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Närvarolista / Omröstningsprotokoll
Ledamöter

Närvaro Kommentar
Ja
Nej
1 Marie-Louise Dangardt (S)
X
2 Hans Forsberg (S)
X
3 Kenneth Axling (S)
X
4 Maine Westin (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 Stefan Lindström (SD)
X
28 Lisen Lindström (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
26 5

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Nej
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Närvarolista / Omröstningsprotokoll
Ersättare

För ordinarie Närvaro Kommentar
Ja Nej
ledamot
Nr 4
X

Tomas Fröjd (S)
Tony Haga (S)
Birgitta Lööf (S)
Nr 3
Juha Könönen (S)
Nr 10
Mari Brännvall (S)
Lars Hedkvist (S)
Hans Hellström (S)
Petra Ramstad (M)
Jan Hultkrantz (M)
Per Berglund (C)
Sten Brunk (C)
Bojan Petrovic (FP)
Nr 18
Cia Norberg (FP)
Susanna Wintherhamre (V)
Eero Luusua (V)
Gunnar Lindberg (MP)
Berit Bergström (MP)
Anna Magnusson (FHT)
Mats Eriksson (FHT)
Nicklas Danielsson (SD)
Kjell Hedman (-)
SUMMA
Övriga närvarande

Justerare

Omröstning
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X
X

X
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Kf § 33

§ 33 Kungörande
Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörande.

Kf § 34

§ 34 Godkännande av dagordning
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med följande ändring:
1. Extra ärende: Parentation, behandlas som ärende 5 a.
2. Extra ärende: Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, behandlas som
ärende 6 b.
3. Ärende 7, Information barn- och utbildningsnämndens verksamhet, utgår på grund av
sjukdom.

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

2012-03-26

Kf § 35

§ 35 Allmänhetens frågestund
Inga frågor ställs.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

2012-03-26

Kf § 36

§ 36 Extra ärende: Parentation
Ordföranden håller parentation över avlidna ledamoten Maine Westin (S). Fullmäktige
hedrar hennes minne med en tyst minut.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2012-03-26

Kf § 37

Dnr 2010.53

§ 37 Avsägelse av uppdrag i socialnämnden samt fyllnadsval för
mandatperioden till och med år 2014
Ärende
Binita Paues (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i socialnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse av uppdrag, Binita Paues (S), 2012-03-02
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
-

att entlediga Binita Paues (S) som ledamot i socialnämnden,
att entlediga Benny Eriksson (S) som ersättare i socialnämnden,
att utse Benny Eriksson (S), Granvägen 12 A, 813 32 Hofors, som ledamot i
socialnämnden.

Expedieras
Lönekontoret
Socialnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

2012-03-26

Kf § 38

Dnr 2010.53

Sida

§ 38 Extra ärende: Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
Ärende
Berit Bergström (MP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Avsägelse av uppdrag, Berit Bergström (MP), 2012-03-26
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
-

att entlediga Berit Bergström (MP) från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige,
att begära uppgift om ny ersättare från Länsstyrelsen.

Expedieras
Länsstyrelsen
Lönekontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

2012-03-26

Kf § 39

§ 39 Information barn- och utbildningsnämndens verksamhet
Ärende
Ärendet utgår.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsen

2012-03-26
2012-02-27

Kf § 40
Ks § 37

Dnr 2012.25

Sida

11
30

§ 40 Kommunalisering av hemsjukvård i Gävleborg, beslut
Ärende
Den 26 november 2010 beslöt regionfullmäktige att rekommendera medlemmarna att inför
verksamhetsåret 2012 fatta beslut om att huvudmannaskapet för hemsjukvården i
Gävleborgs län överförs från landstinget till kommunerna. Under arbetets gång har
tidsplanen ändrats med målet att den nya hemsjukvården i Gävleborg ska införas från och
med 1 januari 2013.
Arbetet i projektet har bedrivits i tre arbetsgrupper under en gemensam projektledning som
i sin tur rapporterat till en projektledningsgrupp, vilken under en politisk styrgrupp på
regionstyrelsens uppdrag ansvarat för arbetet.
I direktiven för arbetet beskrevs motiven för en förändring av hemsjukvårdens
huvudmannaskap med nyckelbegreppen sammanhållen, lokalt styrd och patientfokus.
På grund av den föreslagna huvudmannaskapsförändringen kommer skatteväxling att ske
och projektets politiska styrgrupp har kommit fram till en skatteväxling på nivån 22 öre.
Beslutsunderlag
Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län, Region
Gävleborg
Tjänsteskrivelse, kommunchefen, 2012-02-22
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kommunerna från 1 januari 2013 tar över landstingets hemsjukvårdsansvar på
primärvårdsnivå för personer över 18 år,
att nivån på skatteväxlingen är 22 öre,
att ansöka om ändring i förordningen om kommunalekonomisk utjämning med anledning av
förändrat huvudmannaskap för hemsjukvården i Gävleborgs län från och med 1 januari
2013,
att inrätta en partsgemensam grupp för hantering av gränsdragningsfrågor,
att nuvarande politisk styrgrupp för sammanhållen hemsjukvård i Gävleborg följer
genomförande av reformen under två år. Styrgruppen svarar för att uppföljning och
utvärdering av reformen sker senast 2015-06-30. Styrgruppens sammankallande ansvarar för
att så sker.
att uppföljning och utvärdering sker utifrån två perspektiv; patientens och organisationernas
upplevelser.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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forts. § 40
__________

Kommunfullmäktige 2012-03-26
Kommunchef Ulf Strömstedt informerar om det tilläggsförslag som fullmäktige fått i sina
handlingar till dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
Skrivelse om tillägg till beslutsunderlag, Sven-Åke Thoresen, regionstyrelsens ordförande,
2012-03-07
Beslutsförslag under sammanträdet
Marie-Louise Dangardt (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt tilläggsyrkar att om
verksamhetsövergång sker senare än 1 januari 2013 skall detta förhållande regleras genom
avtal mellan aktuell kommun och Landstinget Gävleborg.
Pär Åslund (FHT) yrkar på återremiss för att vidare utreda förslaget om skatteväxlingen på 22
öre.
Marie-Louise Dangardt (S) yrkar avslag på Pär Åslunds (FHT) återremissyrkande.
Pär Åslund (FHT) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar fullmäktige om ärendet ska avgöras idag och finner bifall därtill. Därmed
faller Pär Åslunds (FHT) återremissyrkande. Ordföranden ställer därefter Marie-Louise
Dangardts (S) bifallsyrkande inklusive tilläggsyrkande och Pär Åslunds (FHT) avslagsyrkande
mot varandra och finner bifall till Marie-Louise Dangardts (S) yrkande.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
- att kommunerna från 1 januari 2013 tar över landstingets hemsjukvårdsansvar på
primärvårdsnivå för personer över 18 år,
- att nivån på skatteväxlingen är 22 öre,
- att ansöka om ändring i förordningen om kommunalekonomisk utjämning med
anledning av förändrat huvudmannaskap för hemsjukvården i Gävleborgs län från
och med 1 januari 2013,
- att inrätta en partsgemensam grupp för hantering av gränsdragningsfrågor,
- att nuvarande politisk styrgrupp för sammanhållen hemsjukvård i Gävleborg följer
genomförande av reformen under två år. Styrgruppen svarar för att uppföljning och
utvärdering av reformen sker senast 2015-06-30. Styrgruppens sammankallande
ansvarar för att så sker,
- att uppföljning och utvärdering sker utifrån två perspektiv; patientens och
organisationernas upplevelser,
- att om verksamhetsövergång sker senare än 1 januari 2013 skall detta förhållande
regleras genom avtal mellan aktuell kommun och Landstinget Gävleborg.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2012-03-26

forts. § 40
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Pär Åslund (FHT).

Expedieras
Samtliga länets kommuner
Landstinget Gävleborg
Region Gävleborg
Socialnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2012-03-26
2012-02-27

Kf § 41
Ks § 39

Dnr 2012.26

Sida

14
33

§ 41 Tilläggsanslag, investering i utrustning för kyld mat, beslut
Ärende
Vid upprättande av budget för 2012 har i kommunstyrelsens driftbudget kostnader för att
via en förhöjd hyra finansiera utrustning för att kyla mat lagts in.
Kommunens likviditet har förbättrats varför det i nuläget är mer ekonomiskt fördelaktigt att
kommunen själv finansierar egna investeringar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonomichefen, 2012-02-22
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige bevilja kommunstyrelsen en utökad
ram för investeringar 2012 med 545 000 kronor,
att finansiering av härpå uppkomna kostnader sker inom kommunstyrelsens driftbudget.
__________

Kommunfullmäktige 2012-03-26
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja kommunstyrelsen en utökad ram för investeringar 2012
med 545 000 kronor,
att finansiering av härpå uppkomna kostnader sker inom kommunstyrelsens driftbudget.
Expedieras
Ekonomikontoret
Städ- och måltidsservice

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2012-03-26
2012-01-23

Kf § 42
Kf § 10

Dnr 2012.2
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§ 42 Interpellation till kommunalrådet angående tredje etappen av
centrumförnyelsen, besvarande
Ärende
Bojan Petrovic´(FP) har inkommit med en interpellation till kommunalrådet där han frågar om
hänsyn kommer att tas till handlarnas synpunkter samt de boende vid Skänktorget när den tredje
etappen av centrumförnyelsen påbörjas.
Beslutsunderlag
Interpellation, Bojan Petrovic´(FP), 2012-01-09
Besvarande av interpellation, Marie-Louise Dangardt (S), 2012-03-21
Beslut
Skriftligt svar från Marie-Louise Dangardt (S) finns.
Bojan Petrovic (FP) tackar för svaret. Efter att ledamöterna getts tillfälle att yttra sig förklarar
ordföranden överläggningarna avslutade.
Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2012-03-26
2011-02-27

Kf § 43
Ks § 29
Ksau § 32

Dnr 2011.79
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§ 43 Motion att Hofors ska bli Eko-kommun och/eller Uthållig kommun,
besvarande
Ärende
Kent Olsson (FHT)och Pär Åslund (FHT) har i en motion yrkat att Hofors kommun ska gå med i
endera eller båda nätverken ”Sveriges Eko-kommuner” och ”Uthållig kommun”. Nätverken
stödjer kommunerna på olika sätt, bland annat med utbildningar och konferenser för att rusta
kommunerna att klara sina miljö- och klimatuppgifter.
Beslutsunderlag
Kent Olssons (FHT) och Pär Åslunds (FHT) motion, 2011-08-08
Tjänsteskrivelse, bygg- och miljöchefen, 2011-11-14
Tjänsteskrivelse, kommunchefen, 2012-02-08
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att besvara motionen på så sätt att miljö- och byggnadsnämnden får en
resursförstärkning för att kunna arbeta med strategiska miljöfrågor, samt uppdra till
kommunstyrelsen att avgöra om kommunen ska medverka i ”Sveriges Eko-kommuner”.
__________
Kommunstyrelsen 2012-02-27

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen på så sätt att
miljö- och byggnadsnämnden får en resursförstärkning för att kunna arbeta med strategiska
miljöfrågor, samt uppdra till kommunstyrelsen att avgöra om kommunen ska medverka i
”Sveriges Eko-kommuner”.
__________

Kommunfullmäktige 2012-03-26
Beslutsförslag under sammanträdet
Marie-Louise Dangardt (S) yrkar på att motionen återremitteras till kommunstyrelsen för
behandling i budgetberedningen.
Pär Åslund (FHT) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar fullmäktige om ärendet ska avgöras idag och finner att ärendet ska
återremitteras.
Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

2012-03-26

forts § 43
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för
vidarebehandling i budgetberedningen.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Pär Åslund (FHT) och Bojan Petrovic´ (FP).
Expedieras
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

2012-03-26
2012-02-27

Kf § 44
Ks § 31
Ksau § 35

Dnr 2011.97

Sida
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§ 44 Motion om namnbyte på Hofors bibliotek till Kerstin Hesselgrens
bibliotek, besvarande
Ärende
Hans Backman (FP) och Bojan Petrovic´ (FP) har inkommit med en motion där man vill att
Kerstin Hesselgren, som är en betydelsefull Hoforsprofil, ska uppmärksammas genom att
Hofors bibliotek ska byta namn till ”Kerstin Hesselgrens bibliotek”.
Enligt bibliotekschefens tjänsteskrivelse så är rådande praxis i bibliotekssverige, att
folkbiblioteken använder sig av kommunnamnet för att förtydliga att man är ett allmänt,
kommunalt finansierat bibliotek som är öppet för alla. Det finns exempel på specialbibliotek
som är kopplade till personer. Att bära ortens namn underlättar den bibliotekssamverkan
som vi har, bland annat inom länet. Ett alternativ i framtiden är att kommunens folkbibliotek
uppkallar ett separat rum eller en speciell samling efter Kerstin Hesselgren. Ett namnbyte är
också förenat med en icke oväsentlig kostnad som för närvarande inte är budgeterad.
Beslutsunderlag
Motion, Hans Backman (FP) och Bojan Petrovic´ (FP), 2011-09-13
Tjänsteskrivelse, bibliotekschef Marika Näslund, 2011-11-29
Tjänsteskrivelse, kommunchefen, 2012-02-08
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att motionen avslås.
__________
Kommunstyrelsen 2012-02-27

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att motionen avslås.
__________

Kommunfullmäktige 2012-03-26
Beslutsförslag under sammanträdet
Torbjörn Jansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.
Bojan Petrovic´(FP) och Pär Åslund (FHT) yrkar bifall till motionen.
Bojan Petrovic´ (FP) tilläggsyrkar att en staty av Kerstin Hesselgren upprättas.
Bojan Petrovic´ (FP) och Pär Åslund (FHT) tilläggsyrkar att ett Kerstin Hesselgrenrum
och/eller avdelning ska inrättas på biblioteket.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2012-03-26
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forts § 44
Beslutsgång
Ordföranden vägrar att ställa de båda tilläggsyrkandena under proposition eftersom de inte
tidigare beretts eller yrkats i kommunstyrelsen eller barn- och utbildningsnämnden. Därefter
ställer ordföranden Torbjörn Janssons (S) avslagsyrkande mot Bojan Petrovic´s (FP) och Pär
Åslunds (FHT) bifallsyrkande och finner bifall till Torbjörn Janssons (S) yrkande.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Bojan Petrovic (FP), May Hedlund (FP) och Pär Åslund (FHT).
Expedieras
Folkpartiet
Barn- och utbildningsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
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Kf § 45
Ks § 32
Ksau § 36

Dnr 2011.16
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§ 45 Motion om att förbättra tillgängligheten till kommunala och offentliga
byggnader, besvarande
Ärende
Gunlög Nordström (MP) har inkommit med en motion i rubricerat ämne där hon pekat på en
rad platser där parkeringsplatser för rörelsehindrade saknas. Motionen har remitterats till
Hoforshus AB som har svarat på motionen.
Beslutsunderlag
Motion, Gunlög Nordström (MP), 2011-02-08
Svar från Hoforshus AB, 2012-02-08
Tjänsteskrivelse, kommunchefen, 2012-02-08
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunstyrelsen 2012-02-27

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunfullmäktige 2012-03-26
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.
Expedieras
Gunlög Nordström (MP)
Hoforshus AB

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kf § 46
Ks § 33
Ksau § 37

Dnr 2012.9
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§ 46 Redovisning av obesvarade motioner 2012
Ärende
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige i Hofors kommun ska kommunstyrelsen
årligen vid fullmäktigess ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de motioner
vilkas beredning då ännu ej slutförts.
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.
1. Ziita Eriksson (M) motion 2009-11-04 om hushållsnära återvinningsmöjligheter.
Kommunstyrelsen har uppdragit åt ledningskontoret att lämna förslag till besvarande
av motionen. Förslaget är skickat på remiss till Gästrike Återvinnare samt
kommunens bygg- och miljökontor.
2. Ziita Eriksson (M) m.fl. motion 2010-05-17 angående tillämpning av lagen om
valfrihetssystem (LOV).
Kommunfullmäktige har återremitterat motionen § 139/2011-09-12 till
kommunstyrelsen för att avvakta LOV-utredningsförslaget.
3. May Hedlund (FP) motion 2011-01-18 angående återvinningsstation i Hästbo.
Kommunstyrelsen har uppdragit åt Hoforshus AB att lämna förslag till besvarande av
motionen.
4. Gunlög Nordström (MP) motion 2011-02-07 om att förbättra tillgängligheten till
kommunala och offentliga byggnader.
Kommunstyrelsen har uppdragit åt Hoforshus AB att lämna förslag till besvarande av
motionen. Motionen behandlas på kommunstyrelsens sammanträde 2012-02-27.
5. Xamuel Halfvars (V) motion 2011-03-31 om humanitär hjälp till Gaza.
Kommunstyrelsen har uppdragit åt kommunsekreteraren att lämna förslag till
besvarande av motionen. Motionen behandlas på kommunstyrelsens sammanträde
2012-02-27.
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6. Ziita Eriksson (M) och Helena Wikström (C) motion 2011-06-14 om slumpmässiga
drogtester i skolan.
Kommunfullmäktige § 8/2012-01-23, har återremitterat ärendet till
kommunstyrelsen.
7. Xamuel Halfvars (V) motion 2011-08-24 om att podsända kommunfullmäktiges
sammanträden.
Kommunstyrelsen har uppdragit åt kommunens informationssamordnare att lämna
förslag till besvarande av motionen.
8. Hans Backman (FP) 2011-09-14 motion om namnbyte av biblioteket i Hofors till
Kerstin Hesselgrens bibliotek.
Kommunstyrelsen har uppdragit åt barn- och utbildningsnämnden att lämna förslag
till besvarande av motionen. Motionen behandlas på kommunstyrelsens
sammanträde 2012-02-27.
9. Daniel Johansson (S) motion 2011-09-14 om införande av studentlägenheter.
Kommunstyrelsen har uppdragit åt Hoforshus AB att lämna förslag till besvarande av
motionen.
10. Gunlög Nordström (MP) motion 2011-11-23 om parti- och mandatstödet.
Kommunfullmäktige har överlämnat motionen för handläggning i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Redovisning obesvarade motioner
Tjänsteskrivelse, kommunsekreteraren, 2012-01-26
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att godkänna redovisningen.
Kommunstyrelsen 2012-02-27

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna redovisningen.

Kommunfullmäktige 2012-03-26
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen.
Expedieras
Akten

Justerare
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§ 47 Redovisning av obesvarade medborgarförslag 2012
Ärende
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige i Hofors kommun ska kommunstyrelsen
årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de
medborgarförslag vilkas beredning då ännu ej slutförts.
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 förslaget från vidare handläggning. Medborgarförslaget kan dessutom inte
längre ha någon aktualitet.
1. Cecilia Jansson medborgarförslag 2011-03-25 att använda Hagaparken till ett
aktivitetsområde.
Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet till kommunledningskontoret.
2. Ulrika Holmgren medborgarförslag 2011-05-26 angående bygge av tågperrong samt
tågstopp för av- och påstigning i Hästbo.
Kommunstyrelsen har uppdragit åt ledningskontoret att lämna förslag till besvarande
av medborgarförslaget. Förslaget är skickat på remiss till Trafikverket och Tåg i
Bergslagen.
3. Mona Fängström medborgarförslag 2011-08-05 att starta ett turistnätverk i Hofors
kommun.
Kommunstyrelsen har uppdragit åt kommunens informationssamordnare att lämna
förslag till besvarande av medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Redovisning obesvarade medborgarförslag 2012
Tjänsteskrivelse, kommunsekreteraren, 2012-01-26
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att godkänna redovisningen.
Kommunstyrelsen 2012-02-27

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna redovisningen.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige 2012-03-26
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen.

Expedieras
Akten

Justerare
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§ 48 Motion om en köttfri skolmåltid i veckan, anmälan
Ärende
Ledamöterna i Folkhemmet Hofors-Torsåker har inkommit med en motion om att kommunen ska
införa en köttfri skolmåltid i veckan.
Beslutsunderlag
Motion, Folkhemmet i Hofors-Torsåker, 2012-02-13
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lämna motionen till kommunstyrelsen för handläggning.
Expedieras
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

2012-03-26

Kf § 48

Dnr 2012.21

Sida

26

§ 49 Motion om Hoforshus kundbemötande, anmälan
Ledamöterna i Folkhemmet Hofors-Torsåker har inkommit med en motion angående Hoforshus
kundbemötande vid telefonsvar och/eller hyresgästförfrågan samt vid visning av lägenheter för
blivande hyresgäster.
Beslutsunderlag
Motion, Folkhemmet i Hofors-Torsåker, 2012-02-13
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lämna motionen till kommunstyrelsen för handläggning.
Expedieras
Kommunstyrelsen

Justerare
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§ 50 Motion om förändring/tillägg angående handikapparkering och
korttidsparkering på Norra parkeringen, anmälan
Ärende
Ledamöterna i Folkhemmet Hofors-Torsåker har inkommit med en motion i rubricerat ärende.
Beslutsunderlag
Motion, Folkhemmet i Hofors-Torsåker, 2012-02-24
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lämna motionen till kommunstyrelsen för handläggning.
Expedieras
Kommunstyrelsen

Justerare
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§ 51 Medborgarförslag om utbildning av fullmäktigeledamöter, anmälan
Ärende
Hans Söderström har inkommit med ett förslag att ledamöterna i fullmäktige ska få
utbildning i att hantera och prata i mikrofon så att övriga ledamöter och åhörare kan ta del
av vad som sägs under fullmäktigesammanträden.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, Hans Söderström, 2012-02-28
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
handläggning.
Expedieras
Kommunstyrelsen

Justerare
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§ 52 Rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänsten samt 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 4, 2011
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporteringen.
Expedieras
Socialnämnden

Justerare
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§ 53 Meddelande: Rapport kring budgetanpassningsåtgärder
Ärende
Ekonomichef Christer Ekendahl informerar om ärendet. Kommunstyrelsen och nämnderna
har fått i uppgift att redovisa det pågående arbetet med anpassningsåtgärder. En
sammanställning av svaren pågår. Utförlig information kommer med handlingarna inför
kommunstyrelsens sammanträde den 27 februari.
Beslutsunderlag
Muntlig information från ekonomichef Christer Ekendahl
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna informationen.
__________
Kommunstyrelsen 2012-02-27

Ärende
Kommunstyrelsen ska enligt ekonomistyrningsregler 2012 vid kommunfullmäktiges
sammanträde i mars redovisa information kring genomförandet av budgetanpassningar i
2012 års verksamhet.
Socialnämnden har arbetat med förändring av arbetsmetoder inom hemtjänsten samt har
för att stödja detta förändringsarbete anskaffat administrativt verksamhetsstöd. Inom
ramen för denna förändring ingår även att förenkla nyckelhanteringen inom hemtjänsten. En
arbetsgrupp inom LSS-verksamheten arbetar med att ta fram besparingsförslag. Redovisning
av gruppens arbete ska ske i mars.
Barn- och utbildningsnämnden har vid sitt sammanträde den 24 januari 2012 beslutat att
endast till en del följa skolchefens förslag till budgetanpassningar. Nämnden har inte lämnat
någon instruktion kring hur anpassning av nämndens verksamhet ska ske för att
kommunfullmäktiges ekonomiska ram ska nås.
Inom kommunstyrelsens verksamhetsområde kost- och städ sker verksamhetsanpassningar
enligt plan för att stödja ett förändrat arbetssätt inom kommunens hemtjänstverksamhet
samt vad gäller kosthanteringen inom särskilda boenden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 25/2012-02-13
Tjänsteskrivelse, ekonomichefen, 2012-02-14
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Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

2012-03-26

Sida

31

forts. § 53
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att till kommunstyrelsens sammanträde den 16
april 2012 redovisa åtgärder som har vidtagits för att klara fastställd budget för 2012,
att samtliga nämnder, i samband med verksamhetsuppföljning per den 31 mars, ska lämna
information kring vidtagna åtgärder,
att lämna informationen till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige 2012-03-26
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna informationen.
Expedieras
Samtliga nämnder

Justerare
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