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§ 91 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen. 

 

Dnr  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (40) 

 Kommunstyrelsen  

 2017-09-26  

 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 92 Uppsikt Socialnämnden 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att tacka för redovisningen. 

Ärende 
Nämnden har arbetat fram en handlingsplan för att justera prognosticerat underskott. Det 
handlar bland annat om att fortsätta arbetet med Alamanco ”bemanna rätt”, att arbeta 
med förebyggande och rehabilitering för att undvika kostnader vid utförsäkring, 30-jobb 
och översyn av externa placeringar.  
 
Prognosen för 2017 efter ovanstående åtgärder är -22 mkr. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information Sussie Holmgren, socialchef, Sara Karlsson, ekonom, Kenneth Grön-
lund, LSS-chef samt Kenneth Axling, socialnämndens ordförande 

Expedieras 
Akten 

 

Dnr 2017/66 
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§ 93 Uppsikt Barn- och utbildningsnämnden 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att tacka för redovisningen. 

Ärende 
Prognosen för 2017 är ett underskott på 3,1 mkr. Underskottet viktigaste orsaker är utökad 
verksamhet inom förskola och grundskola samt lägre statsbidrag för asylsö-
kande/ensamkommande barn medan integrationskostnaderna ligger på samma nivå 
 
För att åtgärda det prognosticerade underskottet har nämnden tittat på öppna jämförelser 
mellan kommunerna. Resultatet visar att kommunen ligger högt gällande interna kostnader 
såsom IT och måltider, men även gällande elevhälsa. IT och måltider ligger organisatoriskt 
under kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information Katarina Ivarsson, skolchef, Liliana Bolohan, ekonom samt Daniel Jo-
hansson, ordförande Barn- och utbildningsnämnden 

Expedieras 
Akten 

 

Dnr 2017/66 
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§ 94 Uppsikt Gästrike Räddningstjänst 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att tacka för redovisningen. 

Ärende 
Nestor Wallberg, förbundschef och Agneta Holgersson, controller, informerar om det nor-
mativa fackliga avtalet för räddningstjänst i beredskap och processen därefter. I dagsläget 
finns en överenskommelse som båda parterna är nöjda med.  
 
Arbetet med att få fram ett gemensamt ”Trygghetens hus” fortgår. Förslag till placering har 
dock reviderats. 
 
Prognosen för 2017 visar ett underskott på 1 mkr. I budgeten för 2018 saknas i dagsläget ca 
2,5 mkr. Samverkan med kommunerna kring detta har startats och kommer att fortsätta nu 
under hösten.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information Nestor Wallberg, förbundschef Gästrike Räddningstjänst och Agneta 
Holgersson, controller Gästrike Räddningstjänst. 

Expedieras 
Akten 

 

Dnr 2017/66 
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§ 95 Förslag till ny avfallstaxa år 2018 samt samråd med Häl-
singland 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa Avfallstaxa 2018 
för Hofors kommun samt besluta att inte lämna någon erinran gällande samverkan med 
Hälsingland. 

Ärende 
Avfallstaxa 2018 
Gästrike återvinnares förbundsfullmäktige beslutade den 15 juni 2017 att 
godkänna och föreslå medlemskommunerna att besluta i enighet med förslaget till Avfalls-
taxa 2018.  
 
För att verksamheten ska kunna bibehållas på nuvarande nivå behöver avgifterna i avfalls-
taxan att höjas för år 2018. De främsta orsakerna till höjningen är ökade kostnader för av-
fallsförbränning, sämre sortering samt ökade avfallsmängder.   
 
Avgiftsförändringarna beror även på ett försök att ändra beteendet hos sina kunder. Ge-
nom att skapa olika incitament för sina kunder att sortera mer hoppas Gästrike återvinnare 
att avfallsmängden minskar. Detta kommer sannolikt att resultera i minskade intäkter 
framöver, men denna förändring är beaktat i förslaget till avfallstaxa 2018. 
 
Hofors kommun bedömer att kommunens miljömål kommer att påverkas positivt av den 
nya avfallstaxan.  
 
Samverkan med Hälsingland 
Gästrike återvinnares förbundsfullmäktige beslutade den 16 mars 2017 att godkänna det 
av styrelsen framlagda förslaget till inriktningsbeslut om kommunal samverkan och att fast-
ställa detta för vidare samråd i medlemskommunerna. Förslaget innebär att Gästrike åter-
vinnare, genom Förbundsstyrelsen, får teckna samverkansavtal med Bollnäs Ovanåkers 
Renhållnings AB, Bollnäs Energi AB, Gästrike Ekogas AB, Ljusdal Renhållning AB och Söder-
hamn Nära AB.  
 
Syftet med samverkan är att skapa bättre förutsättningar för omhändertagandet av hus-
hållsavfall. Detta ska uppnås genom att bland annat verka för minskade transporter för 
hushållsavfall, samverkan kring insamling och transport av mat- och restavfall, investering-
ar i kommunala avfallsplaner, regional användning av biogas och biogödsel samt informat-
ionsspridning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Håkan Eck, strategi- och servicechef, 2017-08-23 

Dnr 2017/133 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 
(40) 

 Kommunstyrelsen  

 2017-09-26  

 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

Förslag till avfallstaxa för år 2018  
Frågor och svar om avfallstaxan 2018 
Allmänna bestämmelser Avfallstaxa 2017 
Missiv samråd och beslut Gästrike återvinnare hösten 2017 
Muntlig information Thomas Nylund, förbundsdirektör Gästrike återvinnare och Anna-Carin 
Söderhielm, hållbarhetsutvecklare Gästrike återvinnare 
KSAU 2017-09-12/ § 97  

Expedieras 
Akten 
Gästrike återvinnare 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige i Gävle 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige i Ockelbo 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige i Sandviken 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige i Älvkarleby 
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§ 96 Taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- 
och mätverksamhet 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige 

 att anta ny taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och mätverk-
samhet, 

 att taxan ska träda i kraft den 1 januari 2018, 

 att Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd har rätten att varje kalenderår (av-
giftsår) besluta om att justera de i denna taxa antagna avgifterna med en procent-
sats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i kommunprisindex räk-
nat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är 
oktober månad 2017, 

 att Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd har rätten att besluta om tjänste-
garantier där avgiften för respektive ärende kan reduceras med 10 % enligt taxan 
paragraf 24,  

 att avgifterna i bilaga A (Taxetabeller för lov, anmälan m.m.) reduceras med 20 % 
för ärenden som inkommit och komplettförklarats under perioden första november 
till och med den sista februari, samt  

 att denna taxa ersätter tidigare Plan- och bygglovstaxa, antagen av kommunfull-
mäktige 2013-03-25, § 24. 

 
Ziita Eriksson (M) deltar inte i beslutet i väntan på revisionens möte den 2017-09-29. 

Ärende 
Ny taxekonstruktion och indexreglering  
Ett nytt förslag på taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och 
mätverksamhet har tagits fram utefter Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) underlag 
från 2014. Utgångspunkten från SKL var att få ett tydligare och mer transparent material. 
Vissa delar i föreslagen taxa utgår däremot fortfarande från SKL:s underlag från 2011. 
 
Det nya förslaget på taxa förväntas förenkla och ge mer förutsägbarhet till sökande då av-
gifterna för olika ärenden framgår av tabellerna. Till skillnad mot tidigare, då större ären-
den fick bära kostnaden för mindre ärenden, förväntas dessutom de olika ärendetyperna 
nu bära sina egna kostnader. Detta förväntas ge en jämnare intäktfördelning och en mins-
kad sårbarhet. 
 
Förslaget innehåller även möjligheten för Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd (VGS) att justera taxan utifrån fastställt index (Prisindex för kom-
munal verksamhet). 
 
Tjänstegaranti 

Dnr 2017/112 
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Ett verktyg för att tydligt visa företag och medborgare att förvaltning vill ge den bästa möj-
liga servicen är via tjänstegarantier. För att ytterligare stärka detta går det att kombinera 
tjänstegarantier med avgiftssänkning som kompensation för att ett ärende inte handläggs 
inom garanterad tid. Därför föreslås ett tillägg i taxan där VGS har möjligheten att genom 
tjänstegarantier sänka avgiften med 10 % om förvaltningen inte klarar de utlovade hand-
läggningstiderna.   
 
Omfattningen på tjänstegarantierna kan förändras med tiden vad gäller garanterad 
tid/tjänst och därför bör VGS kunna precisera tid/tjänst i ett separat ärende. 

Ekonomisk kalkyl 
Handläggningskostnaden per timme har beräknats utifrån SKL:s modell för uträkning av 
handläggningskostnad. Föreslagen handläggningskostnaden per timme är: 

 1 130 kronor för ärenden i bilaga A (Taxetabeller för lov, anmälan mm) 

 1 120 kronor för ärenden i bilaga B (Taxetabeller för planavgift och planbesked) 

 1 090 kronor för ärenden i bilaga C (Taxetabeller för nybyggnadskarta, utstakning 
m.m.) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Håkan Eck, strategi- och servicechef, 2017-08-22 
Protokollsutdrag, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, 2017-05-23 § 80 
Tjänsteskrivelse, Emelie Jonsson,VGS, 2017-05-09 
Förslag till taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och mätverksamhet 
Protokollsutdrag, Kommunfullmäktige, 2013-03-25 § 24 
Muntlig information Emelie Jonsson, Maria Wikström och Carina Westerberg, VGS 
KSAU 2017-09-12/ § 98 

Expedieras 
Akten 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 
Strategi- och servicechef 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige i Ockelbo kommun 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige i Sandviken kommun 
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§ 97 Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige 

 att anta ny taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer, 

 att taxan ska träda i kraft den 1 januari 2018, samt 

 att Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd har rätten att varje kalenderår (av-
giftsår) besluta om att justera de i denna taxa antagna avgifterna med en procent-
sats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i kommunprisindex räk-
nat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är 
oktober månad 2017. 

 
Ziita Eriksson (M) deltar inte i beslutet i väntan på revisionens möte den 2017-09-29. 

Ärende 
Sedan den 2 september 2014 gäller en ny lag (SFS 2014:799) samt en ny förordning (SFS 
2014:880) om sprängämnesprekursorer, det vill säga kemiska ämnen som finns tillgängliga 
på marknaden och som tillsammans med andra ämnen kan användas för tillverkning av 
hemgjorda sprängämnen. Lagstiftningen innehåller kompletterande bestämmelser till 
Europaparlamentets och rådets förordning (98/2013) om saluföring och användning av 
sprängämnesprekursorer. 
 
Kommunerna ska enligt lagen utöva tillsyn över att de ekonomiska aktörerna kräver att 
tillstånd uppvisas innan de tillhandahåller enskilda personer väteperoxid, nitrometan och 
salpeter över vissa koncentrationsgränser. Kommunernas tillsyn gäller även att märknings-
bestämmelserna på förpackningarna med sprängämnesprekursorer följs. 
 
Efter att ha utrett var inom kommunen tillsynen borde ligga beslutade respektive fullmäk-
tige i Hofors, Ockelbo och Sandviken under våren 2016 att Västra Gästriklands samhälls-
byggnadsnämnd (VGS) skulle ha tillsynsansvaret.  
Enligt 11 och 19 §§ lag om sprängämnesprekursorer har kommunen rätt att ta betalt för 
tillsynen och för det har ett förslag till taxa arbetats fram. Taxan förslås träda i kraft den 1 
januari 2018. 
 
Förslaget innehåller även en möjlighet för VGS att varje kalenderår (avgiftsår) besluta om 
att höja den i denna taxa antagna timavgift med en procentsats som motsvarar de tolv 
senaste månadernas förändring i kommunprisindex. 

Ekonomisk kalkyl 
Timavgiften har beräknats utifrån Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) senaste modell 
för uträkning av handläggningskostnad. Avgiften för handläggning enligt denna taxa före-
slås bli 1090 SEK per timme. 

Dnr 2017/113 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Håkan Eck, strategi- och servicechef, 2017-08-22 
Tjänsteskrivelse, Emelie Jonsson, VGS, 2017-05-04 
Protokollsutdrag, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, 2017-05-23 § 81 
Förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer 
Muntlig information Emelie Jonsson, Maria Wikström och Carina Westerberg, VGS 
KSAU 2017-09-12/ § 99 

Expedieras 
Akten 
Strategi- och servicechef 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige i Ockelbo kommun 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige i Sandviken kommun 
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§ 98 Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige  

 att anta ny taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen,  

 att taxan ska träda i kraft den 1 januari 2018, samt 

 att Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd har rätten att varje kalenderår (av-
giftsår) besluta om att justera de i denna taxa antagna avgifterna med en procent-
sats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i kommunprisindex räk-
nat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är 
oktober månad 2017. 

 
Ziita Eriksson (M) deltar inte i beslutet i väntan på revisionens möte den 2017-09-29. 

Ärende 
Tidigare var taxan för tillsyn enligt strålskyddslagen en del av taxan för tillsyn enligt miljö-
balken. Då strålskyddslagen är ett enskilt lagrum är bedömningen att denna nu bör brytas 
ut. Däremot är taxan fortfarande till viss del framtagen utifrån Sveriges Kommuner och 
Landstings (SKL) rekommendationer kring taxa för tillsyn enligt miljöbalken. I taxan har er-
farenhetsklassning införts där den årliga tillsynsavgiften antingen kan minska eller öka med 
25 % för att spegla tillsynsbehovet vid en verksamhet. 
 
Nya beräkningar har gjorts för att bestämma nivån på timavgiften för tillsynen. För att följa 
med i den kostnadsutvecklingen som skett sedan de tidigare timavgifterna räknades fram 
behöver timavgiften höjas. Förslaget innehåller även möjligheten för Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd justera taxan utifrån fastställt index (Prisindex för kommunal 
verksamhet, PKV) dels för att kunna följa med i kostnadsutvecklingen och dels för att skat-
tefinansieringen i stort sett ska bli oförändrad. 

Ekonomisk kalkyl 
Nya beräkningar har gjorts för att bestämma nivån på timavgiften för tillsynen. Timavgiften 
har beräknats utifrån SKL:s senaste modell för uträkning av handläggningskostnad. Då till-
syn enligt miljöbalken, tobakslagen, lagen om receptfria läkemedel, sprängämnesprekurso-
rer samt strålskyddslagen bedrivs av samma arbetsgrupp beräknas timavgiften ut gemen-
samt. 
 

Nuvarande timavgift 

Hofors kommun 855 SEK, trädde i kraft 2013 

Ockelbo kommun 745 SEK, trädde i kraft 2013 

Sandvikens kommun 865 SEK, trädde i kraft 2014 

 

Dnr 2017/114 
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För att följa den kostnadsutveckling som skett sedan timavgifterna räknades fram behöver 
timavgiften höjas. Avgift för handläggning enligt denna taxa föreslås bli 1090 kronor per 
timme. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Håkan Eck, strategi- och servicechef, 2017-08-22 
Tjänsteskrivelse, Emelie Jonsson, VGS, 2017-05-08 
Protokollsutdrag, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, 2017-05-23 § 82 
Förslag till taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 
Muntlig information Emelie Jonsson, Maria Wikström och Carina Westerberg, VGS 
KSAU 2017-09-12/ § 100 

Expedieras 
Akten 
Strategi- och servicechef 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige i Ockelbo kommun 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige i Sandviken kommun 
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§ 99 Taxa för tillsyn enligt lagen om för offentlig kontroll enligt 
livsmedels- och foderlagstiftningen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige  

 att anta ny taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen,  

 att taxan ska träda i kraft den 1 januari 2018,  

 att Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd har rätten att varje kalenderår (av-
giftsår) besluta om att justera de i denna taxa antagna avgifterna med en procent-
sats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i kommunprisindex räk-
nat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är 
oktober månad 2017,  

 att Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd har rätten att besluta om tjänste-
garantier där avgiften för respektive ärende kan reduceras med 10 % enligt taxan 
paragraf 24, samt 

 att denna taxa ersätter tidigare taxa för prövning och tillsyn enligt livsmedels- och 
foderlagstiftningen, antagen av kommunfullmäktige 2011-12-05, § 198. 

 
Ziita Eriksson (M) deltar inte i beslutet i väntan på revisionens möte den 2017-09-29. 

Ärende 
Bakgrund 
Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruks-
produkter fastställer att kommunerna ska ta ut en årlig avgift av verksamhetsutövare för 
att täcka kostnaderna för den offentliga kontrollen. Utöver den årliga avgiften ska avgift tas 
ut för extra offentlig kontroll om verksamhetsutövaren inte efterlever kraven i EU:s kon-
trollförordning. Av EU:s kontrollförordning framgår att livsmedelskontrollen ska ha full 
kostnadstäckning och anger vilka kostnader som ska ingå. Alla kostnader som kontrollen 
medför ska ingå i beräkningen av avgiften. 
 
Nya taxor och indexreglering 
Taxan för tillsyn enligt lagen om för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstift-
ningen i de tre kommunerna är i behov av revidering. Precis som tidigare är taxekonstrukt-
ionen baserad på rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting (SKL) med 
Livsmedelsverkets modell för riskklassning av livsmedelsanläggningar. 
 
Nya beräkningar har gjorts för att bestämma nivån på timavgiften avseende kontroll inom 
livsmedelsområdet. För att leva upp till EU:s kontrollförordning om att livsmedelskontrol-
len ska ha full kostnadstäckning behöver timavgiften höjas. Förslaget innehåller även möj-
ligheten för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd (VGS) att justera taxan utifrån 
fastställt index (Prisindex för kommunal verksamhet, PKV) dels för att kunna följa med i 
kostnadsutvecklingen och dels för att skattefinansieringen i stort sett ska bli oförändrad. 

Dnr 2017/115 
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Inställelseavgift 
I taxan har inställelseavgift införts för att ersätta restid för extra offentlig kontroll samt ex-
portkontroll. Genom att livsmedelsanläggningar får betala en inställelseavgift istället för 
restid blir det ingen avgiftsskillnad om anläggningen finns i Hofors, Ockelbo eller Sandvi-
kens kommun. Inställelseavgiften är beräknad utifrån de kostnader som ligger till grund för 
timavgiften och den genomsnittliga restiden. 
 
Tjänstegaranti 
Ett verktyg för att tydligt visa företag och medborgare att förvaltning vill ge den bästa möj-
liga servicen är via tjänstegarantier. För att ytterligare stärka detta går det att kombinera 
tjänstegarantier med avgiftssänkning som kompensation för att ett ärende inte handläggs 
inom garanterad tid. Därför föreslås ett tillägg i taxan där VGS har möjligheten att genom 
tjänstegarantier sänka avgiften med 10 % om förvaltningen inte klarar utlovade handlägg-
ningstider. 
 
Omfattningen på tjänstegarantierna kan förändras med tiden vad gäller garanterad 
tid/tjänst och därför bör VGS kunna precisera tid/tjänst i ett separat ärende. 

Ekonomisk kalkyl 
Nya beräkningar har gjorts för att bestämma nivån på timavgiften avseende kontroll inom 
livsmedelsområdet. Timavgiften har beräknats utifrån SKL:s senaste modell för taxor inom 
livsmedelsområdet. 
 

Nuvarande timavgift 

Hofors kommun 1025 SEK, trädde i kraft 2013 

Ockelbo kommun 980 SEK, trädde i kraft 2013 

Sandvikens kommun 967 SEK, trädde i kraft 2014 

 
För att följa den kostnadsutveckling som skett sedan timavgifterna räknades fram samt för 
att leva upp till EU:s kontrollförordning om att livsmedelskontrollen ska ha full kostnads-
täckning behöver timavgiften höjas.  
 
Gällande timtaxa (timavgift) för handläggning enligt denna taxa föreslås bli 1160 SEK för 
planerad offentlig kontroll och 1030 SEK för oplanerad offentlig kontroll.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Håkan Eck, strategi- och servicechef 2017-08-22 
Tjänsteskrivelse, Emelie Jonsson, VGS, 2017-05-04 
Protokollsutdrag, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, 2017-05-23 § 85 
Förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foder-
lagstiftningen 
Protokollsutdrag, Kommunfullmäktige, 2011-12-05 § 198 
Muntlig information Emelie Jonsson, Maria Wikström och Carina Westerberg, VGS 
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KSAU 2017-09-12/ § 101 

Expedieras 
Akten 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd  
Strategi- och servicechef 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige i Ockelbo kommun 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige i Sandviken kommun 
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§ 100 Taxa prövning och tillsyn enligt miljöbalken 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige  

 att anta ny taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken,  

 att taxan ska träda i kraft den 1 januari 2018,  

 att Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd har rätten att varje kalenderår (av-
giftsår) besluta om att justera de i denna taxa antagna avgifterna med en procent-
sats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i kommunprisindex räk-
nat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är 
oktober månad 2017, 

 att Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd har rätten att besluta om tjänste-
garantier där avgiften för respektive ärende kan reduceras med 10 % enligt taxan 
paragraf 24, samt 

 att denna taxa ersätter tidigare taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens om-
råde, antagen av kommunfullmäktige 2012-11-26, § 125. 

 
Ziita Eriksson (M) deltar inte i beslutet i väntan på revisionens möte den 2017-09-29. 

Ärende 
Bakgrund 
Utgångspunkten för tillsyn enligt miljöbalken är principen att förorenaren ska betala. I för-
arbetena till miljöbalken betonas att en avgiftsfinansiering av tillsynen tillgodoser intresset 
av en mera likvärdig tillsyn och konkurrensneutralitet. 
 
Av 27 kap. 1 § framgår att det är kommunerna själva – genom kommunfullmäktige – som 
utfärdar föreskrifter om avgifter för sin verksamhet bestående i prövning och tillsyn enligt 
balken. Det finns ingen skyldighet att ta ut avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbal-
ken.  
 
I motiven till miljöbalken (prop. 1997/98:45 del 1 sid. 516) uttalas att utgångspunkten bör 
vara att full kostnadstäckning ska uppnås för myndigheters och kommuners verksamhet 
enligt miljöbalken och att detta så långt som möjligt ska ske genom avgifter. 
 
Nya taxor, taxekonstruktion och indexreglering 
Taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken i de tre kommunerna är i behov av revide-
ring och ett nytt förslag har arbetats fram. Nuvarande förslag till taxa utgår från Sveriges 
Kommuner och Landstings (SKL) modell med tidsfaktorer, med anpassningar utefter de 
lokala förutsättningarna. I taxan har erfarenhetsklassning införts där den årliga tillsynsav-
giften antingen kan minska eller öka med 25 % för att spegla tillsynsbehovet vid en verk-
samhet. 
 

Dnr 2017/116 
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Nya beräkningar har gjorts för att bestämma nivån på timavgiften för tillsynen. För att följa 
med i den kostnadsutvecklingen som skett sedan de tidigare timavgifterna räknades fram 
behöver timavgiften höjas. Förslaget innehåller även möjligheten för Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd (VGS) justera taxan utifrån fastställt index (Prisindex för kommu-
nal verksamhet, PKV) dels för att kunna följa med i kostnadsutvecklingen och dels för att 
skattefinansieringen i stort sett ska bli oförändrad. 
 
Tjänstegaranti 
Ett verktyg för att tydligt visa företag och medborgare att förvaltning vill ge den bästa möj-
liga servicen är via tjänstegarantier. För att ytterligare stärka detta går det att kombinera 
tjänstegarantier med avgiftssänkning som kompensation för att ett ärende inte handläggs 
inom garanterad tid. Därför föreslås ett tillägg i taxan där VGS har möjligheten att genom 
tjänstegarantier sänka avgiften med 10 % om förvaltningen inte klarar utlovade handlägg-
ningstider  
 
Omfattningen på tjänstegarantierna kan förändras med tiden vad gäller garanterad 
tid/tjänst och därför bör VGS kunna precisera tid/tjänst i ett separat ärende. 

Ekonomisk kalkyl 
Nya beräkningar har gjorts för att bestämma nivån på timavgiften för tillsynen. Timavgiften 
har beräknats utifrån SKL:s senaste modell för uträkning av handläggningskostnad. Då till-
syn enligt miljöbalken, tobakslagen, lagen om receptfria läkemedel, sprängämnesprekurso-
rer samt strålskyddslagen bedrivs av samma arbetsgrupp beräknas timavgiften ut gemen-
samt. Restid ingår i timavgiften. 
 

Nuvarande timavgift 

Hofors kommun 855 SEK, trädde i kraft 2013 

Ockelbo kommun 745 SEK, trädde i kraft 2013 

Sandvikens kommun 865 SEK, trädde i kraft 2014 

 
För att följa den kostnadsutveckling som skett sedan timavgifterna räknades fram behöver 
timavgiften höjas. Avgift för handläggning (timtaxa) enligt denna taxa föreslås bli 1090 SEK 
per timme. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Håkan Eck, strategi- och servicechef, 2017-08-22 
Tjänsteskrivelse, Emelie Jonsson, VGS, 2017-05-08 
Protokollsutdrag, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, 2017-05-23 § 84 
Förslag till taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2012-11-26 § 125 
Muntlig information Emelie Jonsson, Maria Wikström och Carina Westerberg, VGS 
KSAU 2017-09-12/ § 102 
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Expedieras 
Akten 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd  
Strategi- och servicechef  
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige i Ockelbo kommun 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige i Sandviken kommun 
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§ 101 Information karta/GIS 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att tacka för informationen 

Ärende 
Yvonne Mickels och Lars-Göran Edholm informerar om den digitala samhällsbyggnadspro-
cessen för Hofors, Sandviken och Ockelbo. Syftet är att utreda nuvarande och framtida an-
vändning av GIS. 
 
Enligt forskningsstudien ”Samhällsekonomisk effekt av öppna geodata” finns flera möjliga 
effektiviseringar och indirekta vinster. Det kan t.ex. handla om bättre upphandlingar eller 
ökad konkurrens vid offentliga upphandlingar, effektiviseringar av plan- och byggfrågor, 
effektivare hantering av miljöfrågor, minskat slöseri eller lägre risk vid anläggningsarbeten 
samt minskat behov av licenshantering.  
 
Sandviken har redan börjat arbetet med att lägga in uppgifter i kartan, för Hofors finns 
samma möjlighet.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information Yvonne Mickels och Lars-Göran Edholm, VGS. 

 

Dnr  
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§ 102 Antagande av detaljplan för Hagaparken 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta planförslaget för Haga-
parken.  

Ärende 
Planen syftar till att skapa förutsättningar för odling i växthus inom nuvarande park. Inom 
planområdet redovisas ett område avsett för odling (L) inom kvartersmark.  
 
Inom området för odling ska möjligheter att uppföra byggnader, växthus och tillhörande 
ekonomibyggnader finnas. Området kan även inrymma forskning, utbildning som har an-
knytning till odlingsverksamheten samt försäljning av odlade produkter förekomma.  
 
Detaljplanen har varit utsänd för samråd under tiden 2017-03-03 till 2017-03-24. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Håkan Eck, strategi- och servicechef, 2017-08-31 
Tjänsteskrivelse inklusive bilagor, Eva Stigeberg, VGS, 2018-08-18 
Protokollsutdrag, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, 2017-08-29 § 137 
KSAU 2017-09-12/ § 103 

Expedieras 
Akten 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 
Strategi- och servicechefen 

Dnr 2015/14 
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§ 103 Yttrande gällande remiss av betänkandet "Nästa steg? – 
Förslag för en stärkt minoritetspolitik" (SOU 2017:60) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet som sitt eget.  

Ärende 
I Sverige finns fem nationella minoriteter; samer (vilket också är ett urfolk), sverigefinnar, 
judar, romer samt tornedalingar. Att just dessa grupper är nationella minoriteter är på 
grund av att de skiljer sig från majoritetsbefolkningen, har en uttalad samhörighet, egen 
identitet, har funnits i landet i hundratals år samt har under en lång tid marginaliserats, 
osynliggjorts och blivit bortträngda. I Hofors kommun uppges det att cirka 15,4 procent av 
kommuninvånarna ha någon form av finsk anknytning. 
 
Minoritetspolitiken i Sverige tog ett viktigt steg framåt år 2010 då lagen om nationella mi-
noriteter och minoritetsspråk (2009:724) trädde i kraft. De två viktigaste konsekvenserna 
av lagen är att lagen blev heltäckande i Sverige samt att grundskyddet för de nationella 
minoriteterna fick sin nuvarande utformning. Grundskyddet innebär bland annat att de 
nationella minoriteterna har rätt till information om sina rättigheter, att de så långt det är 
möjligt ska kunna vara delaktiga och påverka frågor som gäller dem själva samt att de ska 
ges möjlighet att utveckla och behålla sin kultur.  
 
Sedan år 2010 har antalet kommuner i förvaltningsområden för finska, meänkieli och sa-
miska ökat från 38 till 75. Hofors kommun blev ett finskt förvaltningsområde den 1:e feb-
ruari år 2011 och tilldelas ett statsbidrag för att garantera enskildas rätt att använda det 
finska språket. Det är också viktigt att understryka att även om Hofors kommun är ett finskt 
förvaltningsområde så är kommunen skyldig att arbeta med att säkerställa att grundskyd-
det för alla nationella minoriteter uppfylls. 
 
I september år 2016 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att 
ta fram förslag för en stärkt minoritetspolitik. Utredningen lade fram sitt delbetänkande 
Nästa steg? – Förslag till en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60) i juni år 2017.  
 
En av de viktigaste slutsatserna i delbetänkandet är att minoritetspolitiken har fått ett då-
ligt genomslag. Det finns en låg medvetenhet om minoritetspolitiken samt att få kommu-
ner och landsting beaktar det ansvar de har för grundskyddet. Den förklaring som present-
eras i delbetänkandet är att detta beror på allmän okunskap om de nationella minoriteter-
na och minoritetsspråket historiskt i Sverige och idag. Med bakgrund av detta presenteras 
ett antal förslag för att höja kunskapen om minoritetspolitiken samt säkerställa de nation-
ella minoriteternas rättigheter.  
 

Dnr 2017/125 
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Hofors kommun är en av 249 remissinstanser och en arbetsgrupp, bestående av bland an-
nat samordnaren för finskt förvaltningsområdet och ett antal tjänstemän, har arbetat fram 
ett förslag till yttrande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Jenny Hammar, samordnare, 2017-08-28 
Förslag till yttrande 
Nästa steg? – Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60) 
KSAU 2017-09-12/ § 104 

Expedieras 
Akten 
Kulturdepartementet 
Samordnaren för finskt förvaltningsområde 
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§ 104 Revidering Lönepolicy, lönepolitik och löneväxling i Ho-
fors kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till ”Lönepolitiska riktlinjer i Hofors kommun” 
samt att upphäva ”Lönepolicy, lönepolitik och löneväxling i Hofors kommun”. 

Ärende 
2008-03-03 fastställde KS en lönepolicy ”Lönepolicy, lönepolitik och löneväxling i Hofors 
kommun”. Utifrån att förändringar har skett i omvärlden och i avtalen, finns det ett behov 
av att revidera lönepolicyn.  
 

Lönepolicyn byter namn till ”Lönepolitiska riktlinjer i Hofors kommun”. Riktlinjerna tydlig-
gör hur arbete med lönesättning och lönebildning ska bedrivas i Hofors kommun. Det är 
viktigt att rutinerna implementeras och blir kända i verksamheterna så att de efterföljs.  

Beslutsunderlag 
Förslag till Lönepolitiska riktlinjer i Hofors kommun 
Tjänsteskrivelse Pernilla Bredin, Personalchef, 2017-08-31 
KSAU 2017-09-12/ § 105 

Expedieras 
Kommunledningsgruppen 
Akten 
 

Dnr 2017/145 
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§ 105 Redovisning av partistöd 2016 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna Socialdemokra-
ternas, Vänsterpartiets, Hoforspartiets, Moderaternas, Sverigedemokraternas, Centerpar-
tiets samt Liberalernas inlämnande av redovisningar av partistöd för 2016.  

Ärende 
Sedan år 2015 gäller nya regler för partistöd. Detta innebär bland annat att fullmäktige 
årligen ska fatta beslut om utbetalning av partistöd och att partierna efterföljande år ska 
redovisa att stödet har använts till det ändamål som anges i kommunallagen. Har redovis-
ning och granskningsrapport inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid, 
utbetalas inget stöd för nästkommande år. 
 
2016-02-22 / § 13 beslutade kommunfullmäktige om partistöd för 2016 för samtliga åtta 
partier representerade i kommunfullmäktige. Sju av dessa partier har sedan inom angiven 
tid inkommit med redovisning och granskningsintyg över 2016 års partistöd. Med anled-
ning av detta föreslås kommunfullmäktige besluta att godkänna inlämnade redovisningar 
av partistöd för 2016. 
 
Folkhemmet Hofors-Torsåker har valt att inte lämna in någon redovisning för 2016. 
 
Beslut om partistöd för 2018 kommer att fattas senare under hösten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Fredrik Segersteén, utredare, 2017-08-10 
KSAU 2017-09-12/ § 106 

Expedieras 
Akten 
Samtliga partier i kommunfullmäktige 

Dnr 2015/15 
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§ 106 Sammanträdesdagar 2018 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

 att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunstyrelsen; 30/1, 27/2, 27/3, 
8/5, 19/6, 28/8, 25/9, 23/10 samt 20/11 till kl. 8.15 

 att föreslå kommunfullmäktige att fastställa följande sammanträdesdagar för kom-
munfullmäktige; 20/2, 20/3, 17/4, 29/5, 18/9, 16/10, 13/11 samt 11/12 till kl. 17.30. 

Ärende 
Förslag på sammanträdesdatum för 2018 är enligt följande: 

 Tid Jan Feb Mars April Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec 

KSAU 13.15 16 13 13 24  5*  14 11 9 6  

KS 08.15 30 27 27  8 19  28 25 23 20  

KF 17.30  20 20 17 29**    18** 16 13 11 

Kommunfullmäktige sammanträder i Hofors Folkets Hus eller Torsåkers bygdegård**, 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i kommunhuset, 
om inget annat beslutas.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden startar kl. 13.15 förutom den 5 juni då 
sammanträdet startar kl. 8.15*. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, kommunsekreterare, 2017-09-07 
KSAU 2017-09-12/ § 107 

Expedieras 
Kommunfullmäktige 
Styrelse och nämnder 
Hemsidan 
Akten 
 

Dnr 2017/144 
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§ 107 Redovisning av obesvarade och bifallna medborgarför-
slag 2017 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige 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 2017-09-06 är följande medborgarförslag obesvarade: 
 

Anmäld KF  Ärendenr Namn  

2017-05-12 2017/75 
Medborgarförslag om belysning utmed gång och 
cykelbana till Edsken 

2017-04-25 2017/52 Medborgarförslag om simundervisning 

2017-02-21  2017/31  Medborgarförslag om asylsökande ungdomars 
situation  

2017-03-21  2017/26  Medborgarförslag om rullstols- och rullatoranpas-
sad 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 vinterunder-
håll 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 an-
knytning 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  

 
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 eller 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.  

Dnr 2017/56 

http://ephorte.hofors.se/ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewSA&SA_ID=4417
http://ephorte.hofors.se/ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewSA&SA_ID=4417
http://ephorte.hofors.se/ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewSA&SA_ID=4372
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Sedan kommunfullmäktiges beslut om rutiner för uppföljning av bifallna  
motioner och medborgarförslag (2016-04-25/§ 37) fram till den 2017-09-06 finns det inga 
bifallna medborgarförslag som inte har verkställts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, Kommunsekreterare, 2017-08-10 
KSAU 2017-09-12/ § 108 

Expedieras 
Nämnderna 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 108 Redovisning av obesvarade och bifallna motioner 2017 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige 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 an-
mälts vid kommunfullmäktiges sammanträde, men vilkas beredning ännu ej slutförts. 
 
Per den 2017-09-06 är följande motioner obesvarade: 
 

Anmäld KF  Ärendenr Namn  

2017-05-23 2017/86 Motion om lokalt producerade livsmedel 

2017-05-23 2017/57 Motion om handbok om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning 

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  

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 fullmäk-
tige 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 av-
skriva 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 2017-09-06 finns följande motion som 
bifallits, men som ännu ej verkställts: 
 

Dnr 2017/55 

http://ephorte.hofors.se/ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewSA&SA_ID=4442
http://ephorte.hofors.se/ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewSA&SA_ID=4378
http://ephorte.hofors.se/ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewSA&SA_ID=4378
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Anmäld KF Dnr Ärende 

2015-03-23 2015/35 Motion om att teckna avtal med kvinnojouren Rosen 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, Kommunsekreterare, 2017-08-10 
KSAU 2017-09-12/ § 109 

Expedieras 
Nämnderna 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 109 Medborgarförslag om cykelbana från/till Torsåker 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslagen besvarade.  

Ärende 
Hofors kommun har tagit emot två medborgarförslag om en cykelvänlig väg för de som 
cyklar till jobbet från Torsåker. Förslagsställaren uppger att bilarna kör snabbt och att 
vägarna är smala. 
 
I den gällande översiktsplanen för Hofors kommun redogörs det att det finns ett behov av 
ett utökat gång- och cykelvägsnät för att minska miljöbelastningen från biltrafiken samt öka 
trafiksäkerheten. Trafikverket är dock de som äger vägsträckan mellan Hofors och Torsåker 
och är de som avgör om det ska byggas en cykelväg på sträckan.  
 
Detta innebär dock inte att en cykelväg mellan Hofors och Torsåker inte kommer att finnas 
i framtiden. Trafikverket och Region Gävleborg har lämnat ett förslag om en cykelplan för 
region Gävleborg på remiss vars syfte är att skapa ett konsekvent arbetssätt för hur priori-
teringar av infrastrukturåtgärder i gång- och cykelvägnätet ska göras. I dagsläget har Trafik-
verket byggt en cykelväg mellan Hofors och Långnäs och Hofors kommun kommer i sitt 
yttrande till Trafikverket och region Gävleborg ange sträckan mellan Långnäs och Hofors 
centrum som högsta prioritet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Håkan Eck, strategi- och servicechef, 2017-08-24 
Medborgarförslag, 2014-07-02 
Medborgarförslag, 2016-06-29 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2014-09-15 § 78 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2016-09-19 
KSAU 2017-09-12/ § 114 

Expedieras 
Akten 
Förslagsställarna 
Kommunfullmäktige 

Dnr 2014/74 
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§ 110 Medborgarförslag om belysning utmed gång och cykel-
bana till Edsken 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.  

Ärende 
Hofors kommun har tagit emot ett medborgarförslag där det föreslås att kommun ska upp-
rätta belysning utmed gång- och cykelbanan till Edsken i likhet med belysningen på riksväg 
68 vid Hästbo. Om detta inte är Hofors kommuns ansvar föreslår förslagsställaren att 
kommunen verkar för att Trafikverket åtgärdar detta problem. Som motivering anger för-
slagsställaren att bristen på belysning gör människor otrygga att röra sig på vägen. Genom 
att öka belysningen anser förslagsställaren att risken för överfall minskar. 
 
Cykel- och gångbanan mellan Hofors och Edsken ägs i dagsläget av Hofors kommun. Vägen 
kommer dock senast år 2019 att överlämnas till Trafikverkets ägo. Därmed kommer Trafik-
verket ha ansvaret för bland annat belysningen av vägen. I samband med överlämningen 
kommer Hofors kommun att begära hos Trafikverket att vägsträckan förses med belysning.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Håkan Eck, strategi- och servicechef, 2017-08-24 
Medborgarförslag, 2017-04-10 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2017-05-23 § 65 
KSAU 2017-09-12/ § 115 

Expedieras 
Akten 
Förslagsställaren 
Kommunfullmäktige 
 

Dnr 2017/75 
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§ 111 Medborgarförslag om uterink i centrala Hofors 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget. 

Beslutsförslag under mötet 
Torbjörn Jansson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget 

Ärende 
Ett medborgarförslag om en spolad isbana med sarg (uterink) i centrala Hofors har inkom-
mit till kommunen. Fritidsenheten har under vintern 2016/2017 spolat upp en yta på stora 
grusplanen utanför Stålringens idrottsplats, ut mot E16. Den har varit mycket uppskattad 
och välbesökt. Där finns ingen rink uppsatt, men den rink som byttes ut i ishallen ligger 
upplagd alldeles bredvid denna plats. Det är möjligt att sätta upp den gamla sargen på 
grusplanen och fortsätta att spola upp is på samma plats. 

Ekonomisk kalkyl 
Ca 5 000 kr, material för att bygga ihop sargbitarna och säkra upp den i stående läge.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Kommunfullmäktige, 2016-02-22 §7 
Medborgarförslag  
KSAU 2017-09-12/ § 113 

Expedieras 
Akten 
Förslagsställaren 
Kommunfullmäktige 
Fritidschefen 
 

Dnr 2016/9 
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§ 112 Motion om ishockeyrink till Torsåker 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Ärende 
En motion är inkommen med förslaget att ishallens gamla sarg ska sättas upp i centrala 
Torsåker för att ge möjlighet till skridskoåkning utan att behöva åka till Hofors. Förslaget 
om att det bör finnas en rink och möjlighet till spontanidrott i Torsåker är mycket bra, men 
det är inte lämpligt att sätta upp den gamla sargen i Torsåker. Bakgrundet till detta är att 
det är mer lämpligt att sätta upp en mer multifunktionell arena som kan användas för 
spontanidrott både vinter- och sommartid.  

Beslutsunderlag 
Motion, Mathias Strand (HOP), Anne Persson (HOP), Peter Hillblom (HOP), Kent Andersson 
(HOP), 2015-12-14 
Protokollsutdrag, Kommunfullmäktige, 2015-12-14 § 171 
Tjänsteskrivelse Sarah Winges, fritidschef, 2017-09-01 
KSAU 2017-09-12/ § 111 

Expedieras 
Akten 
 

Dnr 2015/151 
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§ 113 Rapportering av delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporteringen av delegationsbeslut. 

Ärende 
Under perioden 2017-08-19 – 2017-09-15 har följande delegationsbeslut tagits: 

Löpnr Ärende Handläggare 

1010/2017 Anmälan om beslut av delegat Bidrag augusti Sarah Winges 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, kommunsekreterare, 2017-09-15 

Expedieras 
Akten 
 

Dnr 2017/1001 

http://ephorte.hofors.se/ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(JP)&UB_ID=2222&SG_ID=1903
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§ 114 Rapportering av meddelanden 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporteringen av meddelanden. 

Ärende 
Rapportering av meddelanden för perioden 2017-08-19 – 2017-09-15. 
 

Löpnr Ärende Avsändare/Mottagare 

920/2017 Kallelse styrelsesammanträde Hofors Elverk 2017-
08-31 

Hofors Elverk 

924/2017 Cirkulär 17:42 från SKL: Budgetförutsättningar för 
åren 2017-2020 

Sveriges Kommuner 
och Landsting 

962/2017 Rapport ang. färdtjänst- och riksfärdtjänstens ut-
veckling perioden jan-jun 2017 

Region Gävleborg, X-
trafik 

963/2017 Bildande av Stödföreningen för småskalig vattenkraft Stödföreningen för 
småskalig vattenkraft 

1025/2017 Kallelse ägarsamråd Gästrike Räddningstjänst Gästrike Räddnings-
tjänst 

1026/2017 Inbjudan till deltagande i studie om invandrade och 
kommunvalet 2018 - Sweden Research 

Sweden Research 

1027/2017 Cirkulär 17:43 - Museilag (2017:563) – ny lagstiftning 
på kulturområdet 

Sveriges Kommuner 
och Landsting 

1028/2017 Uppsägning av Gävles medlemskap i Inköp Gävle-
borg 

Gävle kommun 

1035/2017 Missiv Uppföljningsgranskning av tidigare gransk-
ningar i Hofors kommun 

Kommunrevisionen 

1036/2017 Revisionsrapport - Uppföljningsgranskning av tidi-
gare granskningar i Hofors kommun 

KPMG AB 

1037/2017 Missiv - Granskning av "intern kontroll" i Hofors 
kommun 

Kommunrevisionen 

1038/2017 Revisionsrapport - Intern kontroll KPMG AB 

1050/2017 Rörande Hoforshus förslag att sälja ut delar av sitt 
bostadsbestånd 

Elvy Drugge 

1058/2017 Konsument Gästrikland  kvartalsrapport april - juli 
2017 

Konsument Gäst-
rikland 

1059/2017 Kallelse och dagordning Gästrike Räddningstjänst 
2017-09-22 

Gästrike Räddnings-
tjänst 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, kommunsekreterare, 2017-09-15 

Dnr 2017/1002 
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Expedieras 
Akten 


