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Ledamöter
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Justerare
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§ 44 Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen med nedanstående ändring.

Ärende
Tillägg:
Ärendenummer 17 ”Medborgarförslag om asylsökande ungdomars situation”

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr

2017/66

§ 45 Uppföljning Hofors Kommunhus AB (koncernen)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen.

Ärende
Christian Rickardsson, VD Hoforshus AB, Karin Viblom, administrativ chef Hoforshus AB,
och Kjell Höglin, Styrelseordförande Hoforshus AB, informerar om resultatet, viktiga händelser och planer för framtiden för Hofors kommunhus AB.
Resultat 2016 (i kkr)
Hoforshus
Hofors Elverk
Hoåns kraft
Hofors kommunhus

- 15 337
0
0
0

Underskottet i Hoforshus beror på en nedskrivning av aktier. Resultatet efter finansiella
poster visar ett underskott på cirka 18,3 mkr för Hoforshus, ett överkott på cirka 7,6 mkr
för Hofors Elverk, ett underskott på cirka 116 kkr för Hoåns kraft samt ett nollresultat för
Hofors kommunhus.
Driftresultatet för Hoforshus uppgick till 1,7 mkr. I det resultatet ingår varken kostnad för
nedskrivning av aktier eller koncernbidrag. Faktorer som bidragit till det positiva driftresultatet är en bättre uthyrningssituation med fler uthyrda lägenheter jämfört med föregående
år. Klimatet har varit varmt under året med lite regn och snö, med lägre kostnader för uppvärmning och samt snöröjning. vilket lett till mindre driftskostnader. Det är just nu också
ett fördelaktigt ränteläge som ger en positiv effekt på ekonomin.
Väsentliga händelser Hoforshus:
 Centralgatan 5 – beräknas vara klart i juni år 2017
 Storgatan 16-18 – budget och anbud
 Kommunala lokaler
 Hagaskolan och Hagaparken
Mål för 2017 Hoforshus:
Beredskap för uppförande av nya industrihus
Uthyrningsgraden ska vara 97 %
Kvarboendetid över 4 år ska vara 45 %
Soliditet ska uppgå till 17,5 %
Underhållet = som jämförbara bolag
Frisknärvaro ska uppgå till 97 %
Frisknärvaro kvinnor

Justerare

(6 månader) Målet uppnås
Uthyrningsgraden är 95,5 %
Ligger på 46 %
Utfall 16,3 % år 2016
Underhåll enligt plan når mål
Utfall är 95,2 % (94,7 %)
Utfall är 94 % (97,5 %)

Utdragsbestyrkande
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Frisknärvaro män
Energieffektivitet
Nöjdkundindex – påbörjad mätning. Mål 50 % helnöjda

Utfall är 95,8 % (93,5 %)
Målen nås – mäts i kWh/m2
Idag 44 %

Plan (väsentliga händelser) 2017 Hofors elverk:
 Bredband på landsbyggden
 Samförläggning optonät
 Taxor och få avbrott

Beslutsunderlag
Muntlig information, Christian Rickardsson, VD Hoforshus AB, Kjell Höglin, Styrelseordförande Hoforshus AB och Karin Viblom, administrativ chef Hoforshus AB.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 46 Uppföljning Socialnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen.

Ärende
Susanne Holmgren, Socialchef, Cecilia Nordenberg, ekonom, och Kenneth Axling (S), ordförande i Socialnämnden, går igenom beräknad måluppfyllelse och nämndens ekonomiska
läge.
Beräknad måluppfyllelse:
Ingen uppföljning av målen är ännu genomförd, men utvecklingen pekar på att verksamheterna går mot en ökad måluppfyllelse.
Ekonomiska läget, preliminär prognos 2017:
Ospecificerade sparkrav
Äldreomsorgen:
LSS
IFO
AMI
Summa

– 5,2 mkr
– 1,9 mkr
– 8 mkr
?
– 1,5 mkr
– 16,6 mkr

Väsentliga händelser:
 Anpassning av antalet platser inom äldreomsorgen
 Nedläggning av Rönnen - trenden pekar på att antalet ensamkommande kommer
att minska under 2017
 Start av ungdomsboende LSS
 Träffpunkt Bruket
Speciella personalfrågor:
 Resursturer – Alamanco
 Sjuklönekostnader
 Konsulter
 Löneökningar
Omvärldsfrågor:
 Ny betalningsansvarslag 1/1 2018
 Föråldrad teknik – Trådlöst internet krävs allt mer
 Storleken på flyktingmottagandet
 Antal ensamkommande
 Behov av särskilda boendeplatser
 Behov av LSS-insatser (kan svänga kraftigt)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Placerade på Migrationsverkets asylboende

Inköp- och upphandlingsärenden:
 Nytt verksamhetssystem - Treserva
 Ny terminologi – ICF
 Trygghetstelefon/larm i ordinärt och särskilt boende

Beslutsunderlag
Muntlig information, Susanne Holmgren, Socialchef, Cecilia Nordenberg, ekonom, och
Kenneth Axling (S), ordförande i Socialnämnden.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 47 Entledigande av Kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter.

Ärende
För en tid sedan ombildades den politiska majoriteten i Hofors kommun och nya samarbeten har uppstått. På grund av den här utvecklingen speglar inte Kommunstyrelsens arbetsutskott den nya politiska majoriteten.
Kommunfullmäktige beslutade under sitt sammanträde den 2017-04-25 att medge att ledamöterna i Kommunstyrelsens arbetsutskott får entledigas och att ett nytt utskott får
väljas under denna mandatperiod.
Kommunstyrelsen måste därmed ta ställning till om Kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter skall entledigas samt välja nya ledamöter till Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Expedieras
Akten
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 48 Val av nya ledamöter till Kommunstyrelsens arbetsutskott
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att som ledamöter till Kommunstyrelsens arbetsutskott för resterande mandatperiod 2015-2018 utse:
 Linda-Marie Antilla (S)
 Anne Persson (HOP)
 Torbjörn Jansson (S)
 Xamuel Gonzalez Westling (V)
 Hans Backman (L)

Förslag
Linda-Marie Anttila (S) föreslår att Linda-Marie Anttila (S), Torbjörn Jansson (S) och Hans
Backman (L) väljs som ledamöter till Kommunstyrelsens arbetsutskott.
Xamuel Gonzalez Westling (V) föreslår att Xamuel Gonzalez Westling (V) väljs som ledamot
till Kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ziita Eriksson (M) föreslår att Ziita Eriksson (M) väljs som ledamot till Kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Anne Persson (HOP) föreslår att Anne Persson (HOP) väljs som ledamot till Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Yrkande
Xamuel Gonzalez Westling (V) och Susanna Wintherhamre (V) yrkar på att valet av ledamöter till Kommunstyrelsens arbetsutskott ska ske proportionellt.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att tillräckligt antal ledamöter har begärt att valet av ledamöter till
Kommunstyrelsens arbetsutskott ska ske proportionellt enligt lagen om proportionellt valsätt (1992:339).
Anne Persson (HOP) och Tomas Isaksson (S) utses biträda ordförande vid valförrättningen.
Kommunsekreteraren upplyser om innehållet i lagen om proportionellt val (1992:339) och
de krav som ställs på valsedlarna.
Blanka valsedlar och kuvert delas ut.
De röstande avger efter upprop sina valdsedlar i en valurna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Omröstning
Sammanräkningen sker inför öppna dörrar.
Antalet avgivna röster är 11.
De angivna valsedlarnas giltighet granskas. Samtliga valsedlar är giltiga.
Valsedlarna ordnas därefter i grupper så att sedlar med samma gruppbeteckning bildar en
valsedelsgrupp. Följande valsedelsgrupp föreligger:
S+C+L
Inom valsedelsgruppen ”S+C+L” har angivits 6 röster. Samtliga valsedlar upptar följande
namn i nedanstående ordning:
1. Linda-Marie Anttila (S)
2. Torbjörn Jansson (S)
3. Hans Backman (L)
4. Hans Larsson (C)
5. Mari Rasjö (S)
HOP+M+Raimo
Inom valsedelsgruppen ”HOP+M+Raimo” har angivits 3 röster. Samtliga valsedlar upptar
följande namn i nedanstående ordning:
1. Anne Persson (HOP)
2. Ziita Eriksson (M)
3. Raimo Ojanen (-)
Vänsterpartiet
Inom valsedelsgruppen ”Vänsterpartiet” har angivits 2 röster. Samtliga valsedlar upptar
följande namn i nedanstående ordning:
1. Xamuel Gonzalez Westling (V)
2. Susanna Wintherhamre (V)
3. Linda Lundberg (V)
4. Sören Bergqvist (V)

Fördelning av platser
De 5 platser som ska besättas mellan de olika valsedelsgrupperna i enlighet med 20-23 §§
Lagen om proportionellt valsätt (1992:339). Platserna fördelas enligt följande princip:
Jämförelsetalet är lika med gruppens röstetal, så länge gruppen inte har fått någon plats
tilldelas. Jämförelsetalet för den grupp som tilldelats platsen är markerat med fet stil.
Efter att en grupp har tilldelats plats beräknas jämförelsetalet på så sätt att röstetalet delas
med antalet platser gruppen tilldelats, ökat med 1. Vid lika jämförelsetal avgörs valet genom lottning.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Resultatet utfaller enligt följande:
Plats

Vald ledamot

1

Linda-Marie Anttila (S)
Anne Persson
(HOP)
Torbjörn Jansson
(S)
Xamuel Gonzalez
Westling (V)
Hans Backman (L)

2
3
4
5

S+C+L
Jämförelsetal
6

HOP+M+Raimo
Jämförelsetal
3

Vänsterpartiet
Jämförelsetal
2

3

3

2

3

1,5

2

2

1,5

2

2

1,5

1

Protokollsanteckning
Sedan fördelningen av platserna är avslutade läggs valsedlarna i ett kuvert. På kuvertet
antecknas datum för röstsammanräkningen, det val det avses, antalet valsedlar som kuvertet innehåller samt signatur från valförrättarna. Kuvertet förseglas.

Ärende
För en tid sedan ombildades den politiska majoriteten i Hofors kommun och nya samarbeten har uppstått. På grund av den här utvecklingen speglar inte Kommunstyrelsens arbetsutskott den nya politiska majoriteten.
Kommunfullmäktige beslutade under sitt sammanträde den 2017-04-25 att medge att ledamöterna i Kommunstyrelsens arbetsutskott får entledigas och att ett nytt utskott får
väljas under denna mandatperiod.
Kommunstyrelsen måste därmed ta ställning till om Kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter skall entledigas samt välja nya ledamöter till Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Expedieras
Akten
Kommunfullmäktige
Nämnderna
Hemsidan
Personal

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 49 Deltagande i samverkansprojekt för att förebygga nedskräpning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Hofors kommun deltar i och medfinansierar projektet med
max 77 000 kr/år under tre år.

Yrkande
Ziita Eriksson (M) yrkar på att ärendet ska avslås.
Torbjörn Jansson (S) yrkar till bifall enligt Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns ett yrkande om avslag från Ziita Eriksson (M) och ett
yrkande om att Kommunstyrelsen bifaller Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag
från Torbjörn Jansson (S).
Ordförande frågar om det är Kommunstyrelsens mening att besluta enligt Torbjörn Janssons (S) yrkande eller Ziita Erikssons (M) yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutat
enligt Torbjörn Janssons (S) yrkande.

Reservation
Ziita Eriksson (M) reserverar sig mot beslutet.

Ärende
Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommuner har blivit tillfrågade av Gästrike Återvinnare om
att medverka i ett samverkansprojekt för att förebygga nedskräpning.
Gästrike Återvinnare konstaterar att problemet med nedskräpning är stort och att det är
angeläget med insatser för att mer varaktigt komma till rätta med problematiken.
Budget projektet är 1,5 miljoner kronor under tre år. En fördelning av finansieringen kan se
ut enligt följande (baserat på proportionell fördelning enligt folkmängd):
Gävle (98/160):
Sandviken (37/160):
Hofors (9,5/160):
Älvkarleby (9,1/160):
Ockelbo (5,8/160):
Gästrike återvinnare:

Justerare

800 000 kr/år
300 000 kr/år
77 000 kr/år
74 000 kr/år
47 000 kr/år
200 000 kr/år

Utdragsbestyrkande
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Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning rekommenderar att alla tre samverkanskommunerna (Hofors, Ockelbo och Sandviken) ska ingå i projektet. VGS kan tillhanda tjänstemän för att delta i projektet, medan respektive kommunstyrelse bekostar projektet enligt
ovanstående nyckelfördelning.

Ekonomisk kalkyl
Kostnad medfinansiera projektet 77 000 kronor/år under tre år. Totalt 231 000 kronor.

Beslutsunderlag
Beslut Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, VGS-MH-2016-1390, dat 2016-09-27
Tjänsteskrivelse Eva Andersson, 2017-03-07

Expedieras
Akten
Gästrike Återvinnare
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
Strategi- och servicechefen
Chef gata-/park

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 50 Verksamhetsplan miljöstrategiskt arbete 2017
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnds
förslag till Verksamhetsplan 2017, miljöstrategiskt arbete i Hofors, Ockelbos och Sandvikens kommuner.

Yrkande
Ziita Eriksson (M) yrkar på att ärendet ska avslås.
Torbjörn Jansson (S) yrkar till bifall enligt Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns ett yrkande om avslag från Ziita Eriksson (M) och ett
yrkande om att Kommunstyrelsen bifaller Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag
från Torbjörn Jansson (S).
Ordförande frågar om det är Kommunstyrelsens mening att besluta enligt Torbjörn Janssons (S) yrkande eller Ziita Erikssons (M) yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutat
enligt Torbjörn Janssons (S) yrkande.

Reservationer
Ziita Eriksson (M) reserverar sig mot beslutet

Ärende
Hofors kommun har fått förslag till Verksamhetsplan 2017, Miljöstrategiskt arbete i Hofors,
Ockelbos och Sandvikens kommuner av Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd för
yttrande 2017-03-02.

Ekonomisk kalkyl
Beslutet medför inga kostnader.

Beslutsunderlag
Verksamhetsplan 2017, Miljöstrategiskt arbete i Hofors, Ockelbos och Sandvikens kommuner, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Miljö- och hållbarhetsenheten,
2017-02-01.
Tjänsteskrivelse, Eva Andersson, assistent 2017-03-07

Expedieras
Akten
Strategi- och servicechef
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Justerare

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

Ärende
Samtidigt som respektive fullmäktige i Hofors, Ockelbo och Sandviken
under 2015 beslutade om införande av en gemensam samhällsbyggnadsnämnd, Västra
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd (VGS), antogs ett reglemente för den nya nämnden.
Redan i samband med sammanslagningen den 1 april 2016 noterades ett behov av att revidera reglemente. Trots den revideringen behöver reglementet återigen revideras.
När det gemensamma reglementet för VGS arbetades fram sorterades uppgifterna in under olika verksamhetsområden. Under plan- och byggområdet återfinns texten ”beredning
och planering i samhällsbyggnadsfrågor såsom den kommunala fysiska planeringen avseende detaljplaner och områdesbestämmelser”. Något motsvarande text återfinns inte under miljö- och livsmedelsområdet. För att ha möjlighet att delta i beredning och planering
inom miljöområdet behöver en ny punkt under miljö- och livsmedelsområdet läggas till.
I reglementet förtydligas att VGS, på uppdrag av respektive kommun svarar för kommunens strategiska arbete för samhällsutveckling såsom fysisk översiktsplanering och bostadsförsörjningsprogram och inte enbart fysisk översiktsplanering som det stod i det tidigare
reglementet.
Ovanstående frågor har lyfts vid ett gemensamt möte mellan de tre kommunerna under
hösten 2016 och de är överens om att de två ändringarna ska gälla för alla tre kommuner.
Efter den senaste revideringen har det beslutats om en ny Förordning (2016:385) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning och därför behöver reglementet uppdateras med rätt SFS-nummer.
Innan sammanslagningen till VGS ansvarade samhällsbyggnadsnämnden i Sandviken för
yttranden enligt 3 kap 2 § ordningslagen (1993:1617) rörande användning av offentlig
plats. Vid framtagandet av ett gemensamt reglemente för VGS föll detta bort och det sak-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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nas nu i gällande reglemente. Detta rättas nu till vid denna revidering. Även Ockelbo och
Hofors kommun har fått frågan om de vill att VGS ska ansvara för denna uppgift. Båda
kommunerna har återkommit med information om att ansvaret inte ska flyttas över på
VGS.
Den 24 januari 2017 föreslog VGS kommunfullmäktige i Hofors, Ockelbo respektive Sandviken att revidera nuvarande reglemente. Kommunfullmäktige i Ockelbo och Sandviken har
antagit förslag till revidering medan kommunfullmäktige i Hofors inte hunnit ta upp ärendet.
Vid strategimötena med respektive kommun mellan den 8-10 mars diskuterades frågan
kring namnsättning av allmänna platser och gator. Efter mötet har Hofors kommun valt att
bryta ut beredning och namnsättning av allmänna platser och gator ur reglementet för
VGS. För Sandvikens kommun ska samtliga namnsättningsfrågor fortfarande hanteras av
VGS. För Ockelbo kommun ska samtliga namnsättningsärenden, exklusive kommunala idrottsarenor (se nedan),
fortsatt hanteras av VGS.
Enligt lokala ordningsföreskrifter kan arenor och idrottsanläggningar vara allmänna platser.
Parterna har dock överenskommit om att VGS inte ska bereda och namnsätta sådana idrottsarenor som utgör allmän plats för Ockelbo kommun.

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

Expedieras
Akten
Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd
Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen i Sandviken och Ockelbo

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2016/149
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§ 52 Fastställande av taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa föreslagen timtaxa
för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt att
detta börjar gälla från och med 2017-06-01.

Ärende
Under 2015 beslutade respektive fullmäktige i Hofors, Ockelbo och Sandviken om införande av en gemensam samhällsbyggnadsnämnd, Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd och förvaltning (VGS). Samtidigt antogs ett reglemente där det framgår vilka uppgifter som ligger på nämnden. Under 2016 beslutade respektive fullmäktige i Hofors, Ockelbo
och Sandviken att då gällande taxor skulle gälla som taxor för VGS. I beslutet som togs av
Kommunfullmäktige i Hofors 2016-03-21, § 25, framgår att detta beslut enbart gäller dåvarande taxor för Miljö- och byggnadsnämnden.
I reglementet framgår att VGS har som uppgift att sköta tillsyn enligt tobakslagen
(1993:581) samt kontroll enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel i
samtliga tre kommuner. I Hofors kommun låg dessa uppgifter innan sammanslagningen på
Socialnämnden. Detta innebär att de taxor som gäller i Hofors för tillsyn enligt tobakslagen
samt kontroll enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel inte flyttades över på
VGS den 1 april 2016.
För att VGS ska kunna ta ut avgift för anmälan och tillsyn enligt tobakslagen samt kontroll
enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel behöver en ny taxa beslutas i Kommunfullmäktige i Hofors.
Föreslagen taxa en gemensam taxa för tillsyn enligt tobakslagen och kontroll enligt lag om
handel med vissa receptfria läkemedel. Enligt förslaget kommer avgiften på anmälan motsvara en timmes handläggningstid. För tillsyn/kontroll kommer avgiften baseras på nedlagd
handläggningstid.
Den nuvarande taxan är en årlig taxa, det vill säga att alla verksamhetsutövare får en årlig
avgift på cirka 1000 kr. Med detta förslag kommer endast de verksamhetsutövare som får
tillsyn att behöva betala timavgiften.
Då tillsynen/kontrollen kommer att bedrivas av samma personer som bedriver tillsyn enligt
miljöbalken föreslås nuvarande gällande timtaxa för tillsyn enligt miljöbalken användas
som timtaxa i denna taxa. Timavgift föreslås vara 855 kronor.

Justerare

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

Expedieras
Akten
Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd
Socialnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 53 Ändring av tidpunkt för Kommunstyrelsens sammanträde
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ändra starttiden för Kommunstyrelsens sammanträden från
13:15 till 08:15 för resterande sammanträden år 2017.

Ärende
Kommunfullmäktige beslutade den 2016-11-14 att Kommunstyrelsens sammanträden för
2017 skulle börja klockan 13:15. Det har dock visat sig att starttiden för Kommunstyrelsens
sammanträde inte har fungerat tillfredsställande för de förtroendevalda.
Starttiden 13:15 har gjort att Kommunstyrelsens sammanträden har dragit ut på tiden (där
vissa möten har varat i över fem timmar) samt att de närvarande har upplevt att de inte
har kunnat koncentrera sig under sammanträdena. Genom att tidigarelägga sammanträdena är förhoppningen att Kommunstyrelsens sammanträden håller sig inom rimlig tid, att
de förtroendevalda har mer energi under sammanträdena samt att sammanträdena genomförs på ett mer effektivt sätt.
De inplanerade sammanträdesdagarna samt lokalerna för Kommunstyrelsen för år 2017
förblir oförändrade. Förslaget är framtaget med hänsyn till kommunallagen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Fredrik Segersteén, 2017-03-30

Expedieras
Nämnderna
Kommunfullmäktige
Hemsidan
Akten

Justerare

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

Utdragsbestyrkande
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2015-05-18

2015/68

Medborgarförslag om fotbollsplan i Rönningen

2015-05-18

2015/59

2015-03-09

2015/1

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

2014-09-15

2014/74

Medborgarförslag om cykelbana från/till
Torsåker

I kommunallagen 5 kap § 33 framgår det klart att om ett medborgarförslag inte
bereds så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år ska respektive nämnd och styrelse
anmäla att tidsfristen på ett år inte kan hållas. När fullmäktige får en sådan anmälan kan
man besluta om att avskriva medborgarförslaget från vidare handläggning. Förslaget kan
dessutom ha förlorat sin aktualitet.
Sedan kommunfullmäktiges beslut om rutiner för uppföljning av bifallna
motioner och medborgarförslag (2016-04-25/§ 37) fram till den 2017-04-10 finns det inga
bifallna medborgarförslag som inte har verkställts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Fredrik Segersteén, 2017-04-10

Expedieras
Kommunstyrelsen samt övriga nämnder
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 55 Redovisning av obesvarade motioner
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 anmälts vid Kommunfullmäktiges sammanträde, men vilkas beredning ännu ej slutförts. Per
den 2017-04-10 är följande motioner obesvarade:
Anmäld till
Ärendenummer Namn
KF
2016-09-19
2016/105
Motion om förebyggande av sexuella trakasserier i
skola
2016-09-19
2016/92
Motion om skolvägsplan
2016-06-13
2016/61
Motion om simundervisning
2016-04-25
2016/55
Motion om vägen till Torsåkers järnvägsstation
2016-04-25
2016/54
Motion om förbättring av Malmjärnvägens kvalitet
2016-04-25
2016/39
Motion om att avskaffa allmän visstid
2015-12-14
2015/153
Motion om trafikfara vid busstorget samt Korsåvägen
2015-12-14
2015/152
Motion om officiell anslagstavla
2015-12-14
2015/151
Motion om ishockeyrink till Torsåker
2015-12-14
2015/148
Motion om medborgarkontor i biblioteket i Hofors
2015-11-16
2015/138
Motion om tillsättande av fältassistenter
2015-06-15
2015/81
Motion om att anlägga två multisportarenor i kommunen
2015-06-15
2015/79
Motion om discgolfbana
2014-09-15
2014/90
Motion om tillgänglighet
2014-09-15
2014/87
Motion om att återupprätta Ungdomsforum
I kommunallagen 5 kap § 33 framgår det klart att om en motion inte bereds så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år ska respektive nämnd och styrelse anmäla att tidsfristen på
ett år inte kan hållas. När fullmäktige får en sådan anmälan kan man besluta om att avskriva motionen från vidare handläggning. Motionen kan dessutom inte längre ha någon
aktualitet.
Sedan Kommunfullmäktiges beslut om rutiner för uppföljning av bifallna motioner och
medborgarförslag (2016-04-25/§ 37) fram till den 2017-04-10 finns följande motion som
bifallits, men som ännu ej verkställts:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Anmäld till
KF
2015-03-23

Ärendenummer Innehåll
2015/35

Motion om att teckna avtal med kvinnojouren
Rosen

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Fredrik Segersteén, 2017-03-20

Expedieras
Kommunstyrelsen samt övriga nämnder
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 56 Rapportering av delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapportering av delegationsbeslut.

Ärende
Under perioden 2017-03-17 – 2017-04-21 har följande delegationsbeslut tagits:
Löpnr

Ärende

Handläggare

409/2017 Anmälan beslut av delegat - Aktivitetsstöd mars

Sarah Winges

474/2017 Ordförandebeslut – Revidering av bilagan till kommunens
arvodesreglemente

Linda-Marie Anttila

482/2017 Anmälan beslut av delegat - Aktivitetsstöd april

Sarah Winges

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Fredrik Segersteén, Kommunsekreterare, 2017-04-21

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr
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§ 57 Rapportering av meddelanden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporteringen av meddelanden.

Ärende
Rapportering av meddelanden för perioden 2017-03-17 – 2017-04-20
Löpnr
340/2017
341/2017
356/2017
364/2017
365/2017
366/2017
367/2017
403/2017
406/2017
412/2017
420/2017
427/2017
428/2017
436/2017
438/2017
448/2017
452/2017
459/2017
464/2017
468/2017

Justerare

Ärende
Protokoll Gästrike Räddningstjänst 2017-02-17
Årsredovisning Gästrike Räddningstjänst 2017
Nomineringar till Coompanion Gävleborgs styrelse
§ 37 Ekonomisk uppföljning jan-feb 2017 Västra
Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd
§ 38 Underlag till kommunplan Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd 2018-2020
§ 45 Revidering av reglemente Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd
Protokoll Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd 2017-03-21 §§ 33-50
Dagordning till Räddningsdirektionens sammanträde 2017-04-07
Cirkulär 17:12 - Ny hälso- och sjukvårdslag
Samordningsförbund Gävleborg - protokoll 201703-17
Budgetsamråd Gästrike Räddningstjänst 2018
2017-03-20 § 36 Revidering av reglemente för
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
Cirkulär 17:11 från Sveriges Kommuner och
Landsting samt Pacta - Ändringar i Omställningsavtalet – KOM-KL
Protokoll från direktionsmöte den 17/3-2017
Inköp Gävleborg
Kallelse Årsstämman 2017 Norrsken
Kallelse till årsstämman Coompanion Gävleborg
för verksamhetsåret 2016
Kallelse till förbundsstämma - Fiskevattenägarna
Protokoll Hofors Vatten AB extra styrelsemöte
2017-04-11
2017-03-28 Sandviken kommun KS § 92 - Verksamhetsplan för miljöstrategiskt arbete
Cirkulär 17:13 - Kommunal fastighetsavgift, pro-

Utdragsbestyrkande

Reg. datum
2017-03-20
2017-03-20
2017-03-27
2017-03-28
2017-03-28
2017-03-28
2017-03-28
2017-04-03
2017-04-03
2017-04-04
2017-04-05
2017-04-06
2017-04-06
2017-04-07
2017-04-07
2017-04-10
2017-04-11
2017-04-12
2017-04-18
2017-04-18
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gnos 2018
469/2017 Kallelse Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 2017-04-25
470/2017 Sammanträdesprotokoll Räddningsdirektionen
2017-04-07
478/2017 Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år
2017 - cirkulär 17:14 från SKL
480/2017 Årsmöte 2017 Intresseföreningen Bergslaget

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Fredrik Segersteén, 2017-04-21

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 58 Medborgarförslag om asylsökande ungdomars situation
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.

Ärende
Jesper Öberg m.fl. inkom med ett medborgarförslag till kommunkansliet den 2017-02-17.
Medborgarförslaget bygger på att Hofors kommun på eget initiativ låter asylsökande
ungdomar som skrivs upp i ålder får stanna på sina respektive familjehem och HVB-hem.
Under Kommunfullmäktiges sammanträde den 2017-02-21 beslutades det att förslaget fick
ställas och att förslaget skulle skickas till Kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har
sedan behandlats av Socialnämnden.
Kontakt har tagits med andra kommuner i länet och ingen av kommunerna har sagt ja. I
Sandviken uppvaktas man av frivilligorganisationerna i denna fråga men politiken säger nej.
Inte heller Hudiksvall har tagit något ”gynnande” beslut men ungdomarna tillåts gå kvar i
skolan om de löser boendet själva och de har haft en del mobiliserande av privatpersoner. I
Bollnäs görs en individuell bedömning. Är ungdomen över 18 år och inte bedöms ha något
särskilt vårdbehov som inte kan tillgodoses på annat sätt planeras en flytt till
Migrationsverkets försorg.
Åldersuppskrivning är inte överklagningsbart, endast avslagsbeslut om uppehållstillstånd.
Problem som en del kommuner upplevt är att god man-uppdraget upphör innan den unge
varit på möte och fått sitt beslut från Migrationsverket. Detta har lyfts – att god man måste
kvarstå tills beslut är meddelat. Det är olyckligt om kommunerna tar på sig ett ansvar som
ligger hos annan huvudman, för att de ”tycker synd om”.
Frågan har intensifierats nu när asylboenden stängs vilket innebär att ungdomar, som
flyttas från boenden, inte kan gå kvar i skolan. Kommunen får inga statsbidrag för dessa
ungdomar. Migrationsverket har ansvar för dessa asylsökande ungdomar både vad gäller
bostad och uppehälle (om de inte löser det själva). Fattar politiken beslut så innebär det att
kommunbidrag måste användas för finansieringen, och det är att gå utanför "den
kommunala kompetensen" när kommunen tar över en annan huvudmans ansvar.

Yrkande
Torbjörn Jansson (S), Daniel Johansson (S), Tomas Isaksson (S), Anne Persson (HOP) och
Ziita Eriksson (M) yrkar på att ärendet återremitteras.
Xamuel Gonzalez Westling (V) yrkar på:
 att kommunen ska upplåta boende i kommunen åt asylsökande ungdomar vars ålder blivit uppskriven av Migrationsverket, till dess de avslutat sin gymnasieutbildning,
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att asylsökande ungdomar vars ålder blivit uppskriven av Migrationsverket ska tillåtas gå kvar i skolan till dess de avslutat sin gymnasieutbildning,
att asylsökande ungdomar vars ålder blivit uppskriven av Migrationsverket som läser på gymnasienivå får beviljas bidrag för uppehälle och bostadskostnader,
att kostnaden ska betraktas som uppkommen ur en extraordinär situation och av
engångskaraktär och därmed inte belasta resultaträkningen,
att medborgarförslaget ska anses bifallet, samt
att beslutet ska inkludera de som fyller 18 år.

Susanna Wintherhamre (V) yrkar på bifall till medborgarförslaget.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns ett yrkande om återremiss från Torbjörn Jansson (S),
Daniel Johansson (S), Tomas Isaksson (S), Anne Persson (HOP) och Ziita Eriksson (M), ett
yrkande från Xamuel Gonzalez Westling (V) och ett yrkande om bifall från Susanna
Wintherhamre (V).
Först behandlas frågan huruvida ärendet ska avgöras idag eller inte. Ordförande frågar om
det är Kommunstyrelsens mening att återremittera ärendet och finner att sådant är fallet.

Reservationer och protokollsanteckningar
Xamuel Gonzalez Westling (V) och Susanne Wintherhamre (V) reserverar sig från beslutet.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Socialnämnden protokoll
Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Expedieras
Akten
Förslagsställaren
Socialnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

