 1).

Ärende
Kommunstyrelsen ska årligen till Kommunfullmäktige sammafatta årets ekonomi och verksamhet i en årsredovisning. Årsredovisningen i Hofors kommun innehåller även den redovisning, som nämnderna enligt kommunallagen ska göra till fullmäktige. Den visar hur de
under året har fullgjort de uppdrag som fullmäktige lämnat till dem.
I bokslutet 2016 kan konstateras att de kommunala verksamheterna klarar sina behov med
de skatteintäkter, generella bidrag och utjämningsbidrag som de förfogar över.
Årets resultat för kommunen uppgår till +22,1 mkr, vilket är 17,4 mkr bättre än budget.
Nämndernas budgetavvikelser påvisar ett överskott om totalt 2,7 mkr. Detta överskott beror bland annat på nedanstående:
Barn- och utbildningsnämnden -2,2 mkr:
 Extra moduler inom grundskolan
 Integration av nyanlända elever
 Lärarlönelyftet till 44 st lärare
Socialnämnden -1,7 mkr:
 LSS/Psykiatri, två nya boenden, vikariekostnader
 Äldreomsorgen, höga kostnader för OB, övertid, vikarier
 AMI, obudgeterade kostnader medför underskott
 IFO, stort överskott för ensamkommande barn, +27,4 mkr
 IFO, ekonomiskt bistånd, -3,1 mkr
 IFO, institutionsvård vuxen, -4,5 mkr
Kommunstyrelsen -3,5 mkr:
Kommunstyrelsen har ett underskott beroende på feriejobb, satsningen på en framtidsstrategi, installation av system för skrivare samt extra personalkostnader inom flera områden.
Finansförvaltningen +10,4 mkr:
Finansförvaltningen uppvisar ett överskott. En regleringspost på 3 miljoner som ej utnyttjats samt lägre pensionskostnader med 8 miljoner tack vare lägre pensionsskuld påverkar
resultatet positivt.
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Beslutsunderlag
Årsredovisning 2016
Muntlig information, Mats Hägglund, ekonomichef

Expedieras
Akten

Justerare
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§ 39 Anvisningar och preliminära ramar för verksamhetsplan
2018-2020
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till anvisningar och preliminära
ramar för verksamhetsplan 2018-2020 samt att fastställa kommunövergripande mål för
2018.

Yrkande
Xamuel Gonzalez Westling (V) yrkar på bifall på Vänsterpartiets förslag på preliminära anvisningar och ramar för verksamhetsplan 2018-2020 (se bilaga 2).
Torbjörn Jansson (S), Marie-Louise Dangardt (S), Arne Evertsson (L) och Ioan Paris (SD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens beslutsförslag.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två yrkande. Xamuel Gonzalez Westlings (V) yrkande
om bifall på Vänsterpartiets förslag på preliminära anvisningar och ramar för verksamhetsplan 2018-2020 samt Torbjörn Jansson (S), Marie-Louise Dangardt (S), Arne Evertsson (L)
och Ioan Paris (SD) yrkande om bifall till Kommunstyrelsens beslutsförslag.
Ordförande ställer yrkanden mot varandra och finner att Kommunfullmäktige beslutat enligt Torbjörn Jansson (S), Marie-Louise Dangardt (S), Arne Evertsson (L) och Ioan Paris (SD)
yrkande.

Reservationer
Xamuel Gonzalez Westling (V), Sören Bergkvist (V), Carina Halfvars (V) och Linda Lundberg
(V) reserverar sig mot beslutet (se bilaga 2).

Ärende
Upprättandet av ramar till nämnder och styrelse bygger på Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) skatteintäktsprognos per februari 2017. Där framgår nivån på prognostiserade
skatteintäkter, generella bidrag och utjämning avseende 2018-2020.
I skatteprognosen har hänsyn tagits till att befolkningen ökar med 25 personer/år. Skattesatsen uppgår till 22,86 kr samtliga år 2018-2020, d.v.s. samma nivå som 2017.
I ramar för 2018-2020 uppgår det samlade resultatet till 40,3 mkr.
I förslag till beslut ligger det sex Kommunövergripande målen för 2018.

Justerare
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Ramar för arbetet med upprättandet av förslag till verksamhetsplan ska enligt gällande
ekonomistyrningsregler fastställas av kommunfullmäktige i april.

Beslutsunderlag
Preliminära ramar och anvisningar inför budget 2018 och planår 2019-2020.

Expedieras
Akten
Nämnder och styrelser
Förtroendevalda revisorer

Justerare
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§ 40 Personalpolitiskt program (PPP) för Hofors kommun och
Hoforshus
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
 anta det föreliggande förslag till Personalpolitiska program
 uppmana Hoforshus styrelse att anta förslag till Personalpolitiskt program
 uppdra till Personalfunktionen att utarbeta rutinbeskrivningar och praktiska anvisningar för de olika områdena samt hålla dessa rutinerbeskrivningar/anvisningar aktuella
 uppmana Hoforshus att utarbeta rutinbeskrivningar och praktiska anvisningar för de
olika områdena samt hålla dessa rutinerbeskrivningar/anvisningar aktuella
 upphäva Tobakspolicy för Hofors kommun, Jämställdhetsplan för Hofors kommun
2013-2016 och Likabehandlingspolicy för Hofors kommun år 2013-2016
 Tobakspolicyn kopplas till arbetsmiljöpolicyn samt att jämställdhetsplanen kopplas
till rutiner mot diskriminering

Yrkande
Marie-Louise Dangardt (S), Torbjörn Jansson (S), Kenneth Axling (S) och Ioan Paris (SD) yrkar på att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens beslutsförslag.

Tilläggsyrkande
Xamuel Gonzalez Westling (V) yrkar på att:
 Ordet ”kunder” ändras till ”hyresgäster” genomgående i dokumentet,
 På sidan fyra stryka raden som lyder ”Tar vara på den friskvård som erbjuds”,
 På sidan fyra stryka raden som lyder ”Tar eget ansvar för sin hälsa och
 livsstil”,
 På sidan sju lägga till meningen ”Kommunen begär inte in oskäliga upplysningar om
den som söker eller har anställning” efter meningen ”... baseras på individens kompetens.”
Kenneth Axling (S) yrkar på avslag på alla Xamuel Gonzalez Westlings (V) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande konstarera att det finns två yrkande om bifall till Kommunstyrelsens beslutsförslag från Marie-Louise Dangardt (S), Torbjörn Jansson (S), Kenneth Axling (S) och Ioan Paris
(SD), fyra tilläggsyrkanden från Xamuel Gonzalez Westling (V) samt ett yrkande om avslag
till tilläggsyrkandena från Kenneth Axling (S).
Först behandlas om Marie-Louise Dangardt (S), Torbjörn Jansson (S), Kenneth Axling (S) och
Ioan Paris (SD) yrkande om bifall till Kommunstyrelsens beslutsförslag. Ordförande frågar
om det är Kommunfullmäktiges mening att besluta enligt Marie-Louise Dangardts (S), TorJusterare
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björn Janssons (S), Kenneth Axlings (S) och Ioan Paris (SD) yrkande om bifall och finner att
sådant är fallet.
Sedan behandlas Xamuel Gonzalez Westlings (V) tilläggsyrkande och Kenneth Axlings (V)
yrkande om avslag på tilläggsyrkandena. Ordförande frågar kommunfullmäktige om:
 Ordet ”kunder” ändras till ”hyresgäster” genomgående i dokumentet och finner att
Kommunfullmäktige avslagit yrkandet,
 På sidan fyra stryka raden som lyder ”Tar vara på den friskvård som erbjuds.” och
finner att Kommunfullmäktige avslagit yrkandet,
 På sidan fyra stryka raden som lyder ”Tar eget ansvar för sin hälsa och livsstil” och
finner att Kommunfullmäktige avslagit yrkandet,
 På sidan sju lägga till meningen ”Kommunen begär inte in oskäliga upplysningar om
den som söker eller har anställning” efter meningen ”... baseras på individens kompetens.” och finner att Kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Reservationer
Xamuel Gonzalez Westling (V), Sören Bergkvist (V), Carina Halfvars (V) och Linda Lundberg
(V) reserverar sig från beslutet att avslå de fyra tilläggsyrkandena (se bilaga 3).

Ärende
Det personalpolitiska programmet är ett strategiskt och övergripande politiskt styrdokument, med syfte att tydliggöra vilka områden och förhållningssätt som är viktiga i Hofors
kommun och Hoforshus.
Det Personalpolitiska programmet står för vilken personalpolitik Hofors kommun och Hoforshus vill sträva mot samt att det präglas av våran värdegrund respekt, professionalism
och ansvar.
Områdena i det Personalpolitiska programmet omfattar:
- Medarbetarskap
- Ledarskap
- Hälsofrämjande arbetsmiljö för ett hållbart arbetsliv
- Jämlikhet och mångfald
- Lön
- Kompetensförsörjning och rekrytering
Förslaget har varit på remiss till verksamheterna, Hoforshus och de fackliga organisationerna. Remissinstansernas synpunkter som har inkommit har beaktats och delvis inarbetats i
förslaget.
Programmet ska kompletteras med tjänstemannabeslutande rutiner som förtydligar ansvarsfördelning och ger tydliga direktiv kring praktisk tillämpning av olika personalfrågor i
det dagliga arbetet.
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Personalfunktionen bör därför få i uppdrag att tillsammans med verksamheterna upprätta
de rutiner som behövs i den dagliga verksamheten och de rutiner som krävs enligt lag. Personalfunktionen bör även få i uppdrag att ansvara för att hålla dessa rutiner uppdaterade.

Beslutsunderlag
Personalpolitiskt program

Expedieras
Kommunledningsgruppen
Hofors kommuns verksamheter
Hoforshus

Justerare
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§ 41 Hofors kommuns Framtidsstrategi
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
 att fastställa Hofors kommuns Framtidsstrategi 2026, med Syfte, Strategisk inriktning och de prioriterade områdena/hävstängerna: Näringsliv, Skola, Bygga
och Kommunikation med därtill hörande ”Milstolpar”, ”Nyckeltal”, Mätbara
mål” och ”Aktiviteter”,
 att besluta att Framtidsstrategin ska ligga till grund för kommunens årliga verksamhetsplanering under kommande år,
 att uppdra till kommunstyrelsen att årligen till kommunfullmäktige redovisa en
uppföljning av Framtidsstrategin, samt
 att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en kommunikationsplan för Framtidsstrategin.

Yrkande
Eva Julin (M) yrkar på att ärendet återremitteras (se bilaga 4)
Kenneth Axling (S) yrkar på att ärendet ska behandlas idag.
Eva Julin (M) (se bilaga 4), och Xamuel Gonzalez Westling (V) yrkar på att ärendet avslås.
Linda-Marie Anttila (S), Daniel Johansson (S), Marie-Louise Dangardt (S), Kenneth Axling (S),
Ioan Paris (SD) och Ann-Sofie Stenbacka (C) yrkar på bifall till Kommunstyrelsens beslutsförslag.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns ett yrkanden om återremiss, ett yrkande att ärendet
ska behandlas idag, två yrkande om avslag och sex yrkande om bifall till kommunstyrelsens
beslutsförslag.
Först behandlas frågan om ärendet ska behandlas idag eller återremitteras. Ordförande
frågar Kommunfullmäktige ifall ärendet ska behandlas idag och finner att sådant är fallet.
Omröstning begärd. Resultatet från omröstningen utfaller sådant att ärendet behandlas
idag (se omröstning för fördelning av rösterna).
Därefter behandlas frågan om bifall eller avslag av ärendet. Ordförande frågar om det är
kommunfullmäktiges mening att besluta enligt Eva Julins (M) och Xamuel Gonzalez Westlings (V) yrkande om avslag eller Linda-Marie Anttilas (S), Daniel Johanssons (S), MarieLouise Dangardts (S), Kenneth Axlings (S), Ioan Paris (SD) och Ann-Sofie Stenbackas (C) yr-
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kande om bifall till Kommunstyrelsens beslutsförslag. Ordförande finner att Kommunfullmäktige beslutat enligt Linda-Marie Anttilas (S), Daniel Johanssons (S), Marie-Louise
Dangardts (S), Kenneth Axlings (S), Ioan Paris (SD) och Ann-Sofie Stenbackas (C) yrkande.

Omröstning
Antalet avgivna röster är 30. Resultatet utfaller enligt följande; 22 röstade för att ärendet
skulle avgöras idag medan 8 röstade för att ärendet skulle återremitteras.

Reservationer och protokollsanteckningar
Eva Julin (M), Ziita Eriksson (M) och Daniel Nyström (M) reserverar sig mot beslutet (se bilaga 5).
Xamuel Gonzalez Westling (V), Linda Lundberg (V), Sören Bergkvist (V) och Carina Halfvars
(V) reserverar sig mot beslutet (se bilaga 6)
Anne Persson (HOP), Peter Hillblom (HOP), Mathias Strand (HOP) och Kent Andersson
(HOP) reserverar sig mot beslutet.

Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-16 att kommunen under 2016 skulle påbörja en
process för att se över kommunens framtida verksamheter.
Efter genomförd konsultupphandling har därefter en Framtidsstrategigrupp bildats, bestående av den politiska ledningen, tjänstemannaledningen och den fackliga ledningsgruppen.
Framtidsstrategigruppen har under hösten 2016 träffats vid tre tillfällen och under intensiva arbeten i olika grupper mejslat fram kommunens framtidsstrategi. Under processen
har man börjat med att titta bakåt i kommunens historia för att med den som grund identifiera framtidens behov. De prioriterade områden som definierats är de som bedöms bäst
kunna generera tillväxt för kommunen under kommande år. Det betyder dock inte att
andra verksamheter saknar betydelse. Alla verksamheter måste fungera på ett tillfredsställande sätt och det ska hanteras i det årliga arbetet med budget och verksamhetsplanering.
Parallellt har Senior Advisor arbetat med en Referensgrupp som följt Framtidsstrategigruppens arbete under hela processen. På det sättet har Framtidsstrategigruppens arbete successivt kunnat förankras, men också har synpunkter från Referensgruppen kunnat återföras
till strategiarbetet. I början av februari träffades båda grupperna tillsammans för det slutliga arbetet med strategin.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2015-11-16, § 146
Kommunstyrelsen 2016-02-01, § 6
Hofors kommuns Framtidsstrategi 2026
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Samtliga styrelser och nämnder
Entré Hofors
Hemsidan
Akten
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§ 42 Motion om att avskaffa allmän visstid
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs till Kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

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.
Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

29
(35)

Kommunfullmäktige
2017-04-25

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.
Jag finner det 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
Kommunledningsgruppen
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§ 43 Motion om handbok om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till Kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

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

2017/1002

31
(35)

Kommunfullmäktige
2017-04-25

§ 44 Rapportering till Kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till Kommunfullmäktiges nästa sammanträde

Ärende
Löpnr
366/2017
427/2017

Ärende
§ 45 Revidering av reglemente Västra
Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd
2017-03-20 § 36 Revidering av reglemente för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

Avsändare
Västra Gästriklands
Samhällsbyggnadsnämnd
Sandviken kommun

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Fredrik Segersteén, Kommunsekreterare, 2017-03-06

Expedieras
Akten
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§ 45 Ändring av inkallelseordning för ersättare i nämnd
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att inkallelseordningen för ersättare för resterande mandatperiod 2015-2018 blir följande:
För ledamot tillhörande nedanstående
partigrupp
Socialdemokraterna (S):
Centerpartiet (C):
Liberalerna (L):
Moderaterna (M):
Vänsterpartiet (V):
Hoforspartiet (HOP):
Folkhemmet Hofors – Torsåker (FHT):
Sverigedemokraterna (SD):

Inträder ersättare i nedan angiven partigruppsordning
S, C, L, V, M, FHT, HOP
C, L, S, M, HOP, FHT, V, SD
L, C, S, M, HOP, FHT, V
M, C, L, FHT, HOP
V, HOP, S, C, M, FHT, L
HOP, L, C, M

Ärende
Sedan den politiska majoriteten förändrades i Hofors kommun i februari behöver inkallelseordningen för nämnderna uppdateras för att reflektera den nya politiska verkligheten.

Yrkande
Xamuel Gonzalez Westling (V) föreslår att Vänsterpartiets inkallelesordning blir följande:
V, HOP, S, C, M, FHT, L.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Expedieras
Akten
Kommunstyrelsen
Nämnderna
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§ 46 Interpellation om konsekvenserna för kommunen till följd
av nya EU-direktiv, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till Kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

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
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§ 47 Medborgarförslag om belysning utmed gång- och cykelbana till Edsken, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till Kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

Ärende
Anna Magnusson har inkommit med ett medborgarförslag till kommunkansliet den 201704-11. Förslagsställaren har som förslag att Hofors kommun upprättar belysning utmed
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
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§ 48 Medborgarförslag om industritomter utmed E16, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till Kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

Ärende
Kent Olsson 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
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