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Ledamot
1. Marie-Louise Dangardt, ordf (S)
2. Sören Bergqvist, v ordf (V)
3. Torbjörn Jansson (S)
4. Tomas Isaksson (S)
5. Kenneth Axling (S)
6. Mari Brännvall (S)
7. Susanna Wintherhamre (V)
8. Ziita Eriksson (M)
9. Bojan Petrovic´(FP)
10. Hans Larsson (C)
11. Kent Olsson (FHT)
Ersättare
Sylvia Abramsson (S)
Gunlög Nordström (MP)
Hans Forsberg (S)
Linda-Marie Anttila (S)
Maine Westin (S)
Marianne Höglund (MP)
Xamuel Halfvars (V)
Petra Ramstad (M)
Rolf Ekström (KD)
Ann-Sofie Stenbacka (C)
Pär Åslund (FHT)
Övriga närvarande
Kristina Jansson
Ulf Strömstedt
Christer Ekendahl
Håkan Eck
Lena Wigren

Justerare

Närvaro
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Х
Х
Х
Х
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Х
Х
(Х)
Х
Х
(Х)
Х
(Х)
Х
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Närvaro
Ja
Nej
Х
Х
Х
Х
(Х)
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Kommentarer

Ej § 26, jäv
Ej § 26, jäv
Ej §§ 29-39
Ej §§ 17-18

Ersätter ledamot
Nr 4, § 26

Ej § 26, jäv

Nr 6, § 26

Nr 9 §§ 17-18, Nr 8 §§ 29-39

Uppdrag/Ansvar
Sekreterare
Kommunchef
Ekonomichef §§ 17-28
Bygg- och miljöchef, § 27
Planingenjör, § 27

Utdragsbestyrkande
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§ 17. Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med följande ändringar
1. Ärende 16: Motion om humanitär hjälp till Gaza, utgår
2. Extra ärende: Lokaler för hemtjänst, hemsjukvård och biståndsenheten, beslut,
behandlas som ärende 24
3. Extra ärende: Tilläggsanslag, investering i utrustning för kyld mat, behandlas som
ärende 25

§ 18. Facklig samverkan, information
Ärende
MBL‐information/samverkan om dagordningens ärenden har ägt rum torsdag den 16
februari. Representant från Kommunal var närvarande.
Beslutsunderlag
Muntlig information
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 21/2012-02-13
Dnr

2012.4

§ 19. Ekonomisk uppföljning, redovisning
Ärende
Ekonomichef Christer Ekendahl redovisar kortfattat det ekonomiska läget i kommunen och
meddelar att en rapport är under färdigställande. Mer information kommer på
kommunstyrelsens sammanträde den 27 februari.
Beslutsunderlag
Muntlig information från ekonomichef Christer Ekendahl
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tacka för informationen.

Kommunstyrelsen 2012-02-27
Ekonomichef Christer Ekendahl redovisar ekonomisk uppföljning för år 2011 samt för januari
månad 2012. En avsevärd resultatförbättring har gjorts under hösten 2011, vilket förbättrar
läget inför budgetplaneringen inför år 2013 och 2014. Ekonomichefen betonar att den
periodiserade budgeten för januari 2012 är preliminär.
Beslutsunderlag
Muntlig och skriftlig redovisning från ekonomichefen
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 21/2012-02-13
Beslut
Kommunstyrelsens beslutar att godkänna redovisningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 22/2012-02-13
Dnr

2012.23

§ 20. Verksamhetsberättelse 2011 för kommunstyrelsen, beslut
Ärende
Kommunchef Ulf Strömstedt redovisar kortfattat kommunstyrelsens verksamhet för år 2011
och meddelar att mer information kommer med handlingarna till kommunstyrelsens
sammanträde den 27 februari.
Beslutsunderlag
Muntlig information från kommunchef Ulf Strömstedt
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna redovisningen och att överlämna
den till kommunstyrelsen för beslut.

Kommunstyrelsen 2012-02-27
Kommunchef Ulf Strömstedt presenterar kommunstyrelsens verksamhet för år 2011. Några
av de mest väsentliga händelserna för kommunstyrelsen lyfts fram, däribland bildandet av
en ny kollektivtrafikmyndighet, införandet av ett nytt lönesystem samt inrättandet av en
bemanningsenhet. Ulf Strömstedt redogör för kommunstyrelsens ekonomiska reslutat,
måluppfyllelsen samt de områden som kommunstyrelsen ska fokusera på i framtiden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 22/2012-02-13
Verksamhetsberättelse, kommunchefen, 2012-02-14
Muntlig redovisning från kommunchefen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreslagen verksamhetsberättelse för
kommunstyrelsen.
Expedieras
Ekonomikontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 23/2012-02-13
Dnr

2012.19

§ 21. Internkontrollplaner 2012, beslut
Ärende
Ekonomichef Christer Ekendahl redogör kortfattat för arbetet med internkontrollen i
kommunen. Kommunfullmäktige antog § 201/2011-12-05 ett reglemente för internkontroll
för kommunen och dess helägda bolag. Utöver huvudförslaget i reglementet har respektive
nämnd och styrelse möjlighet att lägga till kontrollpunkter för sin verksamhet som de
kommer att bevaka extra noga.
Christer Ekendahl redogör även för en framtagen riskkalkylering för kommunens
verksamheter.
Beslutsunderlag
Muntlig information från ekonomichef Christer Ekendahl
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att godkänna förslaget
för internkontrollplaner för år 2012.

Kommunstyrelsen 2012-02-27
Ekonomichef Christer Ekendahl redogör för förslaget till internkontrollplaner år 2012, samt
innebörden av reglementet som antogs av kommunfullmäktige § 201/2011-12-05.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 23/2012-02-13
Tjänsteskrivelse, ekonomichefen, 2012-02-14
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa upprättat förslag till Internkontrollplaner 2012.
Expedieras
Samtliga nämnder
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 25/2012-02-13
Dnr

2012.3

§ 22. Rapport kring anpassningsåtgärder, beslut
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.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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forts. § 22
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 25/2012-02-13
Tjänsteskrivelse, ekonomichefen, 2012-02-14
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.
Expedieras
Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 26/2012-02-13
Dnr

2011.48

§ 23. Rapport Kvalitetsnätverk Bergslagen, kommunkulturen, beslut
Ärende
Kvalitetsnätverk Bergslagen har från starten år 2003 genomfört 15 undersökningar. 2011
års rapport är den första som handlar om kommunkulturen, med syftet att belysa kulturella
attitydskillnader mellan de sju deltagande kommunerna. Undersökningen genomfördes
under perioden november 2010 till april 2011. Reslutatet av undersökningen visar tydliga
mönster mellan kommunerna och mellan svarsgrupperna. Det finns en hög tilltro att
fattade beslut genomförs och att kommunens service står sig väl i jämförelse med andra
kommuner medan effektivisering och synen på kommunen som attraktiv arbetsgivare kan
ses som utvecklingsområden.
Beslutsunderlag
Rapport Kvalitetsnätverk Bergslagen, 2011-05-16
Tjänsteskrivelse, Kommunsekreteraren, 2012-02-08
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att uppdra åt
kommunchefen att granska rapporten från Kvalitetsnätverk Bergslagen och föreslå
åtgärder, särskilt gällande
1. Tydliggöra kommunens ambition kring att informera, föra dialog och medborgarens
möjlighet att påverka kommunens utveckling,
2. Stärka kommunens profil kring att vara en attraktiv arbetsgivare.

Kommunstyrelsen 2012-02-27
Kommunsekreterare Kristina Jansson redogör för rapporten och redovisar resultatet av
undersökningen.
Beslutsunderlag
Rapport Kvalitetsnätverk Bergslagen
Tjänsteskrivelse, Kommunsekreteraren, 2012-02-08
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 26/2012-02-13
Muntlig redogörelse från kommunsekreteraren

Justerare

Utdragsbestyrkande
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forts. § 23
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt kommunchefen att granska rapporten från Kvalitetsnätverk Bergslagen och
föreslå åtgärder, särskilt gällande
1. Tydliggöra kommunens ambition kring att informera, föra dialog och medborgarens
möjlighet att påverka kommunens utveckling,
2. Stärka kommunens profil kring att vara en attraktiv arbetsgivare.
Expedieras
Kommunchefen
Hemsidan

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 27/2012-02-13

§ 24. Medborgarundersökning, redovisning
Ärende
Kommunchef Ulf Strömstedt informerar om medborgarundersökningen och meddelar att
den kommer att presenteras på kommunstyrelsens sammanträde den 27 februari.
Beslutsunderlag
Muntlig information från kommunchef Ulf Strömstedt
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna
redovisningen.

Kommunstyrelsen 2012-02-27
Kommunchef Ulf Strömstedt presenterar medborgarundersökningen som genomförts av
Statistiska Centralbyrån (SCB) under 13 september och 7 november 2011. Den skickades ut
till 500 personer i åldern 18-84 år med 50 % svarsfrekvens.
Undersökningen delas in i tre olika block: Nöjd Region Index (NRI), Nöjd Medborgar Index
(NMI) samt Nöjd Inflytande Index (NII). Utifrån resultaten bör Hofors kommuns
prioriteringsområden vara trygghet, gator, vägar, stöd tillutsatta personer, förtroende och
påverkan.
Beslutsunderlag
Muntlig information från kommunchef Ulf Strömstedt
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 27/2012-02-13
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen.
Expedieras
Hemsidan

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 28/2012-02-13
Dnr

2010.33

§ 25. Kommunens Kvalitet i Korthet, hösten 2011, redovisning
Ärende
Ekonomichef Christer Ekendahl meddelar att en presentation av undersökningen kommer
på kommunstyrelsen den 27 februari.
Beslutsunderlag
Muntlig information Christer Ekendahl
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna
redovisningen.

Kommunstyrelsen 2012-02-27
Ekonomichef Christer Ekendahl presenterar undersökningen som Sveriges Kommuner och
landsting (SKL) genomfört och där cirka 160 kommuner har medverkat. Undersökningen är
indelad i fem olika områden som rör tillgänglighet, trygghetsaspekter, delaktighet och
information, kommunens effektivitet i verksamheten samt kommunen som
samhällsutvecklare. Inom de olika områdena har 38 olika mått undersökts och Christer
Ekendahl redovisar resultatet för Hofors kommun.
Beslutsunderlag
Muntlig information Christer Ekendahl
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 28/2012-02-13
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen.
Expedieras
Hemsidan

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 29/2012-02-13
Dnr

2012.18

§ 26. Godkännande av hyresavtal för Entré Ungdom, beslut
Ärende
Hofors kommun (Entré Ungdom) och Hofors Folketshusförening har skrivit ett hyresavtal
gällande lokaler för Entré Ungdom. Avtalstiden är 2012-04-01—2022-03-31.
I enlighet med gällande ekonomistyrningsregler ska förändring av hyreskontrakt, som
innebär en löptid på mer än 3 år, godkännas av kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Muntlig information från ekonomichef Christer Ekendahl
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att godkänna att barnoch utbildningsnämnden tecknar hyresavtal på mer än tre år med Hofors
Folketshusförening gällande lokaler för Entré Ungdom.

Kommunstyrelsen 2012-02-27
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 29/2012-02-13
Tjänsteskrivelse, ekonomichefen, 2012-02-14
Jäv
Tomas Isaksson (S), Mari Brännvall (S) och Linda-Marie Anttila (S) deltar inte i
handläggningen av ärendet på grund av jäv. Som ersättare för Tomas Isaksson (S) inträder
Sylvia Abramsson (S) och Mari Brännvall (S) ersätts av Xamuel Halfvars (V).
Beslutsförslag under sammanträdet
Sylvia Abramsson (S), Kenneth Axling (S) och Xamuel Halfvars (V) föreslår att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut om ett
10-årigt hyresavtal, med hänsyn till avskrivningsplanen som är på tio år.
Ziita Eriksson (M) föreslår att hyresavtalet ska tecknas på fem år, med möjlighet till
förnyelse av avtalet.
Bojan Petrovic´(FP) föreslår att hyresavtalet ska tecknas på tre år, med möjlighet till
förnyelse av avtalet.
Hans Larsson (C) yrkar på återremiss av ärendet för att teckna hyresavtalet på fem år.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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forts. § 26
Beslutsgång
Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras idag och finner bifall därtill. Därmed faller
Hans Larssons (C) förslag på återremiss. Ordföranden ställer därefter Ziita Erikssons (M),
Bojan Petrovic´s (FP) och Sylvia Abramssons (S) m.fl. förslag mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Sylvia Abramssons (S) m.fl. förslag, att besluta om
ett 10-årigt hyresavtal.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att barn- och utbildningsnämnden tecknar
hyresavtal med Hofors Folketshusförening i enlighet med upprättat förslag.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Bojan Petrovic´(FP), Ziita Eriksson (M), Hans Larsson (C) och Kent
Olsson (FHT).
Expedieras
Barn- och utbildningsnämnden
Entré Ungdom
Hofors Folketshusförening

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 31/2012-02-13
Dnr

2011.6

§ 27. Komplettering till kommunstyrelsens beslut § 191/2011-12-12, om
centrumförnyelsen, beslut
Ärende
Kommunstyrelsens beslut (§ 191/2011-12-12) om centrumförnyelsens etapp 3 har
överklagats till Förvaltningsrätten och därmed har arbetet stannat upp. Med anledning av
detta diskuterar kommunstyrelsens arbetsutskott möjligheter att ändra planeringen av
etapp 3, för att kunna påbörja delar av arbetet under år 2012.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 191/2011-12-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 14/2012-01-30
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att komplettera sitt
tidigare beslut § 191/2011-12-12 genom att påbörja centrumförnyelsen när det gäller
Centralgatans nedre del (gågatan) samt Östra parkeringen.

Kommunstyrelsen 2012-02-27
Bygg- och miljöchef Håkan Eck och planingenjör Lena Wigren redogör kortfattat för
alternativa förslag för att kunna gå vidare med centrumförnyelsen. Om arbetet ska kunna
påbörjas under 2012 behövs omgående beslut från kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Muntlig information från bygg- och miljöchef Håkan Eck och planingenjör Lena Wigren
Beslutsförslag under sammanträdet
Torbjörn Jansson (S) föreslår att när beslutet som är fattat i kommunstyrelsen § 191/201112-12, vinner laga kraft, ska centrumförnyelsens etapper verkställas i den ordning det
tidsmässigt är genomförbart med tillägget avseende Östra parkeringen.
Bojan Petrovic´(FP) föreslår att kommunstyrelsen inte ska fatta något beslut idag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2012-02-27

17 (33)

forts. § 27
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
Torbjörn Janssons (S) förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att när beslutet som är fattat i kommunstyrelsen § 191/201112-12 vinner laga kraft, ska centrumförnyelsens etapper verkställas i den ordning det
tidsmässigt är genomförbart, med tillägget avseende Östra parkeringen.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Bojan Petrovic´(FP).
Expedieras
Byggservicekontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 32/2012-02-13
Dnr

2012.20

§ 28. Strategiska frågor avseende kommunens samhällsbyggnad och
miljöarbete
Ärende
Av kommunstyrelsens reglemente framgår att i ledningsfunktionen ligger ett ansvar att leda
och samordna bl.a. den översiktliga fysiska planeringen och för användning av mark och
vatten, samt att främja samhällsbyggandet. Kommunstyrelsen ska också leda och samordna
energiplaneringen och verka för åtgärder mot ett hållbart, uthålligt samhälle. Den personal
som besitter de bästa kunskaperna inom aktuella områden, finns inom bygg- och
miljökontoret. Personalen inom detta kontor har också viktiga tillsynsuppgifter för miljöoch byggnadsnämndens räkning. En mindre resursförstärkning till bygg- och miljökontoret
är nödvändig.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunchefen, 2012-02-08
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
att prioritera det strategiska arbetet inom plan- och infrastrukturområdet till genomfarten,
centrumförnyelsen, järnvägsutvecklingen och exploateringsberedskap,
att prioritera miljöarbetet till att sammanställa kommunens hittills genomförda miljöarbete,
och till att föreslå framtida miljöstrategier,
samt att miljö- och byggnadsnämndens utökade resursbehov beaktas i budgetarbetet för år
2013.

Kommunstyrelsen 2012-02-27
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
- att prioritera det strategiska arbetet inom plan- och infrastrukturområdet till
genomfarten, centrumförnyelsen, järnvägsutvecklingen och
exploateringsberedskap,
- att prioritera miljöarbetet till att sammanställa kommunens hittills
genomförda miljöarbete, och till att föreslå framtida miljöstrategier,
- samt att miljö- och byggnadsnämndens utökade resursbehov beaktas i
budgetarbetet för år 2013.

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2012-02-27
forts. § 28
Expedieras
Byggservicekontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2012-02-27
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 32/2012-02-13
Dnr

2011.79

§ 29. Motion att Hofors ska bli Eko-kommun och/eller Uthållig kommun,
förslag till 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”.
Expedieras
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2012-02-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 34/2012-02-13
Dnr

2011.38

§ 30. Motion om humanitär hjälp till Gaza, förslag till besvarande
Ärende
Ärendet utgår.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2012-02-27
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 35/2012-02-13
Dnr

2011.97

§ 31. Motion om namnbyte på Hofors bibliotek till Kerstin Hesselgrens
bibliotek, förslag till 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.
Expedieras
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2012-02-27
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 36/2012-02-13
Dnr

2011.16

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

Kommunstyrelsen 2012-02-27
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.
Expedieras
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2012-02-27
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 37/2012-02-13
Dnr

2012.9

§ 33. 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.

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2012-02-27

25 (33)

forts. § 33
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.
Expedieras
Kommunfullmäktige
Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2012-02-27
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 38/2012-02-13
Dnr

2012.10

§ 34. 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.

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2012-02-27
forts. § 34

Kommunstyrelsen 2012-02-27
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna redovisningen.
Expedieras
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2012-02-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 39/2012-02-13
Dnr

2012.16

§ 35. Meddelanden
Ärende
Redovisning av ärenden som inkommit sedan förra kommunstyrelsen, bilaga 1.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att godkänna
redovisningen.

Kommunstyrelsen 2012-02-27
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen, bilaga 1.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2012-02-27
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 40/2012-02-13
Dnr

2012.17

§ 36. Delegationsbeslut
Ärende
•
•

Trafiksamordnare Ulla Sahlström: Rapport om beslut enligt delegeringsordning 5.1,5.3
och 5.5 om färdtjänst och riksfärdtjänst, §§ 1-52, januari 2012
Kommunstyrelsens ordförande Marie-Louise Dangardt: Brådskande ärende enligt
delegeringsordning G 1. Yttrande till förvaltningsrätten avseende laglighetsprövning
enligt kommunallagen- Pär Åslund./. Hofors kommun, mål nr 179-12.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen.

Kommunstyrelsen 2012-02-27
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2012-02-27
Dnr

30 (33)

2012.25

§ 37. Kommunalisering av hemsjukvården i Gävleborgs län
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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2012-02-27
forts. § 37
Expedieras
Kommunfullmäktige
Samtliga länets kommuner
Gävleborgs läns landsting
Region Gävleborg
Socialnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2012-02-27
Dnr

32 (33)

2011.81

§ 38. Extra ärende: Lokaler för hemtjänst, hemsjukvård och biståndsenheten
Ärende
Socialnämnden har hemställt om godkännande för förhyrning av lokaler för att
samlokalisera lokaler för hemtjänst, hemsjukvård, biståndsenheten samt viss
ledningspersonal i f d Serietecknarskolans lokaler.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, socialchefen, 2012-01-25
Socialnämnden § 10/2012-01-26
Tjänsteskrivelse, kommunchefen, 2012-02-2X
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna socialnämndens hemställan om förhyrning av
lokaler.

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2012-02-27
Dnr

33 (33)

2012.26

§ 39. Extra ärende: Tilläggsanslag, investering i utrustning för kyld mat
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.

Justerare

Utdragsbestyrkande

