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Närvarolista / Omröstningsprotokoll
Ledamöter

Närvaro Kommentar
Ja
Nej
1 Marie-Louise Dangardt (S)
X
2 Birgitta Lööf (S)
X
3 Kenneth Axling (S)
X
4 Tomas Fröjd (S)
X
5 Daniel Johansson (S)
X
6 Binita Paues (S)
X
7 Gunnar Bergkvist (S)
X
8 Linda-Marie Anttila (S)
X
9 Torbjörn Jansson (S)
X
10 Juha Könönen (S)
X
11 Bertil Holst (S)
X
12 Ing-Marie Möller Andersen (S) X
13 Ziita Eriksson (M)
X
14 Alf Persson (M)
X
15 Daniel Nyström (M)
X
16 Hans Larsson (C)
X
17 Helena Wikström (C)
X
18 Hans Backman (FP)
X
19 May Hedlund (FP)
X
20 Xamuel Halfvars (V)
X
21 Sören Bergqvist (V)
X
22 Birgit Winges (V)
X
23 Gunlög Nordström (MP)
X
24 Pär Åslund (FHT)
X
25 Kent Olsson (FHT)
X
26 Broor Sundin (FHT)
X
27 Kjell Hedman (-)
X
28 Nicklas Danielsson (SD)
X
29 Per Tjerneld (M)
X
2:e vice ordförande
30 Tomas Isaksson (S)
X
1:e vice ordförande
31 Diana Blomgren (S)
X
Ordförande
SUMMA
24 7

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Närvarolista / Omröstningsprotokoll
Ersättare

För ordinarie Närvaro
Ledamot
Ja
Nej
Mari Rasjö (S)
Nr 6
X
Lars Hedkvist (S)
X
Hans Hellström (S)
Nr 7
X
Annelie Klang (S)
X
Ewa Henning (S)
X
Benny Eriksson (S)
X
Robert Vestrin (S)
Nr 2
X
Petra Ramstad (M)
X
Jan Hultkrantz (M)
X
Per Berglund (C)
X
Sten Brunk (C)
X
Cia Norberg (FP)
X
Lennart Elfström (FP)
X
Susanna Wintherhamre (V)
X
Eero Luusua (V)
X
Gunnar Lindberg (MP)
X
- (MP)
Anna Magnusson (FHT)
X
Mats Eriksson (FHT)
X
- (SD)
- (SD)
SUMMA
3
15
Övriga närvarande

Carin Haglund
Ulf Strömstedt
Annica Noaksson-Duwin, § 4
Lars Lindbäck, § 4

Justerare

Kommentar

Utdragsbestyrkande

Omröstning
Ja Nej Avstår

Sekreterare
Kommunchef
Utvecklingschef, PostNord
region Uppsala
Utvecklingschef, PostNord
region Uppsala
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Kf § 1

§ 1 Kungörande
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörande.

Kf § 2

§ 2 Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen.

Kf § 3

§ 3 Allmänhetens frågestund
Fråga ställs om postens flytt till Sandviken.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sida

2014-02-24

Kf § 4

§ 4 Information från Posten
Ärende
Kommunfullmäktige beslutar att även allmänheten får ställa frågor under denna punkt.
Annica Noaksson-Duwin och Lars Lindbäck, utvecklingschefer vid PostNords region Uppsala,
informerar om koncernen PostNord (som bildades 2009 genom ett samgående mellan Post
Danmark A/S och Posten AB) samt svarar på frågor från kommunfullmäktige och allmänhet.
Frågorna gäller främst vilka konsekvenser beslutet om nedläggning av Företagarcenter med
brevbärarkontor i Hofors kommer att få för företagen i kommunen.
Kjell Johansson, vd Entré Hofors, menar att samarbetet med posten fungerat dåligt i frågan.
Varje vecka ringer företagare som är oroliga för hur postens flytt ska påverka dem. Flera
företag kommer att få ökade kostnader, något som också gäller kommunens posthantering.
Beslutsunderlag
Muntlig information, Annica Noaksson-Duwin och Lars Lindbäck, PostNord region Uppsala
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tacka för informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 5 Valärenden
Ärende
a) Fyllnadsval, ledamot i Valnämnden efter Per-Erik Schelin (M)
b) Entledigande samt fyllnadsval, ledamot i Gästriklands Vattenvårdsförening
(org nr 885000-7017)
c) Fyllnadsval, ersättare i Gästriklands Vattenvårdsförening (org nr 885000-7017)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
a) att utse Solveig Eriksson (M), Bergviksvägen 8, Hofors, till ledamot i Valnämnden under
resterande del av mandatperioden
b) att entlediga Hans Pantzare från uppdraget som ledamot i Gästriklands Vattenvårdsförening (org nr 885000-7017) samt utse Tommy Holmström till ledamot i Gästriklands
Vattenvårdsförening under resterande del av mandatperioden
c) att utse Gunlög Nordström (MP), Hyttbacksvägen 22, Torsåker, till ersättare i Gästriklands
Vattenvårdsförening (org nr 885000-7017) under resterande del av mandatperioden.

Expedieras
Personalkontoret
Valnämnden
Gästriklands Vattenvårdsförening
Solveig Eriksson (M)
Gunlög Nordström (MP)
Hans Pantzare
Tommy Holmström
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kf § 6
Ks § 6
Ksau § 5

Dnr 2014/4
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§ 6 Förlängning av lånereverser gällande Hofors vatten AB, beslut
Ärende
Tre lånereverser avseende Hofors Vatten AB har förfallit till återbetalning
2013-12-31.
* Lån Nr VA 1, daterad 2008-09-05, lånebelopp 960 969 kr
* Lån Nr VA 3, daterad 2008-09-05, lånebelopp 50 490 481 kr
* Lån, överföringsledning mellan Hofors och Torsåker, daterad 2011-03-22, lånebelopp
25 000 000 kr
I lånereverserna framgår att långivaren, Hofors kommun, är beredd att på förfallodagen
förlänga lånet. För reverserna kommer återbetalningsdagen att ändras till 2018-12-31, dvs
förlängning med 5 år.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Anne-Marie Niemelä, 2014-01-08
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att återbetalningsdagen
gällande ovanstående reverser ändras till 2018-12-31.

__________
Kommunfullmäktige 2014-02-24
Tre lånereverser avseende Hofors Vatten AB (org nr 556751-2289) har förfallit till
återbetalning 2013-12-31.
* Lån Nr VA 1, daterad 2008-09-05, lånebelopp 960 969 kr
* Lån Nr VA 3, daterad 2008-09-05, lånebelopp 50 490 481 kr
* Lån, överföringsledning mellan Hofors och Torsåker, daterad 2011-03-22, lånebelopp
25 000 000 kr
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återbetalningsdagen gällande ovanstående reverser ändras
till 2018-12-31.
Expedieras
Ekonomienheten
Hofors Vatten AB
Akten
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kf § 7
Ks § 7
Ksau § 6

Dnr 2013/10
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§ 7 Ramjustering med anledning av flyttat ansvar för bidrag till samlingslokaler, beslut
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade på sammanträdet den 21 oktober 2013 (§ 115) att fritidsverksamheten inom kommunen ska åvila kommunstyrelsen fr o m den 1 januari 2014. Som
en följd av detta uppdrogs till kommunchefen att genomföra ramjusteringar.
I ramjusteringen ingick inte bidrag till samlingslokaler utan detta beslutades ligga kvar inom
kulturverksamheten hos barn- och utbildningsnämnden. Efter ytterligare utredning
beslutade dock kommunfullmäktige den 16 december (§ 144) att även detta bidrag ska ligga
under kommunstyrelsen.
En flytt av ansvaret gällande bidrag till samlingslokaler innebär en ramjustering för kommunstyrelsen respektive barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Anne-Marie Niemelä, 2014-01-17
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att ramjustering sker för
bidrag till samlingslokaler om totalt 2 070 tkr.
Ny budgetram Kommunstyrelsen
2014
Intäkter
-54 072
Kostnader
131 270
Netto
77 198

2015
-53 792
134 812
81 020

2016
-53 792
130 743
76 951

Ny budgetram Barn- och utbildningsnämnd
2014
2015
Intäkter
-8 813
-8 778
Kostnader
222 252 222 540
Netto
213 439 213 762

2016
-8 778
224 040
215 262

Justerare

Utdragsbestyrkande
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forts § 7

__________
Kommunfullmäktige 2014-02-24
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ramjustering sker för bidrag till samlingslokaler om totalt
2 070 tkr.
Ny budgetram Kommunstyrelsen
2014
Intäkter
-54 072
Kostnader
131 270
Netto
77 198

2015
-53 792
134 812
81 020

2016
-53 792
130 743
76 951

Ny budgetram Barn- och utbildningsnämnd
2014
2015
Intäkter
-8 813
-8 778
Kostnader
222 252 222 540
Netto
213 439 213 762

2016
-8 778
224 040
215 262

Expedieras
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2014/5

Sida

11
12

§ 8 Handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst, beslut
Ärende
Färdtjänst är särskild kollektivtrafik och regleras i en trafiklag. Folkbokföringskommunen
har ansvar att anordna färdtjänst för sina innevånare. Färdtjänst är tillgänglig efter behovsprövning. Att utreda och besluta om färdtjänst innebär myndighetsutövning.
I Hofors kommun är arbetet gällande färdtjänst och riksfärdtjänst samlat på kommunens
trafiksamordnare. Sårbarheten är stor när all kompetens finns hos en person. Tillgängligheten är inte den bästa eftersom uppgifterna ligger på en tjänst som även innehåller flera
andra arbetsuppgifter. Det är lätt att hamna i jävsituation när orten är liten och handläggaren bor på orten. Det kan också vara svårt för enskilda medborgare att blotta sitt behov
av stöd när man känner den person som ska utreda behovet.
Kommunen får, efter överenskommelse med landstinget, om det hör till dem som ansvarar
för kollektivtrafiken i länet, överlåta sina uppgifter enligt Lag om färdtjänst (2010:1068) till
den regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet. Kvar hos kommunen, efter en sådan
överlåtelse, blir det ekonomiska ansvaret. I flera län (t ex i Dalarna) har kommunerna
överlämnat ansvaret till kollektivtrafikmyndighet.
Länets kommuner har samarbetat kring upphandling och samordning av resor i många år.
Kommunerna har gemensamma tillämpningsanvisningar för färdtjänst och gemensam
färdtjänsttaxa. Tre kommuner har överlåtit ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst till
Landstinget, länets kollektivtrafikmyndighet. Söderhamn var första kommun 2003, därefter
Bollnäs och Ockelbo.
X-Trafik, Landstingets förvaltning för trafikfrågor, kan överta kommunens uppgifter gällande
myndighetsutövningen med en förberedelsetid på ca 6 månader. För beräkning av
ersättningen till Landstinget används en befolkningsbaserad modell. Årskostnaden för
Hofors kommun är beräknad till ca 158 tkr för 2014. Kostnaderna indexuppräknas årligen.
Hos X-Trafik arbetar flera personer med myndighetsutövningen gällande färdtjänst och
riksfärdtjänst. Detta gör att sårbarheten minskar, tillgängligheten till färdtjänsthandläggare
ökar och risken för jäv minskar. Det som kan ses som negativt är det fysiska avståndet
mellan hoforsborna och färdtjänsthandläggaren.
Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala rådet för funktionshindrade har informerats. I
Kommunala rådet för funktionshindrade råder delade meningar. Den största nackdelen
anses vara förlorat arbetstillfälle i kommunen. Dock ser man det som positivt om tillgängligheten kan öka samt risken för jäv minska.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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forts § 8
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, trafiksamordnare Ulla Sahlström, 2014-01-10
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
att överlåta handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst samt myndighetsutövningen till
kollektivtrafikmyndigheten Landstinget Gävleborg
att uppdra till kommunstyrelsen att teckna särskilt avtal gällande överlåtelsen mellan
Landstinget Gävleborg och Hofors kommun
att uppdra till kommunstyrelsen att besluta om eventuella ändringar och tillägg i avtalet.

__________
Kommunfullmäktige 2014-02-24
Beslutförslag under sammanträdet
Marie-Louise Dangardt (S) föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Pär Åslund (FHT) föreslår att kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med Marie-Louise Dangardts (S) bifallsyrkande.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlåta handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst samt myndighetsutövningen till
kollektivtrafikmyndigheten Landstinget Gävleborg
att uppdra till kommunstyrelsen att teckna särskilt avtal gällande överlåtelsen mellan
Landstinget Gävleborg och Hofors kommun
att uppdra till kommunstyrelsen att besluta om eventuella ändringar och tillägg i avtalet.
Reservation
Pär Åslund (FHT) reserverar sig mot beslutet.
Expedieras
Trafiksamordnare
Landstinget Gävleborg
Akten
Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

2014-02-24
2014-02-03

Kf § 9
Ks § 10
Ksau § 10

Dnr 2013/111
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§ 9 Eventuell ändring av antalet ledamöter i kommunfullmäktige, beslut
Ärende
Betänkandet Statens Offentliga Utredningar (SOU) 2012:30 Vital Demokrati överlämnades
till regeringen i maj 2012. Ett av förslagen innebär en ändring av 5 kap 1 § kommunallagen
(1991:900). Intervallen för hur många röstberättigade en kommun ska ha som minst och
mest för att ha 31 och 41 ledamöter i fullmäktige ändras, samt att kommuner med högst
8 000 röstberättigade ska kunna ha som minst 21 ledamöter. Den 1 mars 2013 hade Hofors
kommun 7 672 röstberättigade invånare (källa Valmyndigheten) och skulle i sådana fall
kunna innefattas av lagändringen.
Planerat ikraftträdande av lagändringen är 1 januari 2014. Kommuner som vill genomföra
ändringen måste fatta beslut i kommunfullmäktige innan februari månads utgång valåret (2014).
Ärendet har varit ute på remiss till samtliga partier representerade i kommunfullmäktige.
Svar har inkommit från socialdemokraterna och moderaterna.
Socialdemokraterna vill behålla antalet ledamöter i kommunfullmäktige (31 st) med
motiveringen att ha många delaktiga. Eventuell förändring ska ske i enighet med övriga
partier.
Moderaterna anser att Hofors kommuns fullmäktigeförsamling kan bestå av 21 ledamöter.
En minskning av antalet ledamöter i fullmäktige motiveras av den minskade befolkningsmängden.
Beslutsförslag under sammanträdet
Hans Larsson (C) m fl föreslår oförändrat antal ledmöter i kommunfullmäktige.
Kent Olsson (FHT) föreslår minskat antal ledamöter i kommunfullmäktige till 21.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med Hans Larssons (C) m fl förslag.
Beslutsunderlag
Utdrag ur SOU 2012:30 Vital Demokrati
Utdrag ur Valmyndighetens nyhetsbrev 2013:4
Remissvar från Moderaterna, 2013-11-21
Remissvar från Socialdemokraterna, 2013-12-11
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Kristina Jansson, 2013-12-19
Justerare

Utdragsbestyrkande
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forts § 9
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att behålla antalet ledamöter (31 st) i
kommunfullmäktige.
Reservation
Kent Olsson (FHT) reserverar sig mot beslutet.

__________
Kommunfullmäktige 2014-02-24
Beslutsförslag under sammanträdet
Daniel Johansson (S), Ing-Marie Möller-Andersen (S), Xamuel Halfvars (V), Gunlög Nordström
(MP), Ziita Eriksson (M), Hans Larsson (C), Hans Backman (FP) och Pär Åslund (FHT) föreslår
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kent Olsson (FHT) föreslår minskat antal ledamöter i kommunfullmäktige till 21.
Xamuel Halfvars (V) föreslår avslag på Kent Olssons (FHT) förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer Daniel Johanssons (S) m fl bifallsförslag mot Kent Olssons (FHT) förslag
om att minska antalet ledamöter och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Daniel
Johanssons (S) m fl bifallsförslag.
Därmed utgår Xamuel Halfvars (V) avslagsförslag på Kent Olssons (FHT) förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att behålla antalet ledamöter (31 st) i kommunfullmäktige.
Reservation
Kent Olsson (FHT) och Broor Sundin (FHT) reserverar sig mot beslutet.

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kf § 10
Ks § 12
Ksau § 12

Dnr 2013/101

§ 10 Motion om trygghetsboende, beslut
Ärende
Hans Backman (FP) har lämnat in en motion om att det ska inrättas ett trygghetsboende i
Hofors kommun. Folkpartiet vill skapa ett boende för de äldre som inte uppfyller kraven för
särskilt boende, men som har behov av social gemenskap och trygghet. En möjlighet att
skapa ett sådant trygghetsboende är att bygga om en av Hoforshus fastigheter i stället för
att riva.
Hoforshus AB arbetar med olika åtgärder för att dels komma till rätta med överskottet av
bostadsfastigheter och dels upprätta bostäder som är anpassade till en framtida efterfrågan
helt i enlighet med Folkpartiets motion. Parallellt med detta arbete har PRO i Hofors inlett
ett arbete i form av studiecirklar för att ta fram förslag för det framtida boendet i Hofors.
I hela Sverige finns en ökad efterfrågan på boende som kan förknippas med ett beslut om ett
särskilt boende. En ökad efterfrågan på s k trygghetsboende har sin utgångspunkt i
samhällsutvecklingen, där de särskilda boendena avvecklats under senare tid och där allt fler
äldre har en bättre hälsa och klarar ett eget boende högre upp i åldrarna.
Hoforshus AB står inför strukturella åtgärder där bostadsbeståndet inte motsvarar
efterfrågan. Bostäderna är helt enkelt inte anpassade till den nuvarande efterfrågan och inte
heller de krav som t ex ett trygghetsboende ställer. Det finns dock inte några tvivel om att
antalet lägenheter är för stort i förhållande till efterfrågan, vilket leder till krav på att
reducera beståndet.
En mycket svår fråga är dock hur man ska klara finansieringen av en reduktion av beståndet
samtidigt som en omvandling eller nybyggnation behövs för att utveckla t ex ett trygghetsboende. Lagen om allmännyttan ställer krav på affärsmässighet, vilket innebär att Hofors
kommun har mycket små eller obefintliga möjligheter att ge bidrag till ett uppförande av ett
trygghetsboende.
Kenneth Axling (S) påpekar att det redan i dagsläget finns ett trygghetsboende i kommunen,
vilket man inte kan utläsa av motionen eller svaret.
Beslutsunderlag
Motion, 2013-10-08
Tjänsteskrivelse, Hoforshus vd Christian Rickardsson, 2013-12-09

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

2014-02-24
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forts § 10
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att ge Hoforshus AB i
uppdrag att utreda frågan om eventuellt uppförande av ytterligare trygghetsboende i
kommunen, och därmed anse motionen besvarad.

__________
Kommunfullmäktige 2014-02-24
Beslutförslag under sammanträdet
Marie-Louise Dangardt (S), Hans Backman (FP) och Pär Åslund (FHT) föreslår bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ge Hoforshus AB i uppdrag att utreda frågan om eventuellt
uppförande av ytterligare trygghetsboende i kommunen, och därmed anse motionen
besvarad.

Expedieras
Hoforshus AB
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

2014-02-24
2014-02-03

Kf § 11
Ks § 13
Ksau § 13

Dnr 2011/94
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§ 11 Reviderad tobakspolicy, beslut
Ärende
En reviderad tobakspolicy antogs i kommunstyrelsen och förelades kommunfullmäktige i
slutet av november. Efter avslutad beredning har frågan om s k E-cigaretter aktualiserats,
varför ärendet återremitterades för att bestämmelser om E-cigaretter skulle inarbetas.
E-cigaretten marknadsförs som en metod för att sluta röka eller minska konsumtionen samt
för användning på platser där rökning är förbjuden. E-cigaretten innehåller nikotin, vilket
innebär att man behåller både nikotinberoendet och vanan. I dagsläget saknas produktsäkerhetskontroll, kunskap om risker med e-cigaretter och i vetenskapliga studier angående
e-cigarettens värde som långsiktigt avvänjningsmedel rekommenderas e-cigaretten inte av
experter.
Ordförande föreslår följande ändring i förslag till reviderad tobakspolicy:
Texten ”E-cigaretten innehåller nikotin och är olaglig att sälja i Sverige” ändras till
” E-cigaretten som innehåller nikotin är olaglig att sälja i Sverige.”
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunchef Ulf Strömstedt, 2014-01-10
Reviderad tobakspolicy
Fakta om E-cigaretter, psykologer mot tobak
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa reviderad
tobakspolicy med ovanstående ändring.

__________
Kommunfullmäktige 2014-02-24
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderad tobakspolicy.
Expedieras
Samtliga styrelser och nämnder
Hemsida och intranät
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

2014-02-24
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§ 12 Motion om fortsatt kommunalt stöd till Kvinnojouren Rosen, anmälan
Ärende
Hans Backman (FP) yrkar i motion att Kvinnojouren Rosen i Hofors ska återfå sitt kommunala
stöd på 240 000 kr per år.
Beslutsunderlag
Motion, Hans Backman (FP), 2013-01-10
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att den överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning.

Expedieras
Hans Backman
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

2014-02-24

Kf § 13

Dnr 2014/9
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§ 13 Interpellation till kommunalrådet angående fria och lika val 2014,
anmälan
Ärende
Pär Åslund (FHT) ställer i interpellation till kommunalråd Marie-Louise Dangardt (S) frågor om
valet 2014.
Kommunfullmäktige ändrar mottagande person till Valnämndens ordförande, Ann-Chatrin
Sundberg.
Beslutsunderlag
Interpellation från Pär Åslund (FHT), 2014-01-21
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och att den besvaras av
Valnämndens ordförande på fullmäktiges sammanträde 31 mars 2014.

Expedieras
Pär Åslund (FHT)
Valnämndens ordförande
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

2014-02-24
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Kf § 14

§ 14 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och LSS
Ärende
Kommunen har skyldighet att till Socialstyrelsen och kommunens revisorer rapportera
kvartalsvis, ej verkställda gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen och
9 § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, som ej verkställts inom tre
månader.
Statistikrapport ska även lämnas till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Rapport kvartal 3 och 4, 2013
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporterna.
Expedieras
Socialnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

2014-02-24

Kf § 15

§ 15 Meddelanden
- Länsstyrelsen Dalarnas län: Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet
- Posten Meddelande AB: Angående Postens verksamhet och närvaro i Hofors kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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