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§ 119. Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2013/23

§ 120. Uppföljning miljö- och byggnadsnämnden
Ärende
Kommunstyrelsen fastställde vid sammanträdet 25 mars 2013, § 41, riktlinjer för styrelsens
uppsiktsverksamhet. I enlighet med planen ska miljö- och byggnadsnämnden informera om
sin verksamhet vid kommunstyrelsens sammanträde i september.
Bygg- och miljöchef Håkan Eck redovisar miljö- och byggnadsnämndens
verksamhetsområden. Nämnden arbetar med trafikfrågor, bostadsanpassningsbidrag (BAB),
primärkartor, skrotbilar, energirådgivning, tillsynsuppgifter och fysisk samhällsplanering.
Till tillsynsuppgifter hör livsmedelskontroll, där största delen styrs av EU. Övriga områden
där verksamheten är styrd att följa den lagstiftning som gäller är miljö- och hälsoskydd med
miljöbalken och plan- och bygglagen som reglerar kommunens planläggning av mark, vatten
och byggande och innehåller föreskrifter om bland annat detaljplaner och bygglov.
Fysisk samhällsplanering är politikernas största verktyg att styra hur samhället ska se ut. Det
görs medhjälp av översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner, detaljplaner och bygglov.
Måluppfyllelse: Nämnden kommer att nå måluppfyllelsen för 2013. Inför nästa år kommer
målen att ses över.
Ekonomi: Det ekonomiska resultatet följer ram för 2013. Ett mindre överskott beräknas.
Personalfrågor: Tre anställningsinterjuver kommer att göras under vecka 39 för tjänsten
som planarkitekt.
Omvärldsfrågor: Avsaknad av en samhällstrateg sätter spår när det gäller
omvärldsbevakningen. På gång med nya taxor inom plan- och bygglagen och livsmedel.
Beslutsunderlag
Muntlig information, bygg- och miljöchef Håkan Eck
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna informationen.
Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-09-23
Dnr

6 (29)

2013/23

§ 121. Uppföljning kommunstyrelsen
Ärende
Kommunstyrelsen fastställde vid sammanträdet 25 mars 2013, § 41, riktlinjer för styrelsens
uppsiktsverksamhet. I enlighet med planen ska kommunstyrelsen informera om sin
verksamhet vid kommunstyrelsens sammanträde i september.
Kommunchef Ulf Strömstedt presenterar kommunstyrelsens verksamhet.
Väsentliga händelser:
Inom personalområdet nämns byte av ekonomichef/IT-chef, näringslivschef samt
förändringar inom personalenheten.
Arbete pågår med införandet av nya verksamhetssystem: DigiDok, GIS och inköpssystem.
Måluppfyllelse:
10 mål uppfylls, 3 mål är svåra att nå, 4 mål uppfylls inte.
Ekonomisk helårsprognos:
Kommunstyrelsen beräknar att uppvisa ett positivt resultat med cirka 1,5 miljoner kronor år
2013. Det förväntade resultatet påverkas till stor del av investeringar som ännu inte
påbörjats eller som gett lägre utfall, till exempel underhåll av ridskolan,
kommunikationsplanen, värdegrundsarbetet och personalkostnader inom
ekonomi/personal.
Omvärldsanalys:
Arbete pågår kring att bilda gemensamma nämnder för överförmyndare och
verksamhetsstöd.
Behov finns av en strategisk planeringsfunktion för samhällsbyggnad/miljö,
kommunikatör/informatör och satsningar på hemsidan.
Förändring av Kommunallagen planeras, som kommer innebära möjligheten att minska
antalet ledamöter i kommunfullmäktige.
Kommunchefen belyser vikten av att större grupper från kommunen gör studiebesök hos
andra kommuner.
Upphandling/inköp:
Livsmedelsupphandling
Beslutsunderlag
Muntlig information, kommunchef Ulf Strömstedt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2013-09-23
forts. § 121
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna informationen.

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2010/29

§ 122. Finskt förvaltningsområde, information
Ärende
Projektledare Eija Viitala-Larsson informerar om innebörden av att vara finskt
förvaltningsområde.
I Sverige finns idag 42 finska förvaltningsområden. Flera kommuner i Hofors kommuns
geografiska närhet har under det senaste året blivit finska förvaltningsområden, vilket ökar
möjligheten för samarbete över kommungränserna. I Hofors kommun finns 1 484 personer
med finsk anknytning, varav 428 är födda i Finland (SCB, juni 2013). Verksamheten
finansieras helt av nationella statsbidrag.
Ett förvaltningsområde har särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella
minoritetsspråken och ska även främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla
och utveckla sin kultur i Sverige. Hofors kommun tillhandahåller bland annat finska
tidningar på biblioteket och inom äldreomsorgen. Övriga insatser för att främja finska
minoritetsspråket är teaterföreställningar och översättning av kommunens hemsida till
finska. Inom äldreomsorgen har en policy och riktlinjer tagits fram för rätten att använda
finska och informationsbroschyrer har översatts till finska. För att främja barns utveckling av
en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket erbjuds
modersmålsundervisning, böcker och diverse kulturevenemang. Ansökningsblanketter har
tagits fram för att kartlägga om intresse finns att ha förskoleverksamhet på finska samt
broschyrer på finska.
Förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i
minoritetsspråken. Hofors kommuns personal erbjuds att gå kurser i finska, en kontaktlista
har upprättats på finsktalande personal och i kommunens platsannonser står numera att
kunskaper i finska språket värdesätts.
Samordnaren anordnar även regelbundna samrådsmöten med finska föreningar och
kartläggningar har genomförts för att ta reda på eventuella behov som finns i kommunen.
Beslutsunderlag
Muntlig information, projektledare Finskt förvaltningsområde Eija Viitala-Larsson
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna informationen.

Expedieras
Akten
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 130/2013-09-09
Dnr

2013/71

§ 123. Förändrat folkhälsoarbete i Hofors kommun, beslut
Ärende
Folkhälsorådet föreslår ett förändrat arbetssätt i Hofors kommun avseende
folkhälsofrågorna. Folkhälsofrågorna bör implementeras i styrelsen/nämnderna och bli en
naturlig del av det vardagliga arbetet. Nämnderna bör ta beslut om vilka satsningar som ska
göras för att öka den jämlika hälsan.
En folkhälsoberedning under kommunstyrelsen bör bildas med någon förtroendevald och
tjänsteman från varje styrelse och nämnd.
På tjänstemannanivå bör på motsvarande sätt ett folkhälsonätverk bildas och utgöra den
arbetsgrupp som verkställer aktiviteter ut mot befolkningen. Folkhälsonätverket ska också
bestå av tjänstemän från samverkande organisationer.
Det finns stora hälsoskillnader i en befolkning som är nära förbundna med sociala
förhållanden och förutsättningar. Det gäller såväl globalt, nationellt som i den enskilda
kommunen. Genom att implementera folkhälsoarbetet i verksamheternas vardagliga
arbete, är förhoppningen att de klyftor som även finns i Hofors kommun, successivt ska
minska.
Kommunchefen föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Bilder från Folkhälsorådet
Tjänsteskrivelse, kommunchef Ulf Strömstedt, 2013-09-03
Muntlig information, kommunchef Ulf Strömstedt
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att
dels föreslå kommunfullmäktige att införa en regel i styrelsens och nämndernas
reglementen, innebärande ett ansvar att beakta folkhälsoeffekter i sina verksamheter,
dels ersätta nuvarande folkhälsoråd med en folkhälsoberedning, att börja gälla från 1
januari 2014, med representation från alla verksamheter, och
dels uppdra åt folkhälsostrategen att bilda och driva ett folkhälsonätverk.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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forts. § 123

Kommunstyrelsen 2013-09-23
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att
dels föreslå kommunfullmäktige att införa en regel i styrelsens och nämndernas
reglementen, innebärande ett ansvar att beakta folkhälsoeffekter i sina verksamheter,
dels ersätta nuvarande folkhälsoråd med en folkhälsoberedning, att börja gälla från 1 januari
2014, med representation från alla verksamheter, och
dels uppdra åt folkhälsostrategen att bilda och driva ett folkhälsonätverk.

Expedieras
Folkhälsostrategen
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 126/2013-09-09
Dnr

2013/12

§ 124. Ekonomisk uppföljning, redovisning
Ärende
Ekonom Anne-Marie Niemelä informerar att utbetalning från AFA-försäkringar kommer att
ske i slutet av året. Månadsrapporten för augusti håller på att tas fram. Mer utförlig
information kommer på kommunstyrelsens sammanträde 23 september 2013.
Beslutsunderlag
Muntlig information, ekonom Anne-Marie Niemelä
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna informationen.

Kommunstyrelsen 2013-09-23
Christer Ekendahl presenterar månadsrapporten med den nya layouten. Barn- och
utbildningsnämnden har kommenterat det ökade antalet invånare, som innebär ökad
trångboddhet i skollokalerna och ett eventuellt ökat resursbehov. Socialnämnden ser
konsekvenser av den uppsagda Hoforsmodellen i form av ökad stress bland medarbetarna
och mindre flexibilitet. Arbetsmiljöverket har påpekat arbetsmiljön inom hemtjänsten.
Inom finansförvaltningen kommer AFA-pengar att påverka kommunens ekonomi positivt
med cirka 8-9 miljoner kronor. Ingen ytterligare justering av RIPS-räntan.
Beslutsunderlag
Månadsrapport, 2013-09-23
Muntlig information, ekonomichef Christer Ekendahl
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna informationen.

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 132/2013-09-09
Dnr

2013/27

§ 125. Bowlingklubben, beslut
Ärende
Ekonom Anne-Marie Niemelä och kommunchef Ulf Strömstedt informerar om kommunens
möte med BK66 och bowlingbolaget.
Ekonomikontoret handlägger ärendet och lämnar tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens
sammanträde 23 september 2013.
Beslutsunderlag
Muntlig information, ekonom Anne-Marie Niemelä och kommunchef Ulf Strömstedt
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna informationen.

Kommunstyrelsen 2013-09-23
Bowlingbolaget i Hofors AB beräknar att resultatet för verksamhetsåret 2012-09 — 2013-08
går med en förlust på cirka 745 000 kronor. Bolaget har som en följd av det dåliga resultatet
en synnerligen ansträngd likviditet.
Ägaren av bolaget BK66 har inga möjligheter att betala vare sig amortering eller
ränteersättning. Viss ränteersättning har betalats under verksamhetsåret.
Ekonomichef Christer Ekendahl redogör för ärendet och presenterar tre olika alternativ till
beslut.
Alternativ 1: konkurs
Kommunstyrelsen beslutar att inte lämna BK66 något ekonomiskt stöd.
Alternativ 2a: lån
Kommunstyrelsen beslutar att lämna likviditetslån om 210 000 kronor
att ränteersättning ska utgå med 5 %
att beslutet fattas utan kommunfullmäktiges godkännande på grund av den snäva tidsram
som råder.
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att lämna BK 66 en
eftergift om 745 000 kronor avseende utlämnat lån
att för kommande verksamhetsår lämna BK66 en eftergift på 500 000 kronor avseende
utlämnat lån samt 280 000 kronor avseende ränteersättning.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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fort. § 125
Alternativ 2b: bidrag
Kommunstyrelsen beslutar att lämna ett likviditetsbidrag om 210 000 kronor
att bidraget anvisas ur kommunstyrelsens medel för kommunikationsplan
att beslutet fattas utan kommunfullmäktiges godkännande på grund av den snäva tidsram
som råder.
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att lämna BK66 en
eftergift om 745 000 kronor avseende utlämnat lån
att för kommande verksamhetsår lämna BK 66 en eftergift på 500 000 kronor avseende
utlämnat lån samt 280 000 kronor avseende ränteersättning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Christer Ekendahl, 2013-09-20
PM, ekonomichef Christer Ekendahl, 2013-09-20
Muntlig information ekonomichef Christer Ekendahl
Ajournering
Kommunstyrelsen ajournerar sig i 25 minuter.
Beslutsförslag under sammanträdet
Hans Larsson (C) föreslår att besluta enligt alternativ 2b: bidrag.
Hans Larsson (C) tilläggsyrkar att BK66 till nästa kommunstyrelse den 29 oktober 2013 ska
inlämna en budget och verksamhetsplan för den fortsatta driften framöver.
Ziita Eriksson (M) Helena Lindell (FP) och Kent Olsson (FHT) föreslår alternativ 1: konkurs, att
kommunen inte ska ge BK66 ekonomiskt bidrag.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag att ta ställning till. Ordföranden ställer förslagen
mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Hans Larssons (C)
förslag. Ordföranden ställer därefter Hans Larssons (C) tilläggsyrkande för proposition och
finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla tilläggsyrkandet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna ett likviditetsbidrag om 210 000 kronor
att bidraget anvisas ur kommunstyrelsens medel för kommunikationsplan
att beslutet fattas utan kommunfullmäktiges godkännande på grund av den snäva tidsram
som råder
att BK66 till nästa kommunstyrelse den 29 oktober 2013 ska inlämna en budget och
verksamhetsplan för den fortsatta driften framöver.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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forts. § 125
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att lämna BK66 en
eftergift om 745 000 kronor avseende utlämnat lån
att för kommande verksamhetsår lämna BK 66 en eftergift på 500 000 kronor avseende
utlämnat lån samt 280 000 kronor avseende ränteersättning.
Reservation
I enlighet med tidigare ställningstagande reserverar sig Ziita Eriksson (M) och Kent Olsson
(FHT) mot beslutet.
Helena Lindell (FP) reserverar sig mot beslutet.
Omedelbar justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Expedieras
BK 66
Ekonomikontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 133/2013-09-09
Dnr

2013/75

§ 126. Kommuninvest Borgensförbindelse
Ärende
Hofors kommun ingick 2003 (KF § 65/2003) medlemskap i den ekonomiska föreningen
Kommuninvest. Syfte var att genom samverkan säkerställa upplåning till kommunkoncernen
och då till bra villkor.
Medlemmarna i föreningen har tecknat sina respektive förbindelser vid olika tidpunkter och
för att säkerställa en enhetlig dokumentation kring medlemmarnas borgensåtaganden
efterfrågas ett förnyat borgensåtagande.
Beslutsunderlag
Kommuninvest, ”Angående borgensförbindelse”, 2013-07-15
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Christer Ekendahl, 2013-08-23
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
att Hofors kommun bekräftar ingången borgensförbindelse av den 26 november 2003
(”Borgensförbindelsen”), vari Hofors kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för
egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt
gäller samt att Kommuninvest äger företräda Hofors kommun genom att företa samtliga
nödvändiga åtgärder för ingående vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i
förhållande till Kommuninvests borgenärer och blivande borgenärer
att uppdra åt kommunalråd Marie-Louise Dangardt samt kommunchef Ulf Strömstedt
underteckna bekräftelse av borgensförbindelse och ges fullmakt att kommunicera
borgensförbindelsen.

Kommunstyrelsen 2013-09-23
Ekonomichef Christer Ekendahl redogör för ärendet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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forts. § 126
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att Hofors kommun bekräftar ingången borgensförbindelse av den 26 november 2003
(”Borgensförbindelsen”), vari Hofors kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för
egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt
gäller samt att Kommuninvest äger företräda Hofors kommun genom att företa samtliga
nödvändiga åtgärder för ingående vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i
förhållande till Kommuninvests borgenärer och blivande borgenärer
att uppdra åt kommunalråd Marie-Louise Dangardt samt kommunchef Ulf Strömstedt
underteckna bekräftelse av borgensförbindelse och ges fullmakt att kommunicera
borgensförbindelsen.

Expedieras
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 134/2013-09-09
Dnr

2013/82

§ 127. Organisation av kommunens fritidsverksamhet, beslut
Ärende
Revisionen genomförde en "Granskning av fritidsanläggningar - ledning och styrning" (Rev
2012/2) under 2012. Av granskning framgår att den politiska styrningen av verksamheten
uppfattades som otydlig och en rad styrdokument saknades där den politiska viljan
manifesterades både på kort och lång sikt. Under det senaste året har diskussioner förts om
hur fritidsverksamheten ska organiseras framåt i tiden.
Ärendet har varit uppe på samverkan 2013-08-15, utan några erinringar.
Kommunchefen informerar om ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunchef Ulf Strömstedt, 2013-08-21
Kommunchefens skrivelse, 2013-08-21
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att från och med 2014-01-01 ska driftsansvaret för kommunens fritidsanläggning överföras
från Hoforshus AB till Hofors kommun,
att inom kommunen ska ansvaret för fritidsverksamheten åvila kommunstyrelsen,
att uppmana barn- och utbildningsnämnden att avveckla Fritids- och kulturutskottet.
Vidare beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen att uppdra
till kommunchefen att, som en följd av detta beslut, låta räkna fram de ramjusteringar som
krävs, att se till att nödvändiga förhandlingar genomförs, samt att lämna förslag på
justeringar av reglementen.

Kommunstyrelsen 2013-09-23
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden, § 94/2013-09-17

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-09-23
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forts. § 127
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att från och med 2014-01-01 ska driftsansvaret för kommunens fritidsanläggning överföras
från Hoforshus AB till Hofors kommun,
att inom kommunen ska ansvaret för fritidsverksamheten åvila kommunstyrelsen,
att uppmana barn- och utbildningsnämnden att avveckla fritids- och kulturutskottet.
Vidare beslutar kommunstyrelsen att uppdra till kommunchefen att, som en följd av detta
beslut, låta räkna fram de ramjusteringar som krävs, att se till att nödvändiga förhandlingar
genomförs, samt att lämna förslag på justeringar av reglementen.

Expedieras
Kommunchefen
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-09-23
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 135/2013-09-09
Dnr

2012/41

§ 128. Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning
Ärende
Enligt bestämmelser i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) från
januari 2010 ska landstinget och kommunen ingå en överenskommelse om samverkan kring
personer med psykisk funktionsnedsättning (8 a § HSL, 5 kap 8 a § SoL). Förutom lagkravet
är överenskommelsen också en förutsättning för att kommuner och landsting ska erhålla
stimulansmedel från staten för utveckling av insatser för målgruppen.
Överenskommelsen beskriver respektive huvudmans ansvarsområden utifrån gällande lagar
och författningar, samt den ansvarsfördelning som kommunerna och landstinget i länet
enats om beträffande några specifika målgrupper. Denna övergripande överenskommelse
ska utgöra grund och stöd för det fortsatta gemensamma arbetet mellan kommunen och
landstinget.
Gästrikland har tidigare via Gästprojektet en överenskommelse om samverkan som nu
utgör grunden för den länsövergripande. Skillnaden nu är att den är lagstadgad och att den
ska revideras varje år.
Beslutsunderlag
Förslag till överenskommelse Region Gävleborg, 2013-05-05
Handlingsplan för utvecklingsarbetet
Tjänsteskrivelse LSS/Kenneth Grönlund, 2013-05-27
Socialnämnden § 60/2013-06-13
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk
funktionsnedsättning att gälla från 1 oktober och tills vidare,
att godkänna handlingsplan för utvecklingsarbetet under 2013,
att uppdra till berörda nämnder att årligen besluta om de revideringar av
överenskommelsen som utarbetas på länsnivå samt att fastställa den länsgemensamma
handlingsplanen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-09-23
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forts. § 128

Kommunstyrelsen 2013-09-23
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk
funktionsnedsättning att gälla från 1 oktober och tills vidare,
att godkänna handlingsplan för utvecklingsarbetet under 2013,
att uppdra till berörda nämnder att årligen besluta om de revideringar av
överenskommelsen som utarbetas på länsnivå samt att fastställa den länsgemensamma
handlingsplanen.

Expedieras
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-09-23
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 136/2013-09-09
Dnr

2013/62

§ 129. Antagande av detaljplan för del av fastigheterna Hofors 13:161 och
5:25 (Burger King)
Ärende
Granskningstiden för den föreslagna detaljplanen går ut idag, 9 september, varför inget
färdigt underlag finns till dagens sammanträde. Bygg- och miljöchef Håkan Eck meddelar att
inga synpunkter har inkommit till kommunen.
Ärendet behandlas i miljö- och byggnadsnämnden den 17 september och tas upp för
antagande i kommunstyrelsen 23 september och kommunfullmäktige 21 oktober 2013.
Beslutsunderlag
Muntlig information, bygg- och miljöchef Håkan Eck
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utan eget yttrande överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beslut.

Kommunstyrelsen 2013-09-23
Ärende
Restaurangkedjan Burger King avser etablera sig i Hofors. Området som är aktuellt för
etbleringen finns intill E16 sydost om rondellen vid den östra infarten till Hofors, nedanför
den nu nedlagda Hagaskolan.
Planen har varit utställd för granskning under perioden 12 augusti 2013 till 9 september
2013.
Under granskningstiden har fyra yttranden inkommit till miljö- och byggnadsnämnden. Dessa
har kommit från Trafikverket Region Mitt, Länsstyrelsen Gävleborg, Naturskyddsföreningen
Hofors-Torsåker samt från Gästrike Vatten AB. Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande att
Länsstyrelsen inte har för avsikt att pröva ärendet enligt 11 kap. 10 § plan- och bygglagen.
Den enda förändring som är gjord efter granskningen är att stycket i Plan- och
genomförandebeskrivningen som behandlar brandvattenförsörjningen har kompletterats
med att Gästrike Vatten AB ska vara en samrådspart i utredningen om hur
brandvattenförsörjningen ska lösas. Byggservicekontoret bedömer att detta är en mindre
justering och att det därför inte behövs någon ytterligare granskning av detaljplanen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-09-23
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forts. § 129
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, bygg- och miljöchef Håkan Eck, 2013-09-10
Plankarta med bestämmelser ANTAGANDEHANDLING, 2013-09-10
Plan- och genomförandebeskrivning ANTAGANDEHANDLING, 2013-09-10
Granskningsutlåtande ANTAGANDEHANDLING, 2013-09-10
Riskbedömning
Fastighetsförteckning
Miljö- och byggnadsnämnden, § 100/2013-09-17
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna detaljplanen för del av fastigheterna Hofors 13:161
och 5:25, Hofors kommun, Gävleborgs län, att lämna detaljplanen till kommunfullmäktige för
antagande.

Expedieras
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-09-23
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 137/2013-09-09
Dnr

2013/20

§ 130. Redovisning av obesvarade motioner 2013
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.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Kristina Jansson, 2013-08-28
Redovisning av obesvarade motioner 2013
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av obesvarade motioner 2013.

Kommunstyrelsen 2013-09-23
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av
obesvarade motioner 2013.

Expedieras
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-09-23
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 138/2013-09-09
Dnr

2013/21

§ 131. Redovisning av obesvarade medborgarförslag 2013
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.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Kristina Jansson, 2013-08-28
Redovisning av obesvarade medborgarförslag 2013
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av obesvarade medborgarförslag 2013.

Kommunstyrelsen 2013-09-23
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av
obesvarade medborgarförslag 2013.

Expedieras
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-09-23
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 140/2013-09-09
Dnr

2013/18

§ 132. Motion om värmeslingor, förslag till besvarande
Ärende
Kjell Hedman (-) har inlämnat en motion i vilken han yrkar att värmeslingor installeras för
att eliminera halkan och risk för skador.
Arbetet med centrumförnyelsen, etapp 3, innebär att nuvarande kullerstenar kommer att
bytas ut mot en ny beläggning. Problemet med de hala kullerstenarna kommer då sannolikt
att försvinna. Medel för värmeslingor finns inte avsatta i projektet.
Beslutsunderlag
Motion, Kjell Hedman, 2013-02-13
Tjänsteskrivelse, bygg- och miljöchef Håkan Eck, 2013-08-05
Tjänsteskrivelse, kommunchef Ulf Strömstedt, 2013-09-03
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.

Kommunstyrelsen 2013-09-23
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Expedieras
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-09-23
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 141/2013-09-09
Dnr

2012/101

§ 133. Motion om att bilda en utvecklingsgrupp för landsbygden i Hofors
kommun, förslag till besvarande
Ärende
Ziita Eriksson, Alf Persson, Per Tjerneld och Daniel Nyström, samtliga (M), har tillsammans
lämnat in en motion i rubricerade ämne. Motionen tar upp skillnader i
befolkningsutveckling mellan kommunens församlingar. Hofors församling har tappat en
betydande del av den befolkning som fanns under sjuttiotalet, medan Torsåkers församlings
befolkning i stort sett har varit konstant. Motionärerna föreslår att man borde tillsätta en
"landsbygdsutvecklingsgrupp" för att närmare analysera skillnaderna och för att tillvarata
den tillväxtpotential som kan finnas i Torsåker som en "lovande plats". Lovande platser är
områden som har speciella kvaliteter som lockar till inflyttning från storstadsområden.
Kommunens befolkningsutveckling är i allra högsta grad en strategisk fråga. Den bör därför
alltid hållas aktuell i kommunens högsta ledning. Den högsta ledningen analyserar
befolkningsutvecklingen och beslutar om åtgärder, både för att motverka utflyttning, men
också för att stimulera inflyttning och utnyttja de kvaliteter som finns.
I stället för att bilda en ny särskild grupp bör de aktuella frågorna hanteras av
kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunledningsgruppen tillsammans.
Beslutsunderlag
Motion, Moderaterna, 2012-12-17
Tjänsteskrivelse, kommunchef Ulf Strömstedt, 2013-09-03
Beslutsförslag under sammanträdet
Ordföranden föreslår att förtydliga att det är kommunstyrelsens arbetsutskott som
tillsammans med kommunledningsgruppen ska hantera frågorna.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag att ta ställning till.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad med förtydligandet att det är
kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunledningsgruppen som ska hantera frågorna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-09-23
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forts. § 133

Kommunstyrelsen 2013-09-23
Beslutsförslag under sammanträdet
Torbjörn Jansson (S) föreslår att bifalla motionen och ge kommunstyrelsens arbetsutskott i
uppdrag att arbeta vidare med frågorna.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag att ta ställning till.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen och ge
kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att arbeta vidare med frågorna.

Expedieras
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-09-23
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 142/2013-09-09

§ 134. Meddelande
Brottsförebyggande Rådet (BRÅ): Protokoll 2013-06-11
Hoforshus AB: Protokoll 2013-05-23
Hofors Kommunhus AB: Protokoll 2013-08-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau): Protokoll 2013-08-12
Ljusdals kommun: Beslut kommunalisering av hemsjukvården
Länsstyrelsen Gävleborg: Tillstånd till Länsstyrelsen Gävleborg till allmän
kameraövervakning
Länsstyrelsen Gävleborg: Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2013-09-05
Länsstyrelsen Gävleborg: Tillstånd till Hofors Motorsällskap att anordna Malmjärn runt
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB): Överenskommelse om
kommunernas krisberedskap
Söderhamn kommun: Beslut kommunalisering av hemsjukvården
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att godkänna
redovisningen.

Kommunstyrelsen 2013-09-23
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-09-23

29 (29)

Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 143/2013-09-09

§ 135. Delegationsbeslut
Ks ordförande Marie-Louise Dangardt: Yttrande över samrådshandlingar över detaljplan
för del av fastigheterna Hofors 13:161 och 5:25
Ks ordförande Marie-Louise Dangardt: Beslut om projektmedfinansiering MellanSveriges
Logistiknav
Kommunchef Ulf Strömstedt: Beslut om anställning av ny ekonomichef
Trafiksamordnare Ulla Sahlström: Färdtjänst och riksfärdtjänst, §§ 193-217, augusti
2013
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att godkänna
redovisningen.

Kommunstyrelsen 2013-09-23
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

