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Plats och tid

Hofors Folkets Hus, sal Valhall kl 17:30-20:30

Beslutande

se sidan 2-3

Övriga närvarande

se sidan 3

Justerare

Daniel Johansson (S), Helena Wikström (C)

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret, 2012-12-21

Justerade paragrafer
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Sekreterare

……………………………………..
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Ordförande

……………………………………..
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Justerare

……………………………………..
Daniel Johansson (S)

……………………………………..
Helena Wikström (C)

______________________________________________________________________________________

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Kommunfullmäktige i Hofors kommun

Sammanträdesdatum

2012-12-17

Justerade paragrafer

142-156

Datum då anslaget sätts upp

2012-12-21

Datum då anslaget tas ned

2013-01-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Hofors kommun

Underskrift

............................................................
Kristina Jansson
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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
(X) Jäv § 147
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
(X) Ej § 149
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
27 4

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Närvarolista / Omröstningsprotokoll
Ersättare

För ordinarie Närvaro
Ledamot
Ja
Nej
Nr 30
X

Juha Könönen (S)
Mari Rasjö (S)
Lars Hedkvist (S)
Hans Hellström (S)
Nr 8
Annelie Klang (S)
Ewa Henning (S)
Benny Eriksson (S)
Petra Ramstad (M)
Jan Hultkrantz (M)
Per Berglund (C)
Nr 16
Sten Brunk (C)
Bojan Petrovic (FP)
Cia Norberg (FP)
Susanna Wintherhamre (V)
Eero Luusua (V)
Gunnar Lindberg (MP)
Marianne Höglund (MP)
Anna Magnusson (FHT)
Mats Eriksson (FHT)
- (SD)
- (SD)
SUMMA
Övriga närvarande

X

X

3
Kristina Jansson
Ulf Strömstedt
Robert Larsson
Måns Gustafsson
Inger Söderberg
Stefan Carlehäll

Justerare

Omröstning
Omröstning
Ja
Nej Avstår Ja
Nej Avstår

Utdragsbestyrkande

sekreterare
kommunchef
integrationssamordnare
Länsstyrelsen, § 145
Chef Hofors Folkets Hus och Park,
§ 146
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
(MAS) § 148
Chef Centrum för arbete (CFA), § 151
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§ 142 Kungörande
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§ 147 Hofors Folkets Hus och Park hemställan om förlängd och utökad kreditram, beslut
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§ 149 Fyllnadsval för resterande del av mandatperioden 2011-2014
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§ 150 Kommunal borgen för upptagande av lån i Hoforshus AB, Hofors Elverk AB samt
Hofors Vatten AB, beslut

14

§ 151 Policy för sociala företag i Hofors kommun, beslut

16

§ 152 Motion om köttfri skolmåltid i veckan, besvarande

19

§ 153 Ny behandling av Motion om parkbänkar längs gatorna till och i Hofors centrum

21

§ 154 Ny behandling av Motion om att avskaffa bygglovsplikten för vissa solfångare

22

§ 155 Motion om att införa 10-10-10, anmälan

23

§ 156 Motion om att utreda och införa farthinder i tätbebyggda bostadsområden, anmälan
24

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kf § 142

§ 142 Kungörande
Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörande.

Kf § 143

§ 143 Godkännande av dagordning
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen.

Kf § 144

§ 144 Allmänhetens frågestund
Inga frågor ställs.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

2012-12-17

Kf § 145

Dnr 2009.55

Sida

6

§ 145 Information från Länsstyrelsen om flykting och integration
Ärende
Robert Larsson, integrationssamordnare på Länsstyrelsen, informerar om situationen i
Sverige och Gävleborgs län avseende asylsökande, flyktingar som får uppehållstillstånd och
ensamkommande barn.
De grupper som ingår i flyktingmottagandet är asylsökande med uppehållstillstånd,
kvotflyktingar samt personer med anknytning. Antalet asylsökande som kommit till Sverige
har ökat mycket den senaste tiden och Migrationsverket har skrivit upp sin prognos kraftigt
för de två kommande åren. Fler boendeplatser kommer därför att behövas runtom i landet.
Robert Larsson presenterar hur de asylsökande i dagsläget är fördelade i Gävleborgs län och
visar att de flesta är bosatta i Hälsingekommunerna.
Robert Larsson meddelar att minst dubbelt så många boendeplatser kommer att behövas för
ensamkommande barn nästa år. I dagsläget tar Hofors kommun emot flest antal i hela länet.
Två utredningar har tillsatts nationellt för att dels ta reda på hur systemet för mottagandet
av ensamkommande barn fungerar, dels för att göra en översyn av den statliga ersättningen.
Länsstyrelsen har informerat samtliga kommunledningar i Gävleborgs län om situationen i
landet och kommer efter en sammanställning att lämna förslag på ett utökat
flyktingmottagande till kommunerna.
Länsstyrelsen i Gävleborg har även tillsatt en utredning för att undersöka hur mottagandet
av nyanlända kan blir mer effektivt genom ett utökat samarbete mellan kommunerna.
Utredningen kommer att vara klar i april nästa år.
Efter informationen ställer ledamöterna frågor till Robert Larsson.
Beslutsunderlag
Bildspel, Robert Larsson, bilaga
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tacka för informationen.
Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 146 Information från Hofors Folkets Hus och Park om digital bio
Ärende
Måns Gustafsson, chef för Hofors Folkets Hus och Parkförening informerar om digital
biograf och avslutar med att presentera vilka åtgärder som gjorts för att sänka
verksamhetens kostnader.
Sverige och hela filmvärlden har allt mer gått över från 35 mm film till digital teknik. Det är
för dyrt och kostsamt att använda den gamla tekniken. Från och med 2013 kommer nya
filmer inte att ges ut på 35 mm film, men det kommer fortfarande gå att se äldre filmer som
redan finns utgivna på 35 mm. Idag visas färre biofilmer i Hofors på grund av att allt fler
filmer enbart finns digitalt. Den nya tekniken möjliggör för att kunna bredda filmutbudet
och genomföra digitala visningar inom andra områden, exempelvis digitala turneringar.
Målsättningarna för 2013-2015 är att öka antalet biobesökare, användningen av
utrustningen, arrangörer/deltagare, samverkan, närvaron i media och sociala medier.
Måns Gustafsson meddelar att Svenska Filminstitutet har beviljat ett bidrag på 300 000 kr
för byte av utrustning. Sedan tidigare är det klart att Leader Gästrikebygden bidrar med
250 000 kr.
Hofors Folkets Hus och Park lovade år 2011 att genomföra besparingar i sin egen
organisation för att sänka kostnaderna, vilka nu har genomförts. Åtgärder har även vidtagits
för att sänka kostnaderna ytterligare.
Efter informationen ställer ledamöterna frågor till Måns Gustafsson.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tacka för informationen.
Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kf § 147
Ks § 145
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§ 147 Hofors Folkets Hus och Park hemställan om förlängd och utökad
kreditram, beslut
Ärende
Hofors Folkets Hus förening har i en skrivelse hemställt om en förlängning av beviljad
kreditram samt en utökning av densamma för att finansiera en investering i digital bio.
Inom en tid kommer distributionen av den analoga filmen att upphöra och föreningen har
sökt bidrag för att finansiera ett byte av utrustning. Bidrag har beviljats med 250 000 kronor
från Leader Gästrikebygden och det finns en ansökan hos Svenska Filminstitutet med
300 000 kronor. Investeringen i utrustningen beräknas till 800 000 kronor samt en eventuell
ombyggnad av maskinrum för utrustningen idag beräknas till 250 000 kronor.
I dagsläget är checkräkningskrediten 1,5 miljoner kronor.1
Ekonomichef Christer Ekendahl informerar om ärendet.
Beslutsunderlag
Skrivelse, Måns Gustafsson chef för Folkets Hus och Park Hofors, 2012-10-18
Tjänsteskrivelse, ekonomichefen, 2012-11-14
PM, ekonomichefen, 2012-11-14
Jäv
Mari Rasjö (S) och Susanna Wintherhamre (V) deltar inte i ärendet på grund av jäv.
Justerare
Xamuel Halfvars (V) justerar paragrafen.
Ajournering
Xamuel Halfvars (V) begär ajournering. Kommunstyrelsen ajournerar sig i fem minuter.
Beslutsförslag under sammanträdet
Torbjörn Jansson (S), Xamuel Halfvars (V) och Marianne Höglund (MP) yrkar på att besluta i
enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Ziita Eriksson (M), Kent Olsson (FHT) och Bojan Petrovic´ (FP) yrkar avslag på
kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag A-I.

1

Tillagt på kommunfullmäktiges sammanträde.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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forts. § 147
Beslutsgång
Ordföranden ställer Torbjörn Janssons (S) m.fl. förslag mot Ziita Erikssons (M) m.fl. förslag
avseende beslutspunkterna A-I och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
Torbjörn Janssons (S) m.fl. förslag.
Ordföranden ställer sedan proposition på beslutspunkt J och finner att kommunstyrelsen
bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
A. Att bevilja Folketshus och Park Hofors ett lån om högst 250 000 kronor för delfinansiering
av inköp av digital biografutrustning,
B. Att bevilja Folketshus och Park Hofors ett lån om högst 250 000 kronor för finansiering av
ombyggnad av maskinrum för biograf,
C. Att utbetalning villkoras av att föreningen erhåller resterande bidrag från Leader
Gästrikebygden respektive Svenska Filminstitutet och att projektet kan ske inom en ram om
800 000 kronor (biografutrustning) respektive 250 000 kr (lokalanpassning),
D. Att uppdra åt Hoforshus AB att vara föreningen behjälplig med projekt- upphandlings- och
genomförandestöd, vid eventuell ombyggnation av maskinrum för biograf,
E. Att lånet ska amorteras inom en 10-årsperiod,
F. Att ränteersättning ska ske med gällande referensränta +1,5 procent,
G. Att föreningens kredit på kommunens koncernkonto från och med 2013-01-01 är 1,1
miljoner kronor,
H. Att föreningens kredit på kommunens koncernkonto tillfälligt kan höjas med maximalt
500 000 kronor, dock längst till beviljade bidrag om 550 000 kronor från Leader
Gästrikebygden samt Svenska Filminstitutet erhållits,
I. Att kommunstyrelsen får delegera beslut om utlämnande av lån samt tillfällig justering av
föreningens checkräkningskredit till kommunchefen,
Kommunstyrelsen beslutar
J. att kommunen tar fram en policy för utlämnande av externa lån.
Reservation
Ziita Eriksson (M), Kent Olsson (FHT) och Bojan Petrovic´(FP) reserverar sig mot beslutet mot
bakgrund av att föreningens verksamhetsplan och ekonomiska redovisning (främst hur lånet
ska betalas av) saknas, samt att det idag inte finns någon policy för utlämnande av externa
lån.
__________

Kommunfullmäktige 2012-12-17
Jäv
På grund av jäv deltar inte Bertil Holst (S) i handläggningen av ärendet.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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forts. § 147
Beslutsförslag under sammanträdet
Marie-Louise Dangardt (S), Xamuel Halfvars (V), Gunlög Nordström (MP) och
Hans Backman (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Alf Persson (M) yrkar på återremiss av ärendet med hänvisning till utredningen om de
externa lånen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras
och finner att ärendet ska avgöras idag. Ordföranden frågar därefter om kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med Marie-Louise Dangardts (S) m.fl. förslag och finner bifall därtill.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
A. Att bevilja Folketshus och Park Hofors ett lån om högst 250 000 kronor för delfinansiering
av inköp av digital biografutrustning,
B. Att bevilja Folketshus och Park Hofors ett lån om högst 250 000 kronor för finansiering av
ombyggnad av maskinrum för biograf,
C. Att utbetalning villkoras av att föreningen erhåller resterande bidrag från Leader
Gästrikebygden respektive Svenska Filminstitutet och att projektet kan ske inom en ram om
800 000 kronor (biografutrustning) respektive 250 000 kr (lokalanpassning),
D. Att uppdra åt Hoforshus AB att vara föreningen behjälplig med projekt- upphandlings- och
genomförandestöd, vid eventuell ombyggnation av maskinrum för biograf,
E. Att lånet ska amorteras inom en 10-årsperiod,
F. Att ränteersättning ska ske med gällande referensränta +1,5 procent,
G. Att föreningens kredit på kommunens koncernkonto från och med 2013-01-01 är 1,1
miljoner kronor,
H. Att föreningens kredit på kommunens koncernkonto tillfälligt kan höjas med maximalt
500 000 kronor, dock längst till beviljade bidrag om 550 000 kronor från Leader
Gästrikebygden samt Svenska Filminstitutet erhållits,
I. Att kommunstyrelsen får delegera beslut om utlämnande av lån samt tillfällig justering av
föreningens checkräkningskredit till kommunchefen,

Reservation
Mot beslutet reserverar sig samtliga ledamöter från Moderaterna samt Pär Åslund (FHT).
Expedieras
Hofors Folkets Hus och Park
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kf § 148
Ks § 150
Ksau § 144
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§ 148 Avgifter inom hemsjukvård, beslut
Ärende
När hemsjukvården tas över av kommunerna från landstinget 2013-02-01 ska avgifter tas ut
för hembesök och hjälpmedel. Representanter från Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hudiksvall
och Söderhamns kommuner har träffats för att titta på förutsättningarna för länsgemensamma avgifter för hembesök. Förslaget har sedan diskuterats i socialchefsgruppen.
Representanterna jämförde med avgifterna inom Landstinget Gävleborg samt några
kommuner som redan utför hemsjukvård.
Så gör Landstinget Gävleborg:
2012 betalade patienterna 100 kronor för varje besök av disktriktssjuksköterska och
rehabiliteringspersonal. Besöken ingår i högkostnadsskyddet vilket innebär att ingen betalar
mer än 1 100 kronor för en 12-månaders period.
Så gör andra kommuner:
1. Avgift tas för varje besök från såväl sjuksköterska som från rehabiliteringspersonal.
2. Avgifterna är konstruerade som månadsavgifter. Ibland ingår rehabiliteringskostnaderna i
den fasta månadsavgiften och ibland inte.
3. Fasta månadsavgifter varierar mellan 241 kronor per månad till 440 kronor per månad.
4. I en av de tillfrågade kommunerna, Uppsala kommun, är besök från hemsjukvården
avgiftsfri.
Det går därmed att konstatera att det inte finns någon generell lösning på
avgiftskonstruktionen inom landet, utan att olika kommuner gjort på olika sätt.
Förslaget är en taxa som är lätt att administrera. 300 kronor föreslås som fast månadsavgift.
300 kronor motsvarar (jämfört med landstingets avgift idag) tre besök från hemsjukvården
per månad, de flesta torde ha fler. I de fall där vårdtagaren inte har annan omsorg från
kommunen kan kostnaden per år därmed uppgå till maximalt 3600 kronor per år, men
många patienter har redan hemtjänst eller annan omsorg från kommunen och de 300
kronorna kommer att samordnas med maxtaxan. Följaktligen kommer endast ett mindre
antal patienter att behöva betala hela eller delar av avgiften.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, projektledare Inger Söderberg, 2012-11-12
Socialnämnden § 114/2012-11-29

Justerare

Utdragsbestyrkande
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forts. § 148
Beslutsförslag under sammanträdet
Kenneth Axling (S) yrkar på att besluta i enlighet med socialnämndens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag att ta ställning till.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa avgift för besök av
distriktssjuksköterska och rehabiliteringspersonal på 300 kronor i fast månadsavgift för varje
påbörjad månad samt att individuellt utprovade hjälpmedel inkluderas i avgiften.
__________

Kommunfullmäktige 2012-12-17
Inger Söderberg, projektledare och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), informerar om
förslaget som innebär länsgemensamma avgifter för hemsjukvården. Hon beskriver vad som
kommer att ingå i avgiften och vilka som i dagsläget har hemsjukvård i Hofors kommun.
Kommunfullmäktige tackar för informationen.
Beslutsförslag under sammanträdet
Kenneth Axling (S) och Marie-Louise Dangardt (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Pär Åslund (FHT) yrkar på återremiss av ärendet.
Pär Åslund (FHT) yrkar på avslag av ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras.
Därefter ställs Kenneth Axlings (S) och Marie-Louise Dangardts (S) bifallsyrkande mot Pär
Åslunds (FHT) avslagsyrkande. Ordningen godkänns. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med Kenneth Axlings (S) och Marie-Louise Dangardts (S) bifallsyrkande.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa avgift för besök av distriktssjuksköterska och
rehabiliteringspersonal på 300 kronor i fast månadsavgift för varje påbörjad månad samt att
individuellt utprovade hjälpmedel inkluderas i avgiften.
Reservation
Pär Åslund (FHT) reserverar sig mot beslutet.
Expedieras
Socialnämnden
Ingrid Söderberg (MAS)
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kf § 149
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§ 149 Fyllnadsval för resterande del av mandatperioden 2011-2014
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Kenneth Axling (S), Acktjärnsgatan 20, 813 36 Hofors som ledamot i Hofors Folkets
husförening (org.nr 785500-0647) för resterande del av mandatperioden 2011-2014.

Expedieras
Kenneth Axling (S)
Hofors Folkets husförening
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 150 Kommunal borgen för upptagande av lån i Hoforshus AB, Hofors Elverk
AB samt Hofors Vatten AB, beslut
Ärende
Regeringen har i budgetpropositionen 2012/2013:1 föreslagit att begränsa rätten, bland
annat för kommunala bolag, till avdrag för kostnader för upptaget lån av kommunen. Hofors
kommun har cirka 162,5 miljoner kronor i utlämnande av lån till Hoforshus AB, Hofors Elverk
AB samt Hofors Vatten AB.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har begärt förhandsbesked från Skatteverket kring
hur de nya bestämmelserna ska tolkas.
Genom att fatta beslut om borgen skapas möjlighet att begränsa verkan av de ändrade reglerna i
rätten till avdrag för räntekostnader för upptagna lån hos koncernmoder.
Ekonomichef Christer Ekendahl lämnar vid sammanträdet muntlig redovisning kring konsekvenser
av extern upplåning med antaganden med de räntemarginaler som gällde vid Hoforshus AB:s
upphandling av lån under hösten 2012. Vilka räntemarginaler som kommer att gälla vid en
kommande upphandling är inte på något sätt givet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonomichefen, 2012-11-16
Muntlig information, ekonomichefen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bevilja Hoforshus AB en utökad borgen
såsom för egen skuld jämte kostnader med 43 miljoner kronor,
att bevilja Hofors Elverk AB en borgen såsom för egen skuld jämte kostnader med 21,5 miljoner
kronor,
att bevilja Hofors Vatten AB en borgen såsom för egen skuld jämte kostnader med 98 miljoner
kronor,
att det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga
lånebelopp,
att en borgensavgift om 0, 25 procent ska utgå,
att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram en finanspolicy för de kommunala bolagen,
att upprätta nya ägardirektiv för Hoforshus AB, Hofors Elverk AB samt Hofors Vatten AB,
att kommunstyrelsen har rätt att delegera rätten att fatta beslut om genomförande till dess
utskott.
Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

2012-12-17
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forts. § 150
__________

Kommunfullmäktige 2012-12-17
Beslutsförslag under sammanträdet
Torbjörn Jansson (S) och Marie-Louise Dangardt (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Marie-Louise Dangardt (S) tilläggsyrkar att finanspolicyn och de nya ägardirektiven ska
upprättas till ordinarie årsstämma 2013.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Torbjörn Janssons (S)
och Marie-Louise Dangardts (S) bifallsyrkande och finner bifall därtill. Ordföranden frågar
därefter om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Marie-Louise Dangardts (S)
tilläggsyrkande och finner bifall därtill.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Hoforshus AB en utökad borgen såsom för egen skuld
jämte kostnader med 43 miljoner kronor,
att bevilja Hofors Elverk AB en borgen såsom för egen skuld jämte kostnader med 21,5 miljoner
kronor,
att bevilja Hofors Vatten AB en borgen såsom för egen skuld jämte kostnader med 98 miljoner
kronor,
att det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga
lånebelopp,
att en borgensavgift om 0, 25 procent ska utgå,
att uppdra åt kommunstyrelsen att till ordinarie årsstämma 2013 ta fram en finanspolicy för de
kommunala bolagen,
att till ordinarie årsstämma 2013 upprätta nya ägardirektiv för Hoforshus AB, Hofors Elverk AB
samt Hofors Vatten AB,
att kommunstyrelsen har rätt att delegera rätten att fatta beslut om genomförande till dess
utskott.

Expedieras
Hoforshus AB
Hofors Elverk AB
Hofors Vatten AB
Ekonomifunktionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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§ 151 Policy för sociala företag i Hofors kommun, beslut
Ärende
Service- och utvecklingsgruppen Växa är ett numera inarbetat arbetsintegrerande socialt företag i
Hofors som arbetssökande deltagare från CFA startat upp efter att ha slutfört en utbildning i
socialt företagande 2010/2011 i regi av Coompanion Gävleborg. Syftet med utbildningen var att ge
individen insikt i vad kooperation och socialt företagande innebär, men också vad som krävs vid
uppstart av ett företag. Resultatet har åter visat en tydlig empowerment-effekt, det vill säga
känsla av egenmakt som får individen att växa som människa genom de möjligheter som
härigenom ges att påverka, vara delaktig och ta ansvar när verksamheten anpassas utifrån
medarbetarnas förmågor. I nästa steg skapas därmed en grund för arbetet istället för ekonomiska
bistånd, vilket även får positiva effekter för kommunen då livet för individen blir meningsfullt,
hanterbart och mer begripligt oavsett bakgrund, språkförmåga och tidigare erfarenheter.
Motiven för kommunens förhållningssätt till arbetsintegrerande sociala företag i relation till
näringsliv och övrig offentlig sektor är viktiga att klargöra vid upphandling. Av stor betydelse är
också ökad kunskap och förståelse från omgivningen kring arbetsintegrerande sociala företag. För
att förhindra oklarheter kring tolkningar beträffande konkurrensfrågor och för att kunna ge
legitimitet är det mycket viktigt att även tydligöra syftet med verksamheten ifråga.
Arbetsintegrerande sociala företag bedriver näringsverksamhet, dvs. producerar och säljer varor
och/eller tjänster. Det övergripande ändamålet är att integrera personer med olika typer av
svårigheter att få och/eller behålla ett arbete. I arbetslivet och samhället. Delaktighet skapas för
medarbetarna genom ägande, avtal eller annan tydlig dokumentation. Arbetsintegrerande sociala
företag är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet och återinvesterar huvudsakligen
sina vinster antingen i de egna eller liknande verksamheter. Möjligheter till rehabilitering,
arbetsprövning och arbetsträning är, liksom personlig utveckling, ytterligare positiva effekter.
Etableras sociala företag i större omfattning i regionen får det som följd en mängd positiva
följdverkningar för både individen men även för Hofors kommun. De mer uppenbara vinsterna
blir:
*En bredare arbetsmarknad med fler arbetstillfällen
*Minskade samhällskostnader genom minskat bidragsberoende samt minskade
ohälsokostnader
*Ökad ekonomisk tillväxt genom att fler människor kommer i arbete.
*Ökad integration och mångfald i samhälle och arbetsliv så att man motverkar ett utanförskap
på individnivå.

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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För att stötta sociala företags möjligheter att etablera sig och utveckla sina verksamheter lokalt
finns det möjlighet att i regelverk för upphandling åberopa sociala kriterier i samband med
upphandlingsförfarandet. Centrum för arbete har tillsammans med Inköp Gävleborg fastslagit att
möjlighet finns att åberopa sociala kriterier vid upphandling.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, chef för CFA Stefan Carlehäll, 2012-10-09
Socialnämnden § 101/2012-10-25
Policydokument för sociala företag i Hofors kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta policy rörande sociala
företag i Hofors kommun,
att i policyn ska kommunen i samband med upphandlingsförfarandet ta sociala kriterier i
beaktande,
att i upphandlingsförfarandet tillmäta kriteriet icke vinstdrivande företag särskild betydelse.
__________

Kommunfullmäktige 2012-12-17
Stefan Carlehäll, chef för Centrum För Arbete (CFA), informerar om den föreslagna policyn
och förklarar vad som menas med sociala företag.
Socialt företagande handlar om att utifrån dina förmågor kunna växa som människa och få
möjligheten att känna tillhörighet i samhället. Det kan ses som en möjlighet för personer
som står långt ifrån arbetsmarknaden att kunna stå som egna företagare. I sociala företag
utför fler händer uppdragen än i traditionella företag. De konkurrerar med andra företag om
kvalitet. Tjänsterna som erbjuds är vanligtvis hushållsnära tjänster, såsom städning och yttre
vård. I Hofors finns det sociala företaget Växa.
Kommunfullmäktige tackar för informationen.
Beslutsförslag under sammanträdet
Kenneth Axling (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag att ta ställning till.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta policy rörande sociala företag i Hofors kommun,
att i policyn ska kommunen i samband med upphandlingsförfarandet ta sociala kriterier i
beaktande,
att i upphandlingsförfarandet tillmäta kriteriet icke vinstdrivande företag särskild betydelse.
Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

2012-12-17

forts. § 151
Expedieras
Inköp Gävleborg
Socialnämnden
Stefan Carlehäll, chef CFA
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 152 Motion om köttfri skolmåltid i veckan, besvarande
Ärende
Kent Olsson, Bror Sundin och Pär Åslund, samtliga FHT, har i en motion föreslagit en köttfri
skolmåltid i veckan. Detta skulle innebära besparingar på livsmedelskostnaden och en
minskning av koldioxidutsläppet. Proteinbehovet skulle kunna ersättas av baljväxter.
Kostchef Helena Kronvall har lämnat ett förslag till besvarande på motionen. ”Köttfri
måndag” är ett uttryck som florerar inom offentliga måltidsverksamheter runt om i Sverige.
Som uttrycket anger så innebär det att kött byts ut till en vegetarisk maträtt en dag i veckan
till skolans elever. Tanken bakom att ta bort kött en dag i veckan är att minska
miljöpåverkan.
Hofors kommuns måltidsverksamhet har för några år sedan erbjudit skoleleverna vegetariskt
alternativ när det serverades fisk i skolan. Detta erbjuds inte längre på grund av att det inte
fanns något intresse av det vegetariska alternativet.
Kött är en viktig proteinkälla. Lämplig proteinersättare för kött är baljväxter. Vegetariska
rätter, baserade på baljväxter, till barn är generellt sett inte populärt. Det hänger ofta ihop
med att de flesta barn inte äter den typen av mat hemma.
Mat är inte näringsriktig förrän den hamnar i magen. En risk med att servera vegetariskt är
att eleverna inte äter maten. Tanken att värna miljön genom köttfri måndag är god, men vi
vill ha elever som äter skolmaten.
Om eleverna istället skulle erbjudas ett vegetariskt alternativ varje dag ökas möjligheten till
valfrihet. Förslaget, som införs under en prövotid på tre månader, ska utvärderas och då ska
bland annat följande tas i beaktande:
- om det inneburit ökade livsmedelskostnader
- om ugnskapaciteten är tillräcklig på Petreköket (en ny ugn kostar ca 130 tkr)
- om Värna skola behöver en till värmebrunn (ca 15-20 tkr)
Beslutsunderlag
Motion, Folkhemmet i Hofors-Torsåker, 2012-02-13
Tjänsteskrivelse, kostchef Helena Kronvall, 2012-10-31
Beslutsförslag under sammanträdet
Kent Olsson (FHT) yrkar på att besluta i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag att ta ställning till.
Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunchefen och kostchefen, 2012-11-22
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad genom att
under en prövoperiod på tre månader dagligen servera vegetariskt alternativ till den ordinarie
maträtten.
__________

Kommunfullmäktige 2012-12-17
Beslutsförslag under sammanträdet
Marie-Louise Dangardt (S) och Xamuel Halfvars (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Xamuel Halfvars (V) tilläggsyrkar att det efter prövoperioden ska genomföras en omfattande
utvärdering, där elevernas åsikter särskilt ska beaktas.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Marie-Louise Dangardts
(S) och Xamuel Halfvars (V) förslag och finner bifall därtill. Därefter frågar ordföranden om
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Xamuel Halfvars (V) tilläggsyrkande och finner
bifall därtill.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad genom att under en prövoperiod på
tre månader dagligen servera vegetariskt alternativ till den ordinarie maträtten, samt att det
efter prövoperioden ska genomföras en omfattande utvärdering, där elevernas åsikter särskilt
ska beaktas.
Expedieras
Folkhemmet i Hofors-Torsåker
Helena Kronvall, kostchef
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige

2012-12-17
2012-11-26
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§ 153 Ny behandling av Motion om parkbänkar längs gatorna till och i Hofors
centrum
Ärende
Kent Olsson (Folkhemmet i Hofors-Torsåker) har inkommit med en motion med yrkandet att
ett stort antal parkbänkar ska placeras i Hofors kommuns tätorter, för att underlätta för
pensionärer och andra som kan ha svårt att röra sig att ta sig till fots mellan olika platser i
samhällena. Det skulle ge tillfälle till rörelse och motion som kan bidra till bättre hälsa.
Beslutsunderlag
Motion, Kent Olsson (Folkhemmet i Hofors-Torsåker), 2012-10-31
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
handläggning.
__________

Kommunfullmäktige 2012-12-17
Kjell Hedman (-) har efter kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november 2012
kontaktat kommunkansliet och meddelat att hans namn utan hans kännedom skrivits på
motionen från Kent Olsson (FHT), varför den bör behandlas igen av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Skrivelse, Fullmäktiges presidium, 2012-12-04

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ogiltigförklara motionen.

Expedieras
Kent Olsson (FHT)
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 154 Ny behandling av Motion om att avskaffa bygglovsplikten för vissa
solfångare
Ärende
Kent Olsson (Folkhemmet i Hofors-Torsåker) har inkommit med en motion med yrkandet att
solfångare som sitter direkt mot väggar eller tak på byggnader ska vara bygglovsfria, men att
en kostnadsfri bygganmälan ska göras.
Beslutsunderlag
Motion, Kent Olsson (Folkhemmet i Hofors-Torsåker), 2012-10-31
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
handläggning.
__________

Kommunfullmäktige 2012-12-17
Kjell Hedman (-) har efter kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november 2012
kontaktat kommunkansliet och meddelat att hans namn utan hans kännedom skrivits på
motionen från Kent Olsson (FHT), varför den bör behandlas igen av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Skrivelse, Fullmäktiges presidium, 2012-12-04
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ogiltigförklara motionen.
Expedieras
Kent Olsson (FHT)
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2012-12-17
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§ 155 Motion om att införa 10-10-10, anmälan
Ärende
Xamuel Halfvars (V) har inkommit med en motion med förslaget att tio föreningsmedlemmar
ska ställa upp som samtalspartners med SFI-elever under tio lektionstimmar. Efter fullgjort
uppdrag betalar kommunen ut 10 000 kr till föreningen.
Beslutsunderlag
Motion, Xamuel Halfvars (V), 2012-11-27
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
handläggning.
Expedieras
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 156 Motion om att utreda och införa farthinder i tätbebyggda
bostadsområden, anmälan
Ärende
Xamuel Halfvars (V) har inkommit med en motion där han föreslår att kommunen ska utreda
hastigheten längs med ofta trafikerade gator i tätbebyggda bostadsområden, att
hastighetsbegränsning på 40 km/h införs i Hofors och Torsåkers tätorter och att lämpliga
åtgärder för att begränsa hastighetsöverträdelser utreds.
Beslutsunderlag
Motion, Xamuel Halfvars (V), 2012-11-27
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för handläggning.
Expedieras
Kommunstyrelsen
Akten

Ordföranden avslutar sammanträdet med att dela ut Äldreboken till samtliga ledamöter och
önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

Justerare

Utdragsbestyrkande

