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§ 155. Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med följande ändring:
- Extra ärende: Implementering av kommunens värdegrund inom den politiska
organisationen, behandlas som ärende 13.

Justerare

Utdragsbestyrkande

4 (18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-11-18

5 (18)

Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 169/2013-11-04
Dnr

2013/12

§ 156. Ekonomisk uppföljning, redovisning
Ärende
Ekonomichef Anne-Marie Niemelä meddelar att en månadsrapport för oktober kommer att
presenteras på kommunstyrelsens sammanträde 18 november 2013.
Beslutsunderlag
Muntlig information, ekonomichef Anne-Marie Niemelä
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utan eget yttrande överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beslut.

Kommunstyrelsen 2013-11-18
Ekonomichef Anne-Marie Niemelä informerar om helårsprognos för kommunen för 2013.
Kommunstyrelsen aviserar ett överskott på cirka 1,5 miljoner kronor, miljö- och
byggnadsnämnden ett underskott på 1-1,5 miljoner kronor, barn- och utbildningsnämnden
ett underskott på cirka 1,5 miljoner kronor och socialnämnden ett underskott på cirka 5
miljoner kronor. Finansförvaltningen aviserar ett överskott på 6 miljoner kronor och totalt
för kommunen visar helårsprognosen på ett överskott på cirka 10 miljoner kronor år 2013.
Beslutsunderlag
Månadsrapport, 2013-11-15
Muntlig information, ekonomichef Anne-Marie Niemelä
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna informationen.

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 184/2013-11-04
Dnr

2013/10

§ 157. Justering av ramar gällande budget 2014, plan 2015-2016
Ärende
Ekonomichef Anne-Marie Niemelä informerar om justeringar som har gjorts efter
kommunstyrelsens sammanträde den 29 oktober 2013 avseende driftbudgeten för
nämnder och styrelsen. Nedanstående justeringar gjorts på sid 24 i budgetdokumentet:
Driftbudget nämnder och styrelse

Kommunstyrelse
Intäkter
Kostnader

Budget 2014
75128
-54072
129200

Budget 2015 Budget 2016
78950
74881
-53792
-53792
132742
128673

Socialnämnd
Intäkter
Kostnader

217500
-102049
319549

216220
-102049
318269

216220
-102049
318269

Nettoförändringen efter justering av ramar för kommunstyrelsen och socialnämnden blir
61 000 kronor.
Beslutsunderlag
Muntlig information, ekonomichef Anne-Marie Niemelä
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att godkänna
justeringen av ramarna.

Kommunstyrelsen 2013-11-18
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna justeringen av ramförändringen mellan
socialnämnden och kommunstyrelsen och därefter överlämna förslaget till budget 2014 och
verksamhetsplan 2015-2016 till kommunfullmäktige.
Omedelbar justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Expedieras
Kommunfullmäktige
Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-11-18

7 (18)

Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 174/2013-11-04
Dnr

2013/98

§ 158. Höjning av brukningstaxan, Hofors Vatten AB (org.nr. 556751-2289)
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.
Under augusti 2013 har en genomlysning av nu gällande taxa och debiterad mängd
genomförts. När det gäller storförbrukarna ser Hofors Vatten AB en stor minskning, vilket
medför att mängden försåld kvantitet minskar stort. Detta tillsammans med ökade
kostnader gör att Hofors Vatten AB har en vikande trend totalt sett.
Utifrån bedömd kostnadsutveckling med hänsyn till rationaliseringspotential samt kända
nya kostnader påvisar Hofors Vatten AB behovet av taxehöjningar, från när det ska gälla
samt beräknad storlek. Delar av kostnadsökningarna kan hanteras med rationaliseringar och
effektiviseringar i verksamheten men taxehöjningar kan inte uteslutas för att uppnå full
kostnadstäckning.
Gästrike Vatten AB har från det att Hofors Vatten AB bildades på uppdrag av styrelsen
genomfört ett stort antal insatser genom såväl större underhåll som investeringar för att
öka anläggningarnas status och därmed driftsäkerhet. Genom dessa insatser tryggas VAförsörjningen i kommunen för nuvarande och kommande generationers brukare. Kolfilter
har installerats i Hofors vattenverk för att ta bort smak och lukt på vatten med bra respons
från Hofors Vatten AB:s kunder.
Hofors Vatten AB:s styrelse föreslår att Hofors kommun ska besluta om höjd brukningstaxa
från och med 1 januari 2014.
Beslutsunderlag
Missiv, beslutsunderlag och protokollsutdrag, Hofors Vatten AB
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta, att gälla från 1 januari 2014
- att fast avgift höjs från 1 684 kr/år till 1 900 kr/år
- att lägenhetsavgiften höjs från 1 373 kr/år till 1 540 kr/år
- att brukningsavgiften höjs från 25,40 kr/m3 till 27 kr/m3
Moms tillkommer på samtliga priser.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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forts. § 158

Kommunstyrelsen 2013-11-18
Beslutsunderlag
Konsekvensanalys av brukningstaxan, Hofors Vatten AB, 2013-10-28
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta, att gälla från 1 januari 2014
- att fast avgift höjs från 1 684 kr/år till 1 900 kr/år
- att lägenhetsavgiften höjs från 1 373 kr/år till 1 540 kr/år
- att brukningsavgiften höjs från 25,40 kr/m3 till 27 kr/m3
Moms tillkommer på samtliga priser.
Omedelbar justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Expedieras
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 175/2013-11-04
Dnr

2013/98

§ 159. Övergripande verksamhetsplan 2014 med utblick 2017, Hofors Vatten
AB (org.nr. 556751-2289)
Ärende
Den övergripande verksamhetsplanen (ÖVP) anger Hofors Vattens styrelses mål för
bolagets verksamhet och utgår från tre perspektiv (medborgare och kunder, hållbart
samhälle samt ekonomi). ÖVP ger en beskrivning av verksamhetens inriktning utifrån
styrelsens fastställda mål, förväntningar på framtiden, utveckling samt nyckeltal för
verksamheten. Den av styrelsen fastställda ÖVP ligger till grund för bolagets fortsatta
arbete. Budget 2014 och ekonomisk plan inklusive investeringsutblick till 2017 visar
bolagets förväntade ekonomiska utveckling utifrån i dags läget känd fakta. Utifrån bedömd
kostnadsutveckling med hänsyn till rationaliserings potential samt kända nya kostnader
påvisas behovet av eventuella taxehöjningar, när i tid samt beräknad storlek. Budget 2014
är ramen för bolagets internbudget för kommande räkenskapsår som färdigställs under
november. Hofors kommun är borgenär för bolagets förväntade lånebehov för finansiering
av kommande investeringar. Investeringsplan med utblick till 2017 är grunden för bolagets
planerade investeringsvolym utifrån kända faktorer samt behov av förnyelse för att undvika
kapitalförstöring.
Beslutsunderlag
Övergripande verksamhetsplan 2014 med utblick 2017, Hofors Vatten AB
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att överlämna
verksamhetsplanen som meddelande i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen 2013-11-18
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna verksamhetsplanen som meddelande till
kommunfullmäktige.

Expedieras
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 176/2013-11-04
Dnr

2013/114

§ 160. Inrättande av gemensam nämnd för verksamhetsstöd
Ärende
Gästrikerådet gav den 29 maj 2013 Gävle kommun uppdraget att ta fram underlag för att
skapa en gemensam nämnd för verksamhetsstöd. Syftet med inrättandet av en gemensam
nämnd är att samverkan ska leda till kostnadsbesparingar på både kort och lång sikt. Genom
att samverka i en gemensam nämnd kan kommunerna använda befintliga resurser på ett
mer kostnadseffektivt sätt. Samordningsvinster uppstår som gör att kommunerna får mer
för pengarna samtidigt som kvaliteten i verksamheten ökar och möjligheterna att följa
utvecklingen kan förbättras.
En arbetsgrupp bestående av kommunrepresentanter från Hofors, Sandviken, Ockelbo samt
Gävle kommun har tagit fram beslutsunderlaget. Kommunjurister från Sandvikens och Gävle
kommun har kvalitetssäkrat beslutsunderlaget.
Efter diskussioner i Gästrikerådet föreslås att nämndens sammanträden hålls i anslutning till
rådets möte. Därav följer att kommunstyrelseordförande i respektive kommun utses till
ordinarie ledamot.
Den gemensamma nämnden består inledningsvis av Gästrikekommunerna.
Beslutsunderlag
PM, 2013-10-22 "Inrättande av gemensam nämnd för verksamhetsstöd"
Förslag till "Avtal om samverkan i gemensam nämnd för verksamhetsstöd"
Förslag till "Reglemente för samverkansnämnd för verksamhetsstöd"
Tjänsteskrivelse, kommunchef Ulf Strömstedt, 2013-10-22
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att
1. En gemensam nämnd för verksamhetsstöd inrättas gemensamt med Hofors, Sandviken,
Gävle och Ockelbo från och med 2014-01-01 där Gävle kommun är värdkommun.
2. Upprättat förslag till avtal för nämnden för verksamhetsstöd godkänns.
3. Upprättat förslag till reglemente för nämnden för verksamhetsstöd godkänns.
4. [XX] utses till ledamot och [YY] till ersättare i nämnden fr.o.m. den 1 januari 2014 t.o.m.
den 31 december 2014.
5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om eventuella ändringar och tillägg i avtalet.
6. Finansiering för nämnden ska beaktas i budgetarbetet 2015.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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forts. § 160

Kommunstyrelsen 2013-11-18
Kommunchef Ulf Strömstedt informerar om bakgrunden till ärendet. I förslaget föreslås att
kommunstyrelsens ordförande ska vara ordinarie i den gemensamma nämnden och att
oppositionens ordinarie ledamot i Gästrikerådet ska väljas som ersättare.
Beslutsförslag under sammanträdet
Marie-Louise Dangardt (S) föreslås som ledamot i nämnden.
Ziita Eriksson (M) föreslår att Per Tjerneld (M) utses som ersättare i nämnden.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag att ta ställning till.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att
1. En gemensam nämnd för verksamhetsstöd inrättas gemensamt med Hofors, Sandviken,
Gävle och Ockelbo från och med 2014-01-01 där Gävle kommun är värdkommun.
2. Upprättat förslag till avtal för nämnden för verksamhetsstöd godkänns.
3. Upprättat förslag till reglemente för nämnden för verksamhetsstöd godkänns.
4. Marie-Louise Dangardt (S) utses till ledamot och Per Tjerneld (M) till ersättare i nämnden
fr.o.m. den 1 januari 2014 t.o.m. den 31 december 2014.
5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om eventuella ändringar och tillägg i avtalet.
6. Finansiering för nämnden ska beaktas i budgetarbetet 2015.

Expedieras
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 178/2013-11-04
Dnr

2013/117

§ 161. Avgifter för kopior av allmänna handlingar
Ärende
En kommun får enligt Kommunallagen (1991:900), 8 kap. 3b §, ta ut avgift för kopior m m
som efterfrågas. En förutsättning för detta är dock att kommunfullmäktige har beslutat om
det, eftersom det anses vara av en sådan principiell beskaffenhet som avses i
Kommunallagen (1991:900) 3 kap. 9 §.
Enligt offentlighetsprincipen har allmänheten rätt att få ta del av allmän handling i
myndighetens lokaler utan avgift. Det är först när någon begär ut en kopia, utskrift eller
avskrift av en allmän handling, som kommunen får ta ut en avgift för den kostnad som
uppstår. Hofors kommun har, liksom ett stort antal kommuner som infört kopieringsavgift,
utformat sina avgifter med ledning av Avgiftsförordningen (1992:191).
Förutom reglering av avgifter, innehåller förslaget särskilda bestämmelser när kommunen
får besluta om undantag från avgift, möjlighet till samfakturering och hur avgiften ska
tillämpas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Kristina Jansson, 2013-08-23
Förslag till avgifter för kopior m.m. av allmänna handlingar
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att fastställa avgifter för kopior/utskrifter av allmänna handlingar för
Hofors kommun och dess helägda bolag. De nya avgifterna ska börja gälla från och med 1
januari 2014.

Kommunstyrelsen 2013-11-18
Beslutsförslag under sammanträdet
Tomas Isaksson (S) föreslår att ärendet ska återremitteras för att komplettera med en
skrivning avseende avgiftsfrihet för redan befintliga elektroniska kopior som skickas med epost.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag att ta ställning till.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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forts. § 161
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommunledningskontoret för att
komplettera med en skrivning avseende avgiftsfrihet för redan befintliga elektroniska kopior
som skickas med e-post.

Expedieras
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 179/2013-11-04
Dnr

2013/34

§ 162. Befintliga lekplatser – inventering och förslag till åtgärder, beslut
Ärende
Kommunstyrelsen gav 2013-05-27 byggservicekontoret i uppdrag att tillsammans med
Hoforshus AB se över kommunens befintliga lekplatser och ge förslag på vilka som ska tas
bort och vilka som ska behållas. Anledningen till att befintliga lekplatser måste tas bort är
att nuvarande budget för driftskostnad för kommunens lekplatser inte kommer att utökas.
För att kunna drifta de nya lekplatserna måste därför utrymme skapas i den nuvarande
budgeten.
Under sommaren har byggservicekontoret och Hoforshus AB inventerat de befintliga
lekplatserna och därefter har byggservicekontoret upprättat ett dokument som redogör för
vilka lekplatser som föreslås tas bort. Dokumentet innehåller även förslag på vilka lekplatser
som bör rustas upp.
De lekplatser som föreslås tas bort är:
Lissjögatan, Robertsholm
Krönvägen, Bönhusberget
Brogatan, Born
Postiljonsvägen, Torsåker
Lekplatsen i Särstaparken, Torsåker, tas bort i och med att den nya byggs på samma plats.
Och lekplatsen på Teaterplan, Hofors, föreslås i förslaget för de nya lekplatserna flyttas till
den nya lekplatsen på Centralgatan.
Förslaget om vilka lekplatser som ska tas bort bygger på lekplatsernas skick, placering i
samhället samt hur mycket de uppskattningsvis används.
Om inga befintliga lekplatser tas bort kommer de nya lekplatserna i Hofors och Torsåker
inte kunna byggas. Detta på grund av att det då inte finns något utrymme i nuvarande
budget för driftkostnad av de nya lekplatserna.
På kommunstyrelsens arbetsutskott 14 oktober 2013 återremitterades ärendet för att
komplettera beslutsunderlaget med en kostnadsberäkning. Vid dagens sammanträde finns
den kostnadskalkyl som Hoforshus AB tagit fram med i underlaget.
Avvecklingen av de utpekade befintliga lekplatserna (enligt byggservicekontorets förslag),
beräknas leda till en besparing på cirka 40 000 kr. Det framgår dock av Hoforshus AB:s kalkyl
att det är svårt att beräkna en exakt besparing av skötsel och drift eftersom ytorna
fortfarande behöver viss skötsel, såsom gräsklippning, alternativt slaghackning. Besparingen
kommer sannolikt inte att täcka kostnaden för att drifta två nya lekplatser.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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forts. § 162
Beslutsunderlag
Befintliga lekplatser i Hofors kommun - inventering och förslag till åtgärder,
byggservicekontoret 2013- 08-19
Tjänsteskrivelse, byggservicekontoret, 2013-08-21
Ekonomisk kalkyl, Hoforshus AB, 2013-10-25
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att de lekplatser som
tas bort är:
Lissjögatan, Robertsholm
Krönvägen, Bönhusberget
Brogatan, Born
Postiljonsvägen, Torsåker
Lekplatsen Särstaparken, Torsåker, tas bort i och med att den nya byggs på samma plats.
Lekplatsen på Teaterplan, Hofors, flyttas till den nya lekplatsen på Centralgatan.

Kommunstyrelsen 2013-11-18
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att de lekplatser som tas bort är:
Lissjögatan, Robertsholm
Krönvägen, Bönhusberget
Brogatan, Born
Postiljonsvägen, Torsåker
Lekplatsen Särstaparken, Torsåker, tas bort i och med att den nya byggs på samma plats.
Lekplatsen på Teaterplan, Hofors, flyttas till den nya lekplatsen på Centralgatan.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Susanna Wintherhamre (V).

Expedieras
Byggservicekontoret
Hoforshus AB
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 182/2013-11-04

§ 163. Meddelande
Internt
Hoforshus AB: Protokoll 2013-10-16
Hofors Elverk AB: Protokoll 2013-08-29
Kommunchef Ulf Strömstedt: Underskrift av samverkansavtal Vägen till e-Samhället
Kommunala rådet för funktionshindrade: Protokoll 2013-09-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott: Protokoll 2013-10-14
Medborgarförslag att handikappanpassa Malmjärns badplats i Torsåker har överlämnats
till Hoforshus AB för handläggning
Miljö- och byggnadsnämnden: Beviljande av bygglov mm, ishallen
Externt
Gästrikerådet: Protokoll 2013-09-25
Gästrike Räddningstjänst: Dagordning 2013-10-25
Lantmäteriet: Fastighetsreglering rörande Hofors 11:8 och 11:54
Ockelbo kommun: Beslut om avveckling av samverksansorganet och
kommunalförbundet Regionförbundet Gävleborg
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att godkänna
redovisningen.

Kommunstyrelsen 2013-11-18
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 183/2013-11-04

§ 164. Delegationsbeslut
Ks ordförande Marie-Louise Dangardt (S): Remiss om kompetensprogram
Kommunchef Ulf Strömstedt: Utfärdande av fullmakt till Walter Johansson, Sweco
Energuide AB
Trafiksamordnare Ulla Sahlström: Färdtjänst och riksfärdtjänst, §§ 251-276, oktober
2013
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att godkänna
redovisningen.

Kommunstyrelsen 2013-11-18
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-11-18
Dnr
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2012/51

§ 165. Extra ärende: Implementering av kommunens värdegrund inom den
politiska organisationen, information
Ärende
Kommunstyrelsen har beslutat, under förutsättning av att kommunfullmäktige fastställer
värdegrunden, att två grupper med sex deltagare i varje, ska bemannas med
förtroendevalda från nämnder och styrelser.
En extern konsult kommer att leda fördjupningsdiskussioner kring innebörden av de
fastslagna ledorden för det politiska arbetet.
Till nästa kommunstyrelsesammanträde den 9 december 2013 uppmanas partierna att
komma med förslag på vilka som ska delta i värdegrundsarbetet inom den politiska
organisationen.
Beslutsunderlag
Implementering av kommunens värdegrund inom den politiska organisationen, 2013-11-14
Muntlig information, kommunchef Ulf Strömstedt
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna informationen och överlämnar ärendet för beslut i
kommunstyrelsen den 9 december 2013.

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

