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§ 116. Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med följande extra ärende:
- Kommunal borgen för lån upptagna av Hoforshus AB, behandlas som ärende 25.

§ 117. Facklig samverkan, information
Ärende
På den fackliga samverkan om dagordningens ärenden den 18 oktober närvarade inga
fackliga representanter.
Samverkan avseende budget har ägt rum fredagen den 26 oktober, med representanter från
Vision, Kommunal, Vårdförbundet, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Inga
invändningar mot budgeten framfördes. Ett samverkansprotokoll har upprättats, (inte
justerat vid dagens datum).
Beslutsunderlag
Muntlig information, kommunchefen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 116/2012-10-15
Dnr

2012.4

§ 118. Ekonomisk uppföljning, redovisning
Ärende
Ekonomifunktionen har upprättat en översiktlig ekonomisk uppföljning per den sista
september 2012.
Det prognostiserade resultatet per den sista september uppgår till 13,5 miljoner kronor, en
resultatförbättring med cirka 8 miljoner kronor jämfört med budget. Resultatförbättringar
beräknas inom kommunstyrelsens och miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområde,
resultatförsämringar inom barn- och utbildningsnämndens område, jämfört med
delårsrapporten per den sista juni 2012.
Beslutsunderlag
Muntlig redovisning, ekonomichef Christer Ekendahl
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna redovisningen.

Kommunstyrelsen 2012-10-29
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Christer Ekendahl, 2012-10-16
PM Uppföljning september 2012
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen.
Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 117/2012-10-15
Dnr

2012.3

§ 119. Utdebitering 2013
Ärende
Enligt kommunallagens bestämmelser 8 kap, 6 §, ska kommunstyrelsen innan oktober
månads utgång lämna förslag på utdebitering kommande år.
Inför 2012 var kommunens likviditet synnerligen ansträngd och den enda lösningen för att
tillskjuta likvida medel var i det korta perspektivet att genomföra en skattehöjning.
Kommunfullmäktige, § 199/2011-12-05, beslutade att höja skatten med 50 öre för att sedan
sänka den under 2013 och 2014.
I budgeten för 2012 var ett förslag till förändring av det kommunala
skatteutjämningssystemet medräknat, vilket ännu inte har genomförts och inte heller
kommer att effektueras under 2013. Detta har medfört ett sämre ekonomiskt läge för
kommunen än vad som planerades för i budget 2012.
Det förslag som tagits fram under årets budgetarbete innebär en skattesänkning med
10 öre år 2013. Samtidigt sker en skatteväxling med Landstinget i Gävleborg på 22 öre,
avseende övertagande av hemsjukvården, vilket innebär att utdebitering föreslås höjas med
12 öre netto.
Beslutsunderlag
Muntlig redovisning, ekonomichef Christer Ekendahl
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att fastställa utdebitering för 2013 till 23:01 per skattekrona.
Protokollsanteckning
Ziita Eriksson (M) och Kent Olsson (FHT) avstår från att delta i beslutet.

Kommunstyrelsen 2012-10-29
Beslutsunderlag
Muntlig information, ekonomichef Christer Ekendahl (se § 120)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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forts. § 119
Beslutsförslag under sammanträdet
Torbjörn Jansson (S), Tomas Isaksson (S) och Kenneth Axling (S) yrkar på att besluta i enlighet
med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Ziita Eriksson (M) yrkar på bibehållen skattesats 2013.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Torbjörn Janssons (S) m.fl. förslag mot Ziita Erikssons (M) förslag och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Torbjörn Janssons (S) förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa utdebitering för 2013 till
23:01 per skattekrona.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Ziita Eriksson (M), Hans Larsson (C) och Ann-Sofie Stenbacka (C)
med den skriftliga motiveringen: På grund av det osäkra ekonomiska läget för kommunen,
och ett skriande behov för omsorg och skola att bibehålla fortsatt god verksamhet för
befolkningen, anser vi att det inte finns utrymme att sänka skatten år 2013.
Kent Olsson (FHT) reserverar sig med den skriftliga motiveringen: Förslaget innebär att
kommunskatten sänks med 10 öre samtidigt som kommunen gör nedskärningar på barn- och
utbildningsnämnden, socialnämnden mm. 10 öres skattesänkning på en normallön av ca
300 000 kr motsvarar 300 kr per år eller 25 kr/månad. Denna skattesänkning är inte värd
nedskärningar i skolans och/eller socialnämndens verksamhet. Värdet av att inte ha Sveriges
högsta kommunalskatt är inte så stort att barn i skolan eller människor i små omständigheter
ska komma i kläm! Samtidiga nedskärningar och skattesänkningar pekar på att kommunen
inte tar ansvar för viktiga verksamheter.
Expedieras
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 118/2012-10-15
Dnr

2012.3

§ 120. Verksamhetsplan 2013 – 2015 med budget för 2013
Ärende
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) lämnar en bedömning om att Sverige långsamt går
mot ljusare tider. Antalet arbetade timmar ökar, arbetslösheten minskar samt lönerna
stiger mer än vad inflationen beräknas göra under åren fram till 2016.
2010 - 2012 förändrades kommunernas skatteunderlag med 1,7 procent per år och bedöms
för åren 2013 – 2016 förändras med 1,6 procent per år enligt SKL:s bedömning.
SKL gör en mer försiktig bedömning kring utvecklingen av skatteunderlaget än regeringen.
Skatteunderlagets utveckling är främst knuten till utvecklingen av arbetsmarknaden.
Utvecklingen i Sverige påverkas även av utvecklingen inom EU, USA och Asien. Förtroendet
för de offentliga finanserna för länderna direkt norr om Medelhavet är lågt. Den kris som vi
är inne i kännetecknas av en alltför hög grad av belåning och när värdet på de
lånefinansierade tillgångarna försvinner uppstår en finansiell bubbla. När bubblan har
spruckit är det de offentliga finanserna som utgör räddningsplankan för de finansiella
instituten.
Budgetförslaget:
Medel har tillförts barn- och utbildningsnämnden för en ökad satsning inom grundskolan
samt för att täcka ökade kostnader med anledning av tecknat avtal för lärarpersonal.
Investering i tre olika stödsystem sker
- elektroniskt ärendehanteringssystem
- geografiskt informationssystem, samt
- inköpssystem.
Hemsjukvården förs över till primärkommunen under inledningen av 2013 och därmed
förstärks sjukskötersketeamet med en ledningsresurs samt personal från landstinget. Medel
har tillförts för att klara ett ökande behov inom försörjningsstöd.
Strategiska mål kring god ekonomisk hushållning nås inte.
Beslutsunderlag
Muntlig redovisning, ekonomichef Christer Ekendahl
Muntlig information, VD Hoforshus AB Christian Rickardsson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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forts. § 120
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige
-

att fastställa upprättat förslag till budget för 2013,

-

att fastställa upprättade förslag till strategiska mål,

-

att uppdra åt kommunstyrelsen att senast till kommunfullmäktiges sammanträde i
februari 2013 redovisa planen för 2014 och 2015,

-

att den fastställda budgeten även ska utgöra kommunens skolplan för 2013,

-

att avslå Folkhemmet i Hofors-Torsåkers motion, dnr 2011/79, om att Hofors ska bli
Ekokommun och/eller uthållig kommun,

-

att avslå Xamuel Halfvars (V) motion, dnr 2011/89, om att podsända
kommunfullmäktiges sammanträden.

Kommunstyrelsen 2012-10-29
Ekonomichef Christer Ekendahl informerar om kommunens budget för år 2013 och inleder
med en omvärldsanalys baserad på SKL:s prognoser. Därefter redogörs för kommunens
verksamhetsplan under perioden 2013 – 2015, investeringar och anpassningar av
verksamheten. Befolkningsutvecklingen ser i dagsläget bättre ut i förhållande till framtagen
prognos. I resultatbudgeten har inte befolkningsutvecklingen beaktats och inte heller ett
eventuellt införande av skatteutjämningssystemet.
Föreslagna skattesatser för 2013 – 2015, nettoram för nämnder och styrelser samt
fördelning av sparbeting 2014 – 2015 presenteras. Arbetet med planer för 2014 – 2015
fortsätter i november och december, för att ett färdigt förslag ska kunna presenteras till
kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2013.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Christer Ekendahl, 2012-10-18
Ramar för respektive nämnd och styrelse för år 2013

Justerare

Utdragsbestyrkande
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forts. § 120
Beslutsförslag under sammanträdet
Ziita Eriksson (M), Hans Larsson (C), Ann-Sofie Stenbacka (C) och Kent Olsson (FHT)
tilläggsyrkande: På grund av fortsatt prognostiserad befolkningsminskning, planerings- och
finansieringsproblem, yrkar vi på att en långsiktig plan för ekonomiskt hållbar utveckling
utarbetas. Denna plan måste tydligt kunna visa att kärnverksamheterna prioriteras. Planen
måste också kunna visa om det är hållbart med en skattesänkning under planperioden 20142015. Denna plan ska sträcka sig förbi 2015.
Ziita Eriksson (M), Hans Larsson (C), Ann-Sofie Stenbacka (C) och Kent Olsson (FHT)
tilläggsyrkar att en utredning görs angående Hoforshus AB:s framtid där olika
handlingsalternativ tas fram.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att proposition ställs på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
respektive Ziita Erikssons (M) m.fl. tilläggsyrkanden. Ordningen godkänns. Efter ställda
propositioner finner ordföranden bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag samt till
de båda tilläggsyrkandena.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
-

att fastställa upprättat förslag till budget för 2013,

-

att fastställa upprättade förslag till strategiska mål,

-

att uppdra åt kommunstyrelsen att senast till kommunfullmäktiges sammanträde i
februari 2013 redovisa planen för 2014 och 2015,

-

att den fastställda budgeten även ska utgöra kommunens skolplan för 2013,

-

att en långsiktig plan för ekonomiskt hållbar utveckling utarbetas. Denna plan måste
tydligt kunna visa att kärnverksamheterna prioriteras. Planen måste också kunna visa
om det är hållbart med en skattesänkning under planperioden 2014-2015. Denna
plan ska sträcka sig förbi 2015,

-

att en utredning görs angående Hoforshus AB:s framtid där olika handlingsalternativ
tas fram,

-

att avslå Folkhemmet i Hofors-Torsåkers motion, dnr 2011/79, om att Hofors ska bli
Ekokommun och/eller uthållig kommun,

-

att avslå Xamuel Halfvars (V) motion, dnr 2011/89, om att podsända
kommunfullmäktiges sammanträden.

Expedieras
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 119/2012-10-15
Dnr

2012.56

§ 121. Granskning fritidsanläggningar, yttrande
Ärende
Revisionen har granskat fritidsverksamheten och överlämnat en rapport den 20 juni 2012.
Fritidsverksamheten och dess organisation har varit föremål för diskussioner under en
längre tid. Yttranden har inkommit från Hoforshus AB och barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport 2012-06-20
Skrivelse från BUN (Torbjörn Jansson (S)), 2012-09-12
Skrivelse från VD Hoforshus AB, 2012-10-08
Tjänsteskrivelse, kommunchef Ulf Strömstedt, 2012-10-08
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att godkänna
kommunchefens svar.

Kommunstyrelsen 2012-10-29
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunchefens svar.
Expedieras
Kommunrevisorerna
Hoforshus AB
Barn- och utbildningsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 120/2012-10-15
Dnr

2012.71

§ 122. Gemensam satsning på e-samhället, beslut
Ärende
Gävleborg har idag ett väl utbyggt bredbandsnät - Regnet - som förbinder samtliga
kommuner. Investeringen är gjord sedan början av 2000-talet, men användningen av nätet
för e-tjänster är ytterst marginell.
Frågan om utveckling och samordning av tjänsteutbudet i nätet har diskuterats med bland
annat kommuncheferna och It-ansvariga i kommunerna. Intresset är stort att få till ett
utvecklingsprojekt med denna inriktning
Regionstyrelsen har gett regiondirektören i uppdrag att, i nära samverkan med
kommunerna och landstinget, presentera ett projekt med mål att tillsammans göra
Gävleborg till landets ledande region för samarbete inom IT-området och därmed uppnå
SKL:s strategi för e-Samhället.
Ansökan om medel ur Europeiska Regionala Uvecklingsfonden (ERUF) har inlämnats till
Tillväxtverket.
Hofors kommun har i delegationsbeslut godkänt sin andel av medfinansiering.
Beslutsunderlag
Regionstyrelsens beslut 2012, § 64
Ansökan till Tillväxtverket
Tjänsteskrivelse, kommunchef Ulf Strömstedt, 2012-09-27
Beslutsförslag under sammanträdet
Marie-Louise Dangardt (S) yrkar på att, under förutsättning att landstinget deltar, delta i
projekt om gemensam satsning på e-Samhället i Gävleborgs län.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det enbart finns ett beslutsförslag att ta ställning till.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att, under förutsättning
att landstinget deltar, delta i projekt om gemensam satsning på e-Samhället i Gävleborgs
län.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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forts. § 122

Kommunstyrelsen 2012-10-29
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att, under förutsättning att landstinget deltar, delta i projekt om
gemensam satsning på e-Samhället i Gävleborgs län.
Expedieras
Länets kommuner
Region Gävleborg
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 121/2012-10-15
Dnr

2012.75

§ 123. Samrådsremiss: Förstudie Godsstråket genom Bergslagen, StorvikFrövi & Krylbo bangård, yttrande
Ärende
Förstudien bedrivs inom ramen för projektet BanaGods i Mitt som pågår under 2010-2012.
Projektet syftar till att möjliggöra en ökad kapacitet på järnvägarna i Gävleborg, Dalarna,
Västmanland och Örebro län. I projektet ingår Bergslagsbanan och Godsstråket genom
Bergslagen, denna förstudie berör alltså den senare. Förstudien är nu ute på samråd och
Trafikverket önskar få in synpunkter och yttranden om samrådshandlingen.
Av de frågor och problem som tas upp i förstudien är de som främst berör Hofors kommun
en försämrad persontrafik samt intrång i riksintresse för kulturmiljö, Torsåkers centralbygd.
Beslutsunderlag
Trafikverkets samrådshandling: Förstudie Godsstråket genom Bergsslagen, Storvik – Frövi &
Krylbo bangård, 2012-09-11
Yttrande, planarkitekt Anna Hagljung, 2012-10-08
Beslutsförslag under sammanträdet
Marie-Louise Dangardt (S) tilläggsyrkar att kommunstyrelsen ska påpeka den nytta som ett
tåguppehåll i Hästbo skulle ha för Hofors kommun.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det enbart finns ett beslutsförslag att ta ställning till.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att lämna
planarkitektens yttrande till Trafikverket som svar på samrådshandlingen, samt att påpeka
den nytta som ett tåguppehåll i Hästbo skulle ha för Hofors kommun.

Kommunstyrelsen 2012-10-29
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna planarkitektens yttrande till Trafikverket som svar på
samrådshandlingen, samt att påpeka den nytta som ett tåguppehåll i Hästbo skulle ha för
Hofors kommun.
Expedieras
Trafikverket
Byggservicekontoret, Akten
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 122/2012-10-15
Dnr

2012.84

§ 124. Förslag till höjning av VA-taxans brukningsavgift 1 januari 2013, Hofors
Vatten AB
Ärende
För VA-verksamheten gäller kommunallagens självkostnadsprincip. De avgifter som får tas
ut av VA-kollektivet (fastighetsägare anslutna till den allmänna VA-anläggningen) är endast
avgifter som täcker nödvändiga kostnader för levererade tjänster.
Enligt budget 2012 är behovet av intäkter år 2013, 29,3 miljoner kronor. Genomförs ingen
taxehöjning kommer intäkterna år 2013 att uppgå till 28,3 miljoner kronor utifrån den
prognos för försåld mängd som finns i augusti 2012, vilket gör att verksamheten skulle ha
ett behov av kapitaltillskott från Hofors kommun om 1 miljoner kronor för att ha full
kostnadstäckning.
Föreslagen taxehöjning är totalt 3,6 % och det ger en årsintäkt 2013 med 29,3 miljoner
kronor, baserat på en minskad försåld mängd. Fokus för bolaget är att få en långsiktigt god
VA-försörjning. Hofors Vatten har ett stort beroende av ett fåtal stora kunder vilket gör
bolaget mycket känsligt för konjunktursvängningar och minskad konsumtion. För att
långsiktigt få en stabil VA-taxa krävs omfattande insatser för att höja statusen på
anläggningarna och därmed få en effektivare och mer kostnadseffektiv VA-verksamhet. För
att finansiera dessa investeringar kommer framtida taxehöjningar att behövas. Om
föreslagen taxehöjning uteblir eller blir lägre, blir konsekvenserna att Hofors Vatten AB inte
får full kostnadstäckning och kommunen får tillskjuta aktieägartillskott.
För typhus A, en villa med tomt om 800 m², två vuxna, två barn, med en årsförbrukning om
150 m³, innebär den föreslagna höjningen en årskostnad om 6 864 kr exkl. moms (8 580 kr
inkl. moms), en höjning av årskostnaden mot nu gällande taxa med 239 kr exkl. moms (299
kr inkl. moms) som motsvarar 3,6 %.
För typhus B, ett flerfamiljshus med boyta om 1000 m², tomt om 800 m², 15 lägenheter, två
parallellkopplade vattenmätare (qn 2,5), med en årsförbrukning om 2000 m³, innebär
föreslagen höjning en årskostnad om 74 723 kr exkl. moms (93 404 kr inkl. moms), en
höjning av årskostnaden mot nu gällande taxa med 2598 kr exkl. moms (3 248 kr inkl.
moms) som motsvarar 3,6 %.
Beslutsunderlag
Protokoll, Hofors Vatten AB, § 46/2012-10-10
Missiv, Gästrike Vatten AB, 2012-10-12
Skrivelse, Gästrike Vatten AB, 2012-10-09

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2012-10-29
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forts. § 124
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige
- att fast avgift höjs från 1625 kr/år till 1684 kr/år,
- att lägenhetsavgiften höjs från 1 325 kr/år till 1373 kr/år,
- att brukningsavgiften höjs från 24,50 kr/m³ till 25,40 kr/m³.
Moms tillkommer på samtliga avgifter.
Reservation
Kent Olsson (FHT) reserverar sig mot beslutet.

Kommunstyrelsen 2012-10-29
Marie-Louise Dangardt (S) meddelar att Mats Rostö, VD på Gästrike Vatten AB kommer till
kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november 2012 för att informera om Gästrike
Vatten AB.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
- att fast avgift höjs från 1625 kr/år till 1684 kr/år,
- att lägenhetsavgiften höjs från 1 325 kr/år till 1373 kr/år,
- att brukningsavgiften höjs från 24,50 kr/m³ till 25,40 kr/m³.
Moms tillkommer på samtliga avgifter.
Reservation
Kent Olsson (FHT) reserverar sig mot beslutet med skriftlig motivering: Vi i Folkhemmet
Hofors/Torsåker reserverar oss mot en ytterligare höjning av vattenavgiften då
redovisningen av vad den faktiska kostnaden inte redovisats. Vi menar att den upphandling
som gjordes i samband med den nya vattenledningen till Torsåker på c:a 17 milj. innefattade
allt som behövdes och att inga ändrings- och tilläggsarbeten skulle behövas. Då
projekteringen gjordes och arbetet med vattenledningen påbörjades och det visade sig att
det inte skulle gå att följa projektplanen p.g.a. de farliga sediment som skulle förstöra
Gösken vid en genomgång av området mellan sjöarna lades vattenledningen utmed
Torsåkersvägen till en stor kostnad. Denna kostnad d.v.s. fakturor från företagen som
utförde arbetet har inte redovisats utan enbart till en ytterligare kostnad på c:a 12 milj. Det
finns ytterligare saker att lyfta fram i detta ärende ex. nybyggnad av personalrum om
c:a 1 milj. som inte gjorts mm.
Expedieras
Kommunfullmäktige
Justerare

Utdragsbestyrkande
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2012-10-29
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 123/2012-10-15
Dnr

2012.83

§ 125. Ändrade taxor för miljö- hälsa- och livsmedel
Ärende
Miljö- och hälsoskyddskontoret har tagit fram ett förslag på ändring av taxor för miljö- hälsa
och livsmedel. Det nya förslaget bygger på Sveriges Kommuner och Landstings
rekommendationer samt den gamla taxan. Miljö- och hälsoskyddskontoret har gjort
bedömningen att ändringarna i taxorna för miljö- och hälsoskydd inte innebär någon ökning
av det totala antalet timmar de tar betalt för men att det kan innebära både högre och lägre
avgift för enskilda verksamheter.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämnden § 114/2012-09-27
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område med bilagor
Tjänsteskrivelse, kommunchef Ulf Strömstedt, 2012-10-05
Beslutsförslag under sammanträdet
Ziita Eriksson (M) tilläggsyrkande att kommunfullmäktige uppdrar åt miljö- och
byggnadsnämnden att till kommunfullmäktiges sammanträde i mars 2013 återkomma med
ett förslag på hur taxan ska regleras i framtiden.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det enbart finns ett beslutsförslag att ta ställning till.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anta bifogat förslag till ändrade taxor för miljö- hälsa- och
livsmedel, samt att kommunfullmäktige uppdrar åt miljö- och byggnadsnämnden att till
kommunfullmäktiges sammanträde i mars 2013 återkomma med ett förslag på hur taxan
ska regleras i framtiden.
Timkostnad i taxorna
För miljö- och hälsoskydd ska timkostnaden vara 855 kr.
För livsmedel ska kostnaden för planerad kontroll vara 1025 kr per timme och för
extrakontroll 850 kr per timme.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 2012-10-29
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta bifogat förslag till ändrade
taxor för miljö- hälsa- och livsmedel, samt att kommunfullmäktige uppdrar åt miljö- och
byggnadsnämnden att till kommunfullmäktiges sammanträde i mars 2013 återkomma med
ett förslag på hur taxan ska regleras i framtiden.
Timkostnad i taxorna
För miljö- och hälsoskydd ska timkostnaden vara 855 kr.
För livsmedel ska kostnaden för planerad kontroll vara 1025 kr per timme och för
extrakontroll 850 kr per timme.
Expedieras
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2012-10-29
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 124/2012-10-15
Dnr

2012.82

§ 126. Riktlinjer för skyltning i Hofors kommun
Ärende
Byggservicekontoret har tagit fram ett skyltprogram för Hofors- och Torsåkers centrum,
samt för området kring Europaväg 16. Förslaget omfattar riktlinjer för placering och
utformning av skyltning och syftar till att inspirera, informera och vägleda i valet av
skyltning.
Riktlinjerna är ett verktyg för att skapa en sammanhållen och estetiskt tilltalande miljö med
god tillgänglighet i kommunens tätorter. Skyltprogrammet omfattar uppsättning av nya
skyltar, skyltbelysningar, affischer, markiser, flaggor och flaggstänger och riktar sig till
näringsidkare, föreningar, kommunens bygg- och miljökontor och Hoforshus AB.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämnden § 118/2012-09-27
Riktlinjer för skyltning i Hofors kommun
Tjänsteskrivelse, kommunchef Ulf Strömstedt, 2012-10-05
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anta riktlinjer för skyltning i Hofors kommun.

Kommunstyrelsen 2012-10-29
Sedan miljö- och byggnadsnämndens framtagande av skyltprogrammet, har Riksväg 80
ändrat namn till Europaväg 16, varför det behöver ändras i riktlinjerna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta riktlinjer för skyltning i
Hofors kommun.
Expedieras
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 125/2012-10-15
Dnr

2010.84

§ 127. Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden
Ärende
Gästrike Räddningstjänst har övertagit ansvaret för egensotning från kommunen och
därmed behöver miljö- och byggnadsnämndens reglemente revideras.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämnden § 120/2012-09-27
Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden
Tjänsteskrivelse, kommunchef Ulf Strömstedt, 2012-10-05
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anta reglemente för miljö- och byggnadsnämnden.

Kommunstyrelsen 2012-10-29
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta reglemente för miljö- och
byggnadsnämnden.
Expedieras
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 126/2012-10-15
Dnr

2010.84

§ 128. Reglemente för kommunstyrelsen
Ärende
I nuvarande version av kommunstyrelsens reglemente står inte kommunens kost- och
städorganisation under kommunstyrelsens verksamhetsområde. Kost- och
städorganisationen hör sedan 2009 till kommunstyrelsens verksamhetsområde.
Revideringen innebär en anpassning av reglementet till kommunstyrelsens nu gällande
verksamhet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Kristina Jansson, 2012-09-27
Revidering av kommunstyrelsens reglemente, 2012-09-27
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att fastställa reviderat reglemente för kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen 2012-10-29
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa reviderat reglemente
för kommunstyrelsen.
Expedieras
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
2012-10-29
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 127/2012-10-15
Dnr

2012.50

§ 129. Arbetsordning för kommunfullmäktige
Ärende
Kommunstyrelsen (§107/2012-09-17) beslutade att återremittera ärendet till
kommunfullmäktiges presidieberedning för att tillsammans med samtliga gruppledare gå
igenom synpunkterna från kommunstyrelsens sammanträde. Ett nytt förslag till
arbetsordning skulle presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 29 oktober
2012.
Mötet mellan fullmäktiges presidium och gruppledarna mynnade ut i ett förslag till
arbetsordning för kommunfullmäktige.
I den nya arbetsordningen införs demokratikafé på prov, med utvärdering efter ett år.
Kaféet ska ses som ett komplement till allmänhetens frågestund. Detaljer kring
demokrafikafé har utformats i speciella bestämmelser som biläggs fullmäktiges
arbetsordning. Bestämmelserna har tagits fram efter kontakt med andra kommuner som
infört liknande former av möte mellan allmänheten och förtroendevalda.
Beslutsunderlag
Förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige
Tjänsteskrivelse, kommunsekreteraren, 2012-08-29
Bestämmelser för demokratikafé, 2012-10-09
Tjänsteskrivelse, kommunsekreteraren, 2012-10-09
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anta arbetsordning för kommunfullmäktige samt bilaga med
bestämmelser för demokratikafé.

Kommunstyrelsen 2012-10-29
Beslutsförslag under sammanträdet
Torbjörn Jansson (S) och Kent Olsson (FHT) yrkar på att besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Ann-Sofie Stenbacka (C) tilläggsyrkar att allmänhetens frågestund ska hållas vid samtliga
ordinarie sammanträden och att formuleringen ”om möjligt” ska strykas (44 §, punkt 1).

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2012-10-29
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forts. § 129
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att proposition ställs på Torbjörn Janssons (S) och Kent Olssons (FHT)
förslag respektive Ann-Sofie Stenbackas (C) tilläggsförslag. Ordningen godkänns. Efter
ställda propositioner finner ordföranden bifall till Torbjörn Janssons (S) och Kent Olssons
(FHT) förslag och avslag på Ann-Sofie Stenbackas (C) tilläggsförslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta arbetsordning för
kommunfullmäktige samt bilaga med bestämmelser för demokratikafé.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Ann-Sofie Stenbacka (C) och Hans Larsson (C).
Expedieras
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
2012-10-29
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 128/2012-10-15
Dnr

2012.78

§ 130. Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
2013
Ärende
Från kommunkansliet föreligger förslag på tid och plats för ordinarie sammanträden under
2013.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Kristina Jansson, 2012-10-02
Beslutsförslag under sammanträdet
Torbjörn Jansson (S) yrkar på att kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder den 14
januari 2013 och kommunstyrelsen den 28 januari 2013.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag att ta ställning till.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tid och plats för kommunstyrelsens
arbetsutskotts sammanträden år 2013 fastställs till kl 08:15 i Kommunhuset, Granvägen 8,
sammanträdesrum Stollen följande dagar:
14 januari, 11 februari, 11 mars, 2 april, 13 maj, 3 juni, 12 augusti, 9 september, 14 oktober,
4 november och 25 november.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att tid och plats för
kommunstyrelsens sammanträden år 2013 fastställs till kl 08:15 i Kommunhuset, Granvägen
8, sammanträdesrum Stollen följande dagar:
28 januari, 25 februari, 25 mars, 15 april, 27 maj, 17 juni, 26 augusti, 23 september, 28
oktober, 18 november och 9 december.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år
2013:
18 februari, 25 mars, 20 maj, 10 juni, 16 september, 21 oktober, 25 november och 16
december,
fullmäktigesammanträdena i juni och september förläggs i Torsåker, kl 17:30, övriga möten
sker i Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl 17:30.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 2012-10-29
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tid och plats för kommunstyrelsens sammanträden år 2013
fastställs till kl 08:15 i Kommunhuset, Granvägen 8, sammanträdesrum Stollen följande
dagar:
28 januari, 25 februari, 25 mars, 15 april, 27 maj, 17 juni, 26 augusti, 23 september, 28
oktober, 18 november och 9 december.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa följande
sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2013:
18 februari, 25 mars, 20 maj, 10 juni, 16 september, 21 oktober, 25 november och 16
december,
fullmäktigesammanträdena i juni och september förläggs i Torsåker, kl 17:30, övriga möten
sker i Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl 17:30.
Expedieras
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 129/2012-10-15
Dnr

2012.79

§ 131. Annonsering kommunfullmäktiges sammanträden för mandatperioden
2011-2014
Ärende
Enligt kommunallagen 5 kap 10 § ska uppgift om tid och plats för ett sammanträde införas i
den eller de ortstidningar som fullmäktige beslutar minst en vecka före
sammanträdesdagen. Om minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna begär att
uppgiften ska införas i en viss ortstidning, ska uppgiften införas i den tidningen.
Med ortstidning menas en skrift som kommer ut så kontinuerligt att den kan uppfattas som
en tidning och som dessutom har en inte alltför obetydlig spridning inom orten. För Hofors
kommuns vidkommande bör det anses tillräckligt att annonsera fullmäktiges
sammanträden i Arbetarbladet och Gefle Dagblad.
Uppgift om fullmäktiges sammanträden publiceras även på kommunens hemsida.
Som ytterligare information till kommunmedborgarna om fullmäktiges sammanträden
under året sker även annonsering i Hoforsbladet beträffande möjligheterna att delta i
frågestunden före sammanträdena samt att lämna medborgarförslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Kristina Jansson, 2012-10-01
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att vid annonsering av fullmäktiges sammanträden ska uppgift om tid
och plats för sammanträdet anges samt de ärenden som ska behandlas och med hänvisning
till kommunens hemsida. Annonsering av fullmäktiges sammanträden ska ske i
Arbetarbladet och Gefle Dagblad. Detta ska gälla för resterande del av mandatperioden
2011-2014.

Kommunstyrelsen 2012-10-29
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att vid annonsering av fullmäktiges
sammanträden ska uppgift om tid och plats för sammanträdet anges, samt de ärenden som
ska behandlas. Hänvisning till kommunens hemsida ska anges. Annonsering av fullmäktiges
sammanträden ska ske i Arbetarbladet, Gefle Dagblad samt på kommunens hemsida. Detta
ska gälla för resterande del av mandatperioden 2011-2014.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Expedieras
Kommunfullmäktige

Justerare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 130/2012-10-15
Dnr

2011.8

§ 132. Motion angående återvinningsstation i Hästbo, förslag till besvarande
Ärende
May Hedlund (FP) har i motion yrkat att kommunen utreder möjligheten att anlägga en
återvinningsstation på en fastighet som skulle kunna förvärvas från Trafikverket.
Kommunen har fått besked från Trafikverket att den aktuella fastigheten har eller ska säljas
vidare. Huset på fastigheten kommer troligen heller inte att rivas. Förslaget är därför inte
genomförbart.
Beslutsunderlag
Motion, May Hedlund (FP), 2011-01-18
E-post från Agneta Löf, Trafikverket, Region Mitt
Tjänsteskrivelse, kommunchef Ulf Strömstedt, 2012-09-06
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.

Kommunstyrelsen 2012-10-29
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Expedieras
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 131/2012-10-15
Dnr

2012.29

§ 133. Motion om att införa särskilda ungdomsavtal inom Hofors kommun,
förslag till besvarande
Ärende
Hans Backman (FP) har i motion yrkat att särskilda ungdomsavtal för personer under 25 år
ska införas inom Hofors kommun. Syftet med förslaget är att underlätta för ungdomar att få
jobb och därmed säkra personalförsörjningen inom den kommunala sektorn i samband med
framtida pensionsavgångar.
Beslutsunderlag
Motion, Hans Backman (FP), 2012-03-16
Tjänsteskrivelse, personalchef Beatrice M Bergström, 2012-10-04
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att motionen avslås.

Kommunstyrelsen 2012-10-29
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Expedieras
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 132/2012-10-15
Dnr

2011.55

§ 134. Medborgarförslag angående bygge av tågperrong samt tågstopp för
av- och påstigning i Hästbo, förslag till besvarande
Ärende
Ulrika Holmgren, Torsåker, har i ett medborgarförslag utvecklat sina tankar om vad ett
tågstopp i Hästbo skulle innebära. Området runt Hästbo skulle kunna bli ett av de större
turistmålen i Gästrikland. Förslaget underlättas också av det faktum att det redan finns
dubbelspår på platsen.
Ärendet har remitterats till Trafikverket. Av deras yttrande framgår att det pågår en
förstudie för sträckan Storvik-Avesta/Krylbo. Innan den förstudien är klar är det inte aktuellt
med några förändringar av tågtrafiken. Av Trafikverkets yttrande kan man också utläsa att
utrymmet för en perrong sannolikt är begränsat, och att det ur tidtabellssynpunkt och med
hänsyn till befolkningsunderlaget torde vara svårt att genomföra förslagsställarens förslag.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag med bilaga, Ulrika Holmgren, 2011-05-27
Yttrande Trafikverket, Region Mitt, 2012-08-06
Tjänsteskrivelse, kommunchef Ulf Strömstedt, 2012-09-07
Beslutsförslag under sammanträdet
Marie-Louise Dangardt (S) yrkar på att kommunfullmäktige, även om frågan inte ägs av
kommunen, ska stödja förslagets intentioner, och med det anse medborgarförslaget
besvarat.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag att ta ställning till.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att, även om kommunen inte äger frågan, stödja förslagets intentioner,
och med det anse medborgarförslaget besvarat.

Kommunstyrelsen 2012-10-29
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att, även om kommunen inte äger
frågan, stödja förslagets intentioner, och med det anse medborgarförslaget besvarat.
Expedieras
Kommunfullmäktige
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 133/2012-10-15
Dnr

2011.77

§ 135. Medborgarförslag att starta turistnätverk i Hofors kommun, förslag till
besvarande
Ärende
Mona Fängström har inkommit med ett förslag i vilket hon uppger att hon vill starta ett
turistnätverk, men att hon behöver hjälp. Hon tycker att vi måste göra något för att göra
Hofors intressant för turisterna.
Kommunens turistansvarige har i skrivelse pekat på problemet av att vi har resurserna, men
få som bedriver någon organiserad verksamhet med varaktighet. För att finna nya
entreprenörer och sådana som vill utveckla sin verksamhet så pågår flera regionala
samverkansprojekt. Det måste finnas något att nätverka och samverka kring. Efter kontakt
med förslagsställaren konstateras att förslaget till viss del tillgodoses inom befintlig
verksamhet i dag, och att det mest är en informationsfråga. Andra saker eventuellt kan
komma att inrymmas i nuvarande verksamhet genom smärre förändringar. Däremot är det
begränsat att tillgodose alla önskemål i förslaget inom nuvarande organisation och
prioriteringar.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, Mona Fängström, 2011-08-04
Tjänsteskrivelse, turistansvarig Tommy Nielsen, 2012-10-08
Tjänsteskrivelse, kommunchef Ulf Strömstedt, 2012-10-08
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat.

Kommunstyrelsen 2012-10-29
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget
besvarat.
Expedieras
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 134/2012-10-15
Dnr

2012.16

§ 136. Meddelanden
Miljö- och byggnadsnämnden: Avgiftsbefrielse för bygglov (Hid 2012.700)
Miljö- och byggnadsnämnden: Avgiftsbefrielse för bygglov (Hid 2012.727)
Miljö- och byggnadsnämnden: Uppföljning av kontroll av fikagruppen
Säkerhetssamordnaren: Kommuners och landstings regelbundna uppföljning och
rapportering till Länsstyrelsen
Kommunala rådet för funktionshindrade: Protokoll 2012-09-26
Gästrike Räddningstjänst: Dagordning 2012-09-21
Gästrike Räddningstjänst: Protokoll 2012-09-21
Gästrikerådet: Protokoll 2012-05-30
Hofors Vatten AB: Protokoll 2012-09-26, med delårsrapport och övergripande
verksamhetsplan
Migrationsverket, Länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen: Informations- och prognosbrev
om asylsökande och mottagande av nyanlända under 2013 och 2014
PRO Gävleborg: Uttalande om demensvård
SPF Hälsingland och Gästrikland: Uttalande ”Koll på läkemedel”
Trafikverket: Slutrapport förstudie Bergslagsbanan
Motion: Garantera en avgiftsfri skola, har överlämnats till barn- och
utbildningsnämnden för besvarande
Motion: Utred möjligheten att införa Grön rutt i Hofors kommun, har överlämnats till
Hoforshus AB och Gästrike Återvinnare för besvarande
Medborgarförslag: Sommarjobb till ungdomar i Hofors kommun 2013, har överlämnats
till socialnämnden för handläggning
Medborgarförslag: Klocka med digital reklam i Hofors centrum, har överlämnats till
miljö- och byggnadsnämnden för besvarande
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att godkänna
redovisningen.

Kommunstyrelsen 2012-10-29
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen.
Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 135/2012-10-15
Dnr

2012.17

§ 137. Delegationsbeslut
Trafiksamordnare Ulla Sahlström: Rapport om beslut enligt delegationsordning 5.1, 5.3
och 5.5 om färdtjänst och riksfärdtjänst, §§ 250-289, september 2012
Brådskande ordförandebeslut: Medfinansieringsintyg Vägen till e-samhället
Brådskande ordförandebeslut: Beslut att delta i LUPP 2013
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att godkänna
redovisningen.

Kommunstyrelsen 2012-10-29
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen.
Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2012-10-29
Dnr

34 (34)

2012.86

§ 138. Kommunal borgen för lån upptagna av Hoforshus AB
Ärende
Hoforshus AB har i skrivelse 2012-10-15 hemställt om borgensram för 2013. Framställan
omfattar 370 miljoner kronor. Bolagets riskexponering bör minskas genom att upptagna lån
amorteras. En procents ändring i ränteläget motsvarar 3,7 miljoner kronor i förändring av
bolagets kostnader.
Beslutsunderlag
Skrivelse, Hoforshus AB, 2012-10-15
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Christer Ekendahl, 2012-10-23
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
-

att den lånevolym som Hofors kommun går i borgen för, såsom för egen
skuld, avseende Hoforshus AB:s externa låneförpliktelser under år 2013
uppgår till ett totalt högsta lånebelopp om 370 miljoner kronor jämte därpå
löpande ränta och kostnader,

-

att Hoforshus AB, under 2013, ska minska sin låneskuld med 15 miljoner
kronor.

Expedieras
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

