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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 Barbro Johansson (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
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Närvarolista / Omröstningsprotokoll
Ersättare

För ordinarie
Ledamot
Nr 5
Nr 4

Juha Könönen (S)
Mari Rasjö (S)
Lars Hedkvist (S)
Hans Hellström (S)
Annelie Klang (S)
Ewa Henning (S)
Benny Eriksson (S)
Nr 2
Petra Ramstad (M)
Jan Hultkrantz (M)
Per Berglund (C)
Sten Brunk (C)
Cia Norberg (FP)
Lennart Elfström (FP)
Susanna Wintherhamre (V) Nr 20
Eero Luusua (V)
Gunnar Lindberg (MP)
- (MP)
Anna Magnusson (FHT)
Mats Eriksson (FHT)
- (SD)
- (SD)
SUMMA
Övriga närvarande

Justerare

Närvaro
Ja
Nej
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Kommentar

Omröstning
Ja Nej Avstår

X
X
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Kristina Jansson
Ulf Strömstedt
Mats Rostö
Anne-Marie Niemelä
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Kf § 117

§ 117 Kungörande
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörande.

Kf § 118

§ 118 Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med följande ändring:
- Extra ärende: Medborgarförslag om hundrastgård, behandlas som ärende 8 b).

Kf § 119

§ 119 Allmänhetens frågestund
Frågor ställs om
- varför Kvinnojouren Rosen inte får något bidrag från kommunen nästa år
- otjänligt vatten i Bodås och varför de boende inte fått någon information från kommunen
- den fasta delen av vattentaxan.
Gästrike Vattens VD Mats Rostö besvarar frågorna avseende vatten under sin information,
§ 120.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kf § 120

§ 120 Information från Gästrike Vatten AB
Ärende
Mats Rostö, VD på Gästrike Vatten AB, informerar om statusen på Hofors anläggningar,
intäkter och kostnader över tid, åtgärder som har gjorts och kommer att göras i framtiden
och avslutningsvis förslaget till justering av brukningstaxan.
Gästrike Vatten AB och Hofors Vatten AB har funnits sedan 2008. Verksamheten är helt
avgiftsfinansierad och drivs enligt självkostnadsprincipen, det vill säga att verksamheten inte får gå
med vinst.
Status: Gästrike Vatten AB arbetar bland annat med att säkra kvaliteten på dricksvattnet och
ledningsnäten. Prioriterad verksamhet är att säkra råvattenkvaliteten. Fallet i Bodås under hösten
var ett exempel på problem med råvattenkvaliteten i kombination med ett åldrande VA-system.
Hyn har stora problem med höga färgtal i råvatten till Vattenverket, vilket innebär att vattnet
måste renas mer. I hela Sverige är den långsiktiga trenden en försämrad råvattenkvalitet.
Intäkter/kostnader: Historiskt har brukningstaxan i Hofors legat på en låg nivå. VA-verksamheten
var tidigare delvis skattefinansierad, vilket upphörde 2008. Försåld mängd har under åren 20082013 minskat med totalt 33 %, till stor del på grund av ett förändrat behov från storförbrukarna
Ovako och Berendsen.
Åtgärder: Gästrike Vatten AB arbetar för att hitta en långsiktig lösning för att säkerställa
råvattenförsörjningen. I Hofors pågår ett arbete för att identifiera möjliga vattenresurser.
Ledningsförnyelsen är högt prioriterad, för att kunna säkra vattenkvaliteten och minska kostnader
i reningsverken. Avseende vattenförsörjning pågår ett arbete med att sätta in UV-ljus för att
säkerställa dricksvattenkvaliteten och vid dricksvattentillverkningen ska man kunna säkerställa
godtjänt dricksvatten idag och för framtiden.
Förslag till höjd brukningstaxa: Verksamheten har ett behov av ett kapitaltillskott på 2,2 miljoner
kronor, vilket beror på kraftigt minskad försåld mängd, en nedåtgående trend för
vattenförbrukningen för stora förbrukare, stort underhållsbehov samt insatser för att säkerställa
leverans och kvalitet på dricksvattnet.
Efter presentationen medges även allmänheten ställa frågor till Mats Rostö.
Beslutsunderlag
Muntlig information, Mats Rostö, VD Gästrike Vatten AB

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tacka för informationen.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 121 Höjning av brukningstaxan, Hofors Vatten AB (org.nr. 556751-2289),
beslut
Ärende
För VA-verksamheten gäller kommunallagens självkostnadsprincip. De avgifter som får tas ut
av VA-kollektivet (fastighetsägare anslutna till den allmänna VA-anläggningen) är endast
avgifter som täcker nödvändiga kostnader för levererade tjänster.
Under augusti 2013 har en genomlysning av nu gällande taxa och debiterad mängd
genomförts. När det gäller storförbrukarna ser Hofors Vatten AB en stor minskning, vilket
medför att mängden försåld kvantitet minskar stort. Detta tillsammans med ökade
kostnader gör att Hofors Vatten AB har en vikande trend totalt sett.
Utifrån bedömd kostnadsutveckling med hänsyn till rationaliseringspotential samt kända nya
kostnader påvisar Hofors Vatten AB behovet av taxehöjningar, från när det ska gälla samt
beräknad storlek. Delar av kostnadsökningarna kan hanteras med rationaliseringar och
effektiviseringar i verksamheten men taxehöjningar kan inte uteslutas för att uppnå full
kostnadstäckning.
Gästrike Vatten AB har från det att Hofors Vatten AB bildades på uppdrag av styrelsen
genomfört ett stort antal insatser genom såväl större underhåll som investeringar för att öka
anläggningarnas status och därmed driftsäkerhet. Genom dessa insatser tryggas VAförsörjningen i kommunen för nuvarande och kommande generationers brukare. Kolfilter
har installerats i Hofors vattenverk för att ta bort smak och lukt på vatten med bra respons
från Hofors Vatten AB:s kunder.
Hofors Vatten AB:s styrelse föreslår att Hofors kommun ska besluta om höjd brukningstaxa
från och med 1 januari 2014.
Beslutsunderlag
Missiv, beslutsunderlag och protokollsutdrag, Hofors Vatten AB
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta, att gälla från 1 januari 2014
- att fast avgift höjs från 1 684 kr/år till 1 900 kr/år
- att lägenhetsavgiften höjs från 1 373 kr/år till 1 540 kr/år
- att brukningsavgiften höjs från 25,40 kr/m3 till 27 kr/m3
Moms tillkommer på samtliga priser.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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forts § 121
Omedelbar justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

__________
Kommunfullmäktige 2013-11-25
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar, att gälla från 1 januari 2014
- att fast avgift höjs från 1 684 kr/år till 1 900 kr/år
- att lägenhetsavgiften höjs från 1 373 kr/år till 1 540 kr/år
- att brukningsavgiften höjs från 25,40 kr/m³ till 27 kr/m³
Moms tillkommer på samtliga priser.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Pär Åslund (FHT).

Expedieras
Gästrike Vatten AB/Hofors Vatten AB
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 122 Medborgarförslag om vårdnadsbidrag, anmälan
Ärende
Camilla Norlander har inkommit med förslaget att kommunen ska införa vårdnadsbidrag, för
att föräldrarna själva ska kunna påverka när och om barnen ska skolas in på dagis.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, Camilla Norlander, 2013-10-23
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
handläggning.

Expedieras
Camilla Norlander
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 123 Medborgarförslag om hundrastgård, anmälan
Ärende
Gerda Sundström har inkommit med ett förslag att kommunen ska anlägga en hundrastgård,
förslagsvis på Västerhöjden. Gerda föreslår att två hundrastgårdar ska byggas - en för större
hundar och en för mindre hundar.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, Gerda Sundström, 2013-11-13
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
handläggning.

Expedieras
Gerda Sundström
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 124 Medborgarförslag om att åk 9 ska anordna aktiviteter för yngre barn,
besvarande
Ärende
Ronja Skoglund, Ida Hedström och Matilda Hedström har lämnat ett medborgarförslag om
att åk 9 på Petreskolan ska anordna en aktivitet för yngre barn. Aktiviteten ska förebygga
mobbning och grupperingar bland barnen. Förslaget innebär också en möjlighet för eleverna
i åk 9 att förbereda sig för gymnasiet, där det krävs eget ansvar och planering.
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat medborgarförslaget och skriver i sitt beslut att
skolan inte har några resurser avsatta för ett sådant projekt. Däremot passar förslaget väl in i
Entré Ungdoms verksamhet, där det finns både personalresurser och medel avsatta för unga
som vill ansöka om medel för en idé eller projekt. Petreskolans lärare känner till detta och
kan slussa eleverna vidare till Entré Ungdoms coacher.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, Ronja Skoglund, Ida Hedström och Matilda Hedström, 2013-03-11
Skolchefens tjänsteskrivelse, 2013-06-20
Barn- och utbildningsnämnden, § 79/2013-08-20
Tjänsteskrivelse, kommunchef Ulf Strömstedt, 2013-10-01
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget
besvarat.

__________
Kommunfullmäktige 2013-11-25
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.

Expedieras
Ronja Skoglund
Ida Hedström
Matilda Hedström
Barn- och utbildningsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 125 Valärende: Avsägelse av uppdrag för resterande del av mandatperioden
2011-2014
Ärende
Barbro Johansson (S) har begärt entledigande från samtliga uppdrag i Hofors kommun:
ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i socialnämnden samt ledamot i Hoforshus AB
styrelse.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
- entlediga Barbro Johansson (S) från samtliga uppdrag i Hofors kommun
- begära uppgift om ny ledamot från Länsstyrelsen

Expedieras
Länsstyrelsen
Barbro Johansson
Socialnämnden
Hoforshus AB

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 126 Svar på interpellation från Hans Larsson (C) om
miljökonsekvensbeskrivning och egenkontrollprogram, Malmjärn
Ärende
Hans Larsson (C) ställer i interpellation till kommunalråd Marie-Louise Dangardt (S) frågor om
någon miljökonsekvensbeskrivning gjordes i samband med att Hofors kommun övertog
ansvaret av Malmjärn och hur kommunens egenkontrollprogram ser ut efter övertagandet
och ansvaret för skötseln.
Beslutsunderlag
Interpellation, Hans Larsson (C), 2013-09-23
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och att den besvaras av
kommunalrådet på fullmäktiges sammanträde 25 november 2013.

__________
Kommunfullmäktige 2013-11-25
Beslutsunderlag
Svar på interpellation, Marie-Louise Dangardt (S), 2013-11-15
Hans Larsson (C) tackar för svaret.
I debatten yttrar sig även Pär Åslund (FHT).
Beslut
Efter att ledamöterna getts tillfälle att yttra sig förklarar ordföranden interpellationsdebatten
avslutad.

Expedieras
Hans Larsson (C)
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 127 Utdebitering 2014, beslut
Ärende
Enligt kommunallagens bestämmelser 8 kap, 6 §, ska kommunstyrelsen innan oktober
månads utgång lämna förslag på utdebitering kommande år.
Det förslag som tagits fram under årets budgetarbete innebär en skattesänkning med
15 öre år 2014.
Ekonomichef Christer Ekendahl redogör för budgetförslaget, där en skattesänkning med 15
öre 2014 och 10 öre 2015 ingår. Det är särskilt tre parametrar som möjliggör kommunens
skattesänkning: nytt skatteutjämningssystem, minskad befolkningsminskning och ökad
utdelning från Hofors Energi AB.
Beslutsunderlag
Muntlig information, ekonomichef Christer Ekendahl och ekonom Anne-Marie Niemelä
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 147/2013-10-29
Beslutförslag under sammanträdet
Xamuel Halfvars (V) föreslår att besluta i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag.
Pär Åslund (FHT) föreslår oförändrad utdebitering för 2014.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Xamuel Halfvars (V) förslag mot Pär Åslunds (FHT) förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Xamuel Halfvars (V) förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa utdebitering för 2014 till
22:86 per skattekrona.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Pär Åslund (FHT).

Justerare

Utdragsbestyrkande
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forts. § 127

__________
Kommunfullmäktige 2013-11-25
Beslutsförslag under sammanträdet
Marie-Louise Dangardt (S), Sören Bergqvist (V), Gunlög Nordström (MP), Alf Persson (M), Hans
Larsson (C), Kent Olsson (FHT) och Hans Backman (FP) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta
i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Pär Åslund (FHT) föreslår i första hand ingen skattesänkning.
Pär Åslund (FHT) föreslår i andra hand 10 öres skattesänkning.
Beslutsgång
Ordföranden finner att Pär Åslunds (FHT) yrkande om 10 öres skattesänkning inte är berett av
kommunstyrelsen och att det därför inte ska ställas under proposition. Ordföranden ställer
därefter Marie-Louise Dangardts (S) m.fl. bifallsyrkande mot Pär Åslunds (FHT) avslagsyrkande.
Ordningen godkänns. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med MarieLouise Dangardts (S) m.fl. bifallsyrkande.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa utdebitering för 2014 till 22:86 per skattekrona.
Reservation
Pär Åslund (FHT) reserverar sig mot beslutet.

Expedieras
Ekonomifunktionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 128 Verksamhetsplan 2014 – 2016 med budget för 2014, beslut
Ärende
Ekonom Anne-Marie Niemelä informerar att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har
lämnat en prognos avseende budgetförutsättningar 2013-2017 med
skatteunderlagsprognos. Prognosen innebär för Hofors kommun ett förbättrat resultat med
1,2 miljoner kronor 2014, 1,7 miljoner kronor 2015 och 3,1 miljoner kronor 2016.
Upprättat budgetförslag 2014-2016 omfattar bland annat nedanstående satsningar:
Barn- och utbildningsnämnden: medel har tillförts för en förbättrad integrationsverksamhet,
IT-pedagog samt implementering av 1:1 datorer, det vill säga att varje elev ska ha tillgång till
en egen dator.
Socialnämnden: medel har avsatts till ökad bemanning inom äldreomsorg, hemtjänst samt
biståndshandläggare.
Under åren 2014-2016 kommer Hofors kommun att uppnå ett samlat resultat om totalt
18,2 miljoner kronor.
I budgetförslaget ingår en skattesänkning med 15 öre 2014 samt 10 öre 2015.
Ekonomichef Christer Ekendahl redogör för budgetförslaget. Det är särskilt tre parametrar
som möjliggör kommunens skattesänkning: nytt skatteutjämningssystem, minskad
befolkningsminskning och ökad utdelning från Hofors Energi AB.
Beslutsunderlag
Muntlig information, ekonomichef Christer Ekendahl och ekonom Anne-Marie Niemelä
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Christer Ekendahl, 2013-10-15
Förslag till budget 2014, plan 2015-2016
Allians Hofors, Budget 2014-viljeinriktning
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Anne-Marie Niemelä, 2013-11-05
Justering av ramar gällande budget 2014, plan 2015-2016
Beslutsförslag under sammanträdet
Torbjörn Jansson (S) föreslår att besluta i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till budget.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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forts. § 128
Tilläggsförslag: Hans Larsson (C) föreslår att komplettera budgeten med Allians Hofors
viljeinriktningsdokument.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Torbjörn Janssons (S) förslag och finner bifall därtill.
Därefter ställer ordföranden proposition på Hans Larssons (C) tilläggsförslag och finner att
kommunstyrelsen avslår tilläggsförslaget.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
att fastställa upprättat förslag till budget för 2014 samt plan 2015-2016
att fastställa upprättade förslag till strategiska mål
att den fastställda budgeten även ska utgöra kommunens skolplan för 2014-2016.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Pär Åslund (FHT).
Ziita Eriksson (M), Hans Larsson (C) och Helena Lindell (FP) reserverar sig till förmån för
Allians Hofors tilläggsförslag.

På kommunstyrelsens sammanträde 18 november 2013 informerar ekonomichef AnneMarie Niemelä om justeringar som har gjorts efter kommunstyrelsens sammanträde den 29
oktober 2013 avseende driftbudgeten för nämnder och styrelsen. Nedanstående justeringar
har gjorts på sid 24 i budgetdokumentet:
Driftbudget nämnder och styrelse
Kommunstyrelse
Intäkter
Kostnader

Budget 2014
75 128 kr
-54 072 kr
129 200 kr

Budget 2015 Budget 2016
78 950 kr
74 881 kr
-53 792 kr -53 792 kr
132 742 kr 128 673 kr

Socialnämnd
Intäkter
Kostnader

217 500 kr
-102 049 kr
319 549 kr

216 220 kr 216 220 kr
-102 049 kr -102 049 kr
318 269 kr 318 269 kr

Nettoförändringen efter justering av ramar för kommunstyrelsen och socialnämnden blir
61 000 kronor.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna justeringen av ramarna.
Omedelbar justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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__________
Kommunfullmäktige 2013-11-25
Hofors kommuns ekonomichef sedan 1 november 2013, Anne-Marie Niemelä presenterar
sig för kommunfullmäktige.
Kommunalråd Marie-Louise Dangardt (S) inleder med att presentera kommunstyrelsens förslag till
budget 2014. Marie-Louise redogör för kommunens planerade investeringar, satsningar och
anpassningar under planperioden 2014-2016, utdebitering 2014 och plan för 2015-2016. Barn- och
utbildningsnämndens och socialnämndens verksamheter står för mer än 75 % av kommunens
verksamhet. Befolkningsutvecklingen i Hofors kommun för 2013 är bättre än förväntat, vilket
kommer att ge ett bättre ekonomiskt resultat än vad som är prognostiserat.
Sören Bergqvist (V), Gunlög Nordström (MP), Alf Persson (M), Hans Backman (FP), Hans Larsson (C)
och Kent Olsson (FHT) kommenterar kommunstyrelsens budgetförslag.
Efter lottning håller sju partier inledningsanföranden.
Marie-Louise Dangardt (S) föreslår under sitt anförande att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens budgetförslag och avslå Allians Hofors tilläggsyrkande.
Sören Bergqvist (V) föreslår under sitt anförande att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens budgetförslag och avslå Allians Hofors tilläggsyrkande.
Gunlög Nordström (MP) föreslår under sitt anförande att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens budgetförslag.
Alf Persson (M) föreslår under sitt anförande att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens
budgetförslag och bifalla Allians Hofors tilläggsyrkande.
Hans Backman (FP) föreslår under sitt anförande att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens budgetförslag och bifalla Allians Hofors tilläggsyrkande.
Hans Larsson (C) föreslår under sitt anförande att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens budgetförslag och bifalla Allians Hofors tilläggsyrkande.
Kent Olsson (FHT) föreslår under sitt anförande att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens budgetförslag.
Yrkanden framförs av Marie-Louise Dangardt (S), Kenneth Axling (S), Torbjörn Jansson (S), Sören
Bergqvist (V), Gunlög Nordström (MP), Hans Larsson (C), Helena Wikström (C), Hans Backman (FP),
Alf Persson (M), Kent Olsson (FHT), Pär Åslund (FHT) och Kjell Hedman (-). Under debatten yttrar
sig även Ing-Marie Möller Andersen (S) och Susanna Wintherhamre (V).
Beslutsförslag under sammanträdet
Marie-Louise Dangardt (S), Kenneth Axling (S), Torbjörn Jansson (S), Sören Bergqvist (V), Gunlög
Nordström (MP), Hans Larsson (C), Helena Wikström (C), Hans Backman (FP), Alf Persson (M), Kent
Olsson (FHT) och Kjell Hedman (-) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens
förslag.
Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Alf Persson (M), Hans Backman (FP), Hans Larsson (C) och Helena Wikström (C) föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla tilläggsförslaget från Allians Hofors.
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Marie-Louise Dangardt (S), Kenneth Axling (S), Torbjörn Jansson (S) och Sören Bergqvist (V)
föreslår att kommunfullmäktige ska avslå Allians Hofors tilläggsförslag.
Pär Åslund (FHT) föreslår att kommunfullmäktige ska avslå budgetförslaget och att pengar ges till
att behålla alla lekplatser som hittills och kvinnojouren får 140 000 kronor extra.
Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Beslutsgång
Ordföranden finner att Pär Åslunds (FHT) förslag om att behålla lekplatser och ge extra
pengar till kvinnojouren inte är berett av kommunstyrelsen och att det därför inte ska ställas
under proposition. Ordföranden ställer därefter Marie-Louise Dangardts (S) m.fl.
bifallsförslag mot Pär Åslunds (FHT) avslagsförslag. Därefter ställs Alf Perssons (M) m.fl.
tilläggsförslag under proposition. Ordningen godkänns. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller Marie-Louise Dangardts (S) m.fl. bifallsförslag och att Alf
Perssons (M) m.fl. tilläggsförslag avslås.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
att fastställa upprättat förslag till budget för 2014 samt plan 2015-2016
att fastställa upprättade förslag till strategiska mål
att den fastställda budgeten även ska utgöra kommunens skolplan för 2014-2016.

Reservation
Pär Åslund (FHT) reserverar sig mot hela budgetbeslutet.
Alf Persson (M), Ziita Eriksson (M), Hans Backman (FP), May Hedlund (FP), Hans Larsson (C)
och Helena Wikström (C) reserverar sig till förmån för Allians Hofors tilläggsförslag.

Expedieras
Ekonomikontoret
Samtliga nämnder och styrelse
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
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2013-10-29
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§ 129 Fastställande av borgensram 2014 Hoforshus AB, beslut
Ärende
Hoforshus AB har hemställt till kommunen om en borgensram för 2014. Framställan
omfattar 356,5 miljoner kronor. Hoforshus AB hänvisar till upptagna lån under 2013 samt
genomförda och under resterande del av 2013 och 2014 planerade investeringar godkända
genom tidigare beslut i kommunfullmäktige.
Ekonomichefen skriver att bolagets riskexponering bör minskas genom att upptagna lån
amorteras. Amorteringar i bolaget ska motsvara nivån på avskrivningar, vilket innebär att
investeringar ska finansieras med den likvidförstärkning som genereras under 2014.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Christer Ekendahl, 2013-10-04
Skrivelse, VD för Hoforshus AB Christian Rickardsson, 2013-09-17
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att den lånevolym som Hofors kommun går i borgen för, såsom för egen skuld, avseende
Hoforshus AB:s externa låneförpliktelser under år 2014 uppgår till ett totalt högsta
lånebelopp om 356,5 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.
att Hoforshus AB, under 2014, ska minska sin låneskuld med ett belopp motsvarande årets
avskrivningar, dock minst 16 miljoner kronor.

__________
Kommunfullmäktige 2013-11-25
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att den lånevolym som Hofors kommun går i borgen för, såsom för egen skuld, avseende
Hoforshus AB:s externa låneförpliktelser under år 2014 uppgår till ett totalt högsta
lånebelopp om 356,5 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.
att Hoforshus AB, under 2014, ska minska sin låneskuld med ett belopp motsvarande årets
avskrivningar, dock minst 16 miljoner kronor.
Expedieras
Hoforshus AB
Ekonomikontoret
Akten
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
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2013-10-29
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§ 130 Värdegrund för kommunorganisationen i Hofors, 2014, beslut
Ärende
Kommunledningsgruppen (KLG) har tillsammans med förtroendemän arbetat fram ett
förslag till kommunens värdegrund och hur den ska implementeras under kommande år.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Christer Ekendahl, 2013-10-15
Beslutsförslag under sammanträdet
Torbjörn Jansson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Pär Åslund (FHT) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta enligt följande förslag:
En förutsättning för att närma sig kommunens vision ”Vänligast i Sverige” är att kommunen
lever med följande ledstjärnor: demokrati, mänskliga rättigheter, miljöhänsyn, god
hushållning, samt att ta beslut på goda grunder i enlighet med förvaltningslagens regler. För
att kunna arbeta efter dessa ledstjärnor ska personal och politiker utbildas i dessa frågor.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med Torbjörn Janssons (S) förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa upprättat förslag till
värdegrund
samt att för egen del besluta, att i händelse av kommunfullmäktiges fastställande av
föreslagen värdegrund, genomföra föreslagen process kring införandet av värdegrund för
kommunorganisationen.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Pär Åslund (FHT).

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

2013-11-25
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__________
Kommunfullmäktige 2013-11-25
Beslutsförslag under sammanträdet
Marie-Louise Dangardt (S), Kent Olsson (FHT) och Alf Persson (M) föreslår att
kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Pär Åslund (FHT) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta enligt följande förslag:
En förutsättning för att närma sig kommunens vision ”Vänligast i Sverige” är att kommunen
lever med följande ledstjärnor: demokrati, mänskliga rättigheter, miljöhänsyn, god
hushållning, samt att ta beslut på goda grunder i enlighet med förvaltningslagens regler. För
att kunna arbeta efter dessa ledstjärnor ska personal och politiker utbildas i dessa frågor.
Marie-Louise Dangardt (S) föreslår att kommunfullmäktige ska avslå Pär Åslunds (FHT)
tilläggsförslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Marie-Louise Dangardts (S) m.fl. bifallsförslag och finner
att kommunfullmäktige bifaller förslaget. Därefter ställer ordföranden Marie-Louise
Dangardts (S) avslagsförslag mot Pär Åslunds (FHT) tilläggsförslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar att avslå Pär Åslunds (FHT) tilläggsförslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till värdegrund.
Reservation
Pär Åslund (FHT) reserverar sig mot beslutet.

Expedieras
Kommunstyrelsen
Kommunledningsgruppen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

2013-11-25
2013-10-29
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§ 131 Revidering allmänna lokala ordningsföreskrifter, beslut
Ärende
Miljö- och hälsoskyddskontoret har vid flertal tillfällen mottagit klagomål från allmänheten
om att hästar badas inom allmänt friluftsbad. Med anledning av klagomålen föreslår miljöoch hälsoskyddskontoret ett tillägg till de allmänna lokala ordningsföreskrifterna som
innebär att under tiden 1 maj- 30 september får inte hästar vistas inom allmänt friluftsbad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, miljö- och byggservicekontoret, 2013-09-02
Förslag till Allmänna lokala ordningsföreskrifter
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta reviderade allmänna lokala
ordningsföreskrifter.

__________
Kommunfullmäktige 2013-11-25
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter.

Expedieras
Hemsidan
Miljö- och byggnadsnämnden
Länsstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
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2013-10-29
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§ 132 Revidering av kommunstyrelsens och nämndernas reglementen, beslut
Ärende
Under hösten har förslag till förändring av kommunens arbete med folkhälsofrågorna
behandlats.
På motsvarande sätt har frågan om ledning och styrning av fritidsverksamheten och driften av
fritidsanläggningarna varit föremål för revisionens granskning. Detta har lett till ett förslag till
förändring av organisationen av denna verksamhet. Under förutsättning av fullmäktiges beslut
enligt ovan, så måste revideringar i styrelsens och nämndernas reglementen göras.
Beslutsunderlag
Förslag till reviderade reglementen för kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden,
miljö- och byggnadsnämnden och socialnämnden
Tjänsteskrivelse, kommunchef Ulf Strömstedt, 2013-10-09
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige ändringar i styrelsens och
nämndernas reglementen som innebär, dels att folkhälsoarbetet ska beaktas i alla
verksamheter, och dels en överföring av fritidsverksamheten från barn- och
utbildningsnämnden till kommunstyrelsen och driftsansvaret av fritidsanläggningarna från
Hoforshus AB till kommunstyrelsen.

__________
Kommunfullmäktige 2013-11-25
Beslutsförslag under sammanträdet
Marie-Louise Dangardt (S) föreslår att kommunfullmäktige ska återremittera ärendet till
kommunstyrelsen för kompletteringar av reglementena.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag och finner att ärendet ska
återremitteras.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för
kompletteringar av reglementena.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 133 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2014, beslut
Ärende
Från kommunkansliet föreligger förslag på tid och plats för ordinarie sammanträden under
2014.
Beslutsunderlag
Förslag till sammanträdesdagar 2014
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Kristina Jansson, 2013-09-30
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tid och plats för kommunstyrelsens sammanträden år 2014
fastställs till kl 08:15 i Kommunhuset, Granvägen 8, sammanträdesrum Stollen följande
dagar:
3 februari, 3 mars, 7 april, 12 maj, 16 juni, 25 augusti, 22 september, 27 oktober och
1 december.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa följande
sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2014:
24 februari, 31 mars, 5 maj, 9 juni, 15 september, 20 oktober, 24 november och 15
december,
fullmäktigesammanträdena i juni och september förläggs i Torsåker, kl 17:30, övriga möten
sker i Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl 17:30

__________
Kommunfullmäktige 2013-11-25
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige år 2014:
24 februari, 31 mars, 5 maj, 9 juni, 15 september, 20 oktober, 24 november och 15
december,
fullmäktigesammanträdena i juni och september förläggs i Torsåker, kl 17:30, övriga möten
sker i Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl 17:30.
Expedieras
Nämnder och styrelse
Hemsidan
Akten
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

2013-11-25
2013-10-29

Kf § 134
Ks § 151
Ksau § 164

Dnr 2011/94

Sida

27
24

§ 134 Reviderad tobakspolicy, beslut
Ärende
Tobakspolicyn har två mål. Det ena är att utifrån tobakslagen verka för att inte utsätta
kunder, brukare, elever eller patienter för passiv rökning. Det andra är att verka för en god
hälsa bland medarbetarna i Hofors kommun. Tidigare tobakspolicy ska revideras enligt
uppföljningspunkt och i och med det har den nu anpassats utifrån rådande förutsättningar
för att efterlevnaden ska bli så hög som möjligt.
Tobakspolicyn ska revideras vartannat år (senast antagen september 2011). Denna upplaga
utgår från de lagar och regler som gäller samt har anpassats till verksamhetens utformning
och resurser.
Beslutsunderlag
Förslag till reviderad tobakspolicy
Tjänsteskrivelse, personalchef Beatrice Molin Bergström, 2013-08-21
Beslutsförslag under sammanträdet
Torbjörn Jansson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Tilläggsförslag: Xamuel Halfvars (V) föreslår en ändring i tobakspolicyn enligt följande: I
arbetet med barn, elever, omsorgstagare och patienter ska medarbetaren inte lukta rök eller
bruka tobak.
Tilläggsförslag: Pär Åslund (FHT) föreslår ett tillägg i tobakspolicyn enligt följande: I
synnerhet på skolorna. Askkoppar får ej sättas upp inom rökförbjudna områden.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Janssons (S) förslag och finner bifall därtill.
Ordföranden ställer sedan proposition på Xamuel Halfvars (V) tilläggsförslag och finner bifall
därtill. Därefter ställer ordföranden proposition på Pär Åslunds (FHT) tilläggsförslag och
finner att kommunstyrelsen avslår detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att med de föreslagna ändringarna
anta förslaget gällande reviderad tobakspolicy inom Hofors kommun.
Reservation
Pär Åslund (FHT) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt tilläggsyrkande.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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__________
Kommunfullmäktige 2013-11-25
Beslutsförslag under sammanträdet
Marie-Louise Dangardt (S) och Kent Olsson (FHT) föreslår att ärendet ska återremitteras för
att närmare utreda elektroniska cigaretter (e-cigaretter).
Beslutsgång
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag att ta ställning till.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att närmare utreda elektroniska
cigaretter (e-cigaretter).

Expedieras
Kommunstyrelsen
Folkhälsosamordnaren
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2013-11-25
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Dnr 2013/110

§ 135 Meddelande
Kommunstyrelsen § 145/2013-10-29, Delårsrapport 2, år 2013 per den 31 augusti
2013 med årsprognos för Hofors Vatten AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen av meddelande.

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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