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§ 27. Godkännande av dagordning
Ärende
Ändring rubrik:
- Ärende 13 ”Tillsättande av arbetsgrupp för översyn av skolans lokalbehov, beslut”
ändras till ”Inrättande av en lokalförsörjningsberedning, beslut”
Utgår:
- Ärende 5 ”Ändring av beslut om representant till folkhälsoberedningen för perioden
2015-2018”
- Ärende 12 ”Ändring av tomtpriser för vissa småhustomter i Hofors kommun, förslag
till beslut”
- Ärende 17 ”Motion om fortsatt kommunalt stöd till kvinnojouren Rosen i Hofors,
förslag till beslut”
Tillägg:
- Ärende 20 ”Detaljplaneuppdrag för logistikområdet vid E16, del av fastigheten
Fagersta 4:1, beslut”
- Ärende 21 ”Detaljplaneuppdrag för del av fastigheten Hofors 5:85, beslut”
- Ärende 22 ”Förlängning av avtal gällande verksamheter (hjälpmedel, FoU-Välfärd,
RegNet, HelGe) i avvaktan på inrättande av gemensam nämnd, beslut”
- Ärende 23 ”Information Kommunens kris- och säkerhetsarbete”
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen med ovanstående ändringar.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr

2014/104

§ 28. Val av ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens
arbetsutskott för perioden 2015-2018
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att som ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott utse:
Marie-Louise Dangardt (S),
att som vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott utse:
Xamuel Halfvars (V),

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 29. Ändring av beslut om representant till folkhälsoberedningen för
perioden 2015-2018
Ärende
UTGÅR.

Justerare

Utdragsbestyrkande

6 (30)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-03-02

Dnr

2014/18
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2015-02-16/ § 2

§ 30. Anvisningar och ramar för verksamhetsplan 2016-2018
Ärende
Mimmi Abramsson, ekonomichef, informerar om att beräkningarna för skatteprognosen
inkommer den 19 februari. Förslag till anvisningar och ramar för verksamhetsplan 20162018 skickas till kommunstyrelsen inför sammanträdet den 2 mars.
Beslutsunderlag
Muntlig information Mimmi Abramsson, ekonomichef
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna informationen.
___________________________________________________________________________
Kommunstyrelsen 2015-03-02
Upprättandet av ramar till nämnder och styrelse bygger på Sveriges kommuner och
landstings (SKL:s) skatteintäktsprognos per februari 2015. Där framgår nivån på
prognostiserade skatteintäkter, generella bidrag och utjämning avseende 2016-2018.
I skatteprognosen har hänsyn tagits till att befolkningen minskar med 75 personer/år.
Skattesatsen uppgår till 22,81 kr 2016, dvs. en sänkning med 5 öre från 2015. Ytterligare en
sänkning med 5 öre ligger i planen för åren 2017-2018 (22,76).
I ramar för 2016-2018 uppgår det samlade resultatet till 4,9 mkr.
I förslag till beslut ligger det sex Kommunövergripande mål för 2016.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Mimmi Abramsson, ekonomichef, 2015-02-20
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att besluta
att fastställa upprättat förslag till anvisningar och preliminära ramar för verksamhetsplan
2016-2018 och
att fastställa kommunövergripande mål för 2016.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Expedieras
Nämnder och styrelse
Förtroendevalda revisorer
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2015-02-16/ § 3

§ 31. Kommunal borgen för upptagande av externa lån (Hoforshus AB,
Hofors Elverk AB, Hoåns Kraft AB och Hofors Vatten AB), förslag till
beslut
Ärende
Mimmi Abramsson, ekonomichef, informerar om att Skatteverket har stramat upp reglerna
för hur kommunen får låna ut internt. Hoforshus AB, Hofors Elverk AB och Hoåns Kraft AB
har beslutat om att låna externt. Hofors Vatten AB planerar för beslut. Detta innebär att
kommunen måste gå i borgen för dessa lån.
Beslutsunderlag
Muntlig information Mimmi Abramsson, ekonomichef
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tacka för informationen.
___________________________________________________________________________
Kommunstyrelsen 2015-03-02
Återbetalning till kommunen av upptagna lån kommer ske enligt nedan:
Hoforshus AB:
37,4 mkr
Hofors Elverk AB: 20,0 mkr
Hofors Vatten AB: 84,1 mkr
Summa:
141,5 mkr
Bolagens riskexponering bör minskas genom att upptagna lån amorteras årligen.
Amorteringar i bolagen bör i möjligaste mån motsvara avskrivningsnivån.
Fastställande av exakt nivå på amortering delegeras till moderbolag Hofors kommunhus AB
och Hofors Vatten AB där nivån fastställs i dialog mellan ägaren och bolagen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Mimmi Abramsson, ekonomichef, 2015-02-19
Reviderad borgensram Hoforshus AB, 2015-02-05
Reviderad borgensram Hofors Elverk AB, 2015-02-05
Reviderad borgenram Hoånskraft AB, 2015-02-05
Reviderad borgensram Hofors Vatten AB, 2015-02-13

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige
att bevilja Hoforshus AB en borgensram, såsom för egen skuld om totalt 366,5 mkr,
att bevilja Hofors Elverk AB en borgensram, såsom för egen skuld om totalt 20 mkr,
att bevilja Hoåns Kraft AB en borgensram, såsom för egen skuld om totalt 3 mkr,
att bevilja Hofors Vatten AB en borgensram, såsom för egen skuld om totalt 84,1 mkr och
att en borgensavgift om 0,25 % utgår på borgensramen.
Expedieras
Hoforshus AB
Hofors Elverk AB
Hoåns Kraft AB
Hofors Vatten AB
Ekonomifunktionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr

2015/21
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2015-02-16/ § 14

§ 32. Begäran om godkännande av utökad förskoleverksamhet samt
tilläggsanslag, beslut
Ärende
Barn- och utbildningsnämnden har 2015-01-27/ § 11 beslutat att hos kommunstyrelsen
begära godkännande av utökad verksamhet samt ett tilläggsanslag på 1,1 miljoner kronor.
Till bakgrund för sitt beslut anför nämnden bland annat att det under 2014 föddes många
barn i Hofors kommun och att flera familjer med barn också har flyttat in i kommunen. De
förskoleplatser som finns idag är fyllda eller kommer inom kort att fyllas, vilket innebär att
det saknas platser. För att kommunen ska kunna följa lagen om att erbjuda plats inom 4
månader behöver förskoleavdelningen Stjärnfallet öppnas. Detta beräknas för 2015 kosta
1,1 miljoner kronor.
Enligt kommunens ekonomistyrningsregler får inte ny verksamhet, väsentlig utvidgning eller
standardhöjning av verksamhet startas utan att detta har redovisats och godkänts av
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Maria Wallén, ekonom BUN, 2015-01-09
Förslag till beslut, Socialnämnden, 2015-01-27
Muntlig information Ulf Strömstedt, kommunchef
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att godkänna
utökad verksamhet samt att avslå begäran om tilläggsanslag.
___________________________________________________________________________
Kommunstyrelsen 2015-03-02
I kommunens budget för 2015 finns inga "reserver" avsatta utöver det budgeterade
resultatet. Barn- och utbildningsnämnden måste därför se över sin totala verksamhet för att
skapa utrymme för den aktuella utökningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ulf Strömstedt, kommunchef, 2015-02-24

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna utökad verksamhet genom öppnande av förskoleverksamheten Stjärnfallet,
att utökningen ska finansieras inom befintlig ram.
Expedieras
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomichefen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
2015-03-02

Dnr

2014/132
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2015-02-16/ § 5

§ 33. Begäran om utökad äldreomsorgsverksamhet, beslut
Ärende
Socialnämnden har 2014-12-04/ § 147 beslutat att föreslå kommunstyrelsen att bevilja
socialnämnden en utökning av äldreomsorgsverksamheten för att klara behovet av
demensplatser samt att bevilja en utökning av nämndens ram med cirka 5 miljoner kronor.
Till bakgrund för sitt beslut framför socialnämnden att behovet av demensplatser är akut.
Personer som har beviljats boende kan inte erbjudas detta på grund av platsbrist.
Konsekvensen av detta är utökade hemtjänstinsatser/korttidsvistelse/dagvård. Kan
besluten om demensboende ej verkställas innebär det utökade kostnader på minst 7-12
miljoner kronor under 2015, exklusive eventuella sanktionsavgifter.
Verksamhetsföreträdare har tillsammans med representanter från Hoforshus kommit fram
till följande lösning.
- 6 korttidsplatser på Hesselgrenska görs om till permanenta platser.
- 6 platser som legat i malpåse på f.d. Grönbo, Hesselgrenska, öppnas till
korttidsvistelseplatser. Det innebär att några medarbetare måste flytta till andra
kontorslokaler.
- Ett våningsplan på Hantverkarn görs om till demensplatser.
- På sikt återgår våning 7 på Hantverkarn till särskilt boende.
- 8 platser på Spelmannen ändrar inriktning till demensplatser.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Sussie Holmgren, socialchef, 2014-12-04
Förslag till beslut, Socialnämnden, 2014-12-04
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att godkänna
utökad verksamhet samt att avslå begäran om tilläggsanslag.
___________________________________________________________________________
Kommunstyrelsen 2015-03-02
I kommunens budget för 2015 finns inga "reserver" utöver budgeterat resultat. Det innebär
att nämnden måste se över hela sin verksamhet och genom omfördelningar och andra
åtgärder skapa utrymme för denna utökning.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ulf Strömstedt, kommunchef, 2015-02-24
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna utökning av äldreomsorgsverksamheten för att klara behovet av
demensplatser och
att utökningen måste ske inom befintlig ram.
Expedieras
Socialnämnden
Ekonomichefen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2015-02-16/ § 6

§ 34. Förändring av avgifter Entré Ungdom, förslag till beslut
Ärende
Entré Ungdom vill ersätta nuvarande elevavgift med ett ÉU-kort. Med detta kort deltar barn
och ungdomar i Entré Ungdoms alla former av aktiviteter. I kortet ingår inträde till alla
arrangemang/event, exempelvis skolavslutning, kollo och lovaktiviteter. Inträde ingår även
till 2015 års nyhet, sex lördagsevent. Att komma till Entré Ungdom för att fika och rådfråga
ska även fortsättningsvis vara gratis, alltså inget krav på ÉU-kort. Kortet erbjuds till
verksamhetens målgrupp, d.v.s. unga 6-18 år.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ritva Snellman, enhetschef, 2015-01-07
Förslag till beslut, Socialnämnden, 2015-01-27/§ 6
Tjänsteskrivelse Ulf Strömstedt, kommunchef, 2015-02-10
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att godkänna förändring av avgifter för Entré Ungdom, som innebär
att nuvarande elevavgift ersätts med ett ÉU-kort som kostar 100 kronor/år, samt
att förändringen ska gälla från och med 1 augusti 2015.
___________________________________________________________________________
Kommunstyrelsen 2015-03-02
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förändring av
avgifter för Entré Ungdom, som innebär
att nuvarande elevavgift ersätts med ett ÉU-kort som kostar 100 kronor/år, samt
att förändringen ska gälla från och med 1 augusti 2015.
Expedieras
Barn- och utbildningsnämnden
Entré Ungdom
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2015-02-16/ § 7

§ 35. Uppdrag om fördjupad översiktsplan i Torsåker, beslut
Ärende
Byggservicekontoret har fått i uppdrag att skapa förutsättningar för en centrumförnyelse i
Torsåker. För att kunna genomföra det arbetet krävs ett gediget förarbete som sedan
mynnar ut i de gestaltningsprogram och planer som sätter förutsättningarna för arbetet.
Byggservicekontoret anser att det kommer krävas ett så omfattande förarbete att det vore
fördelaktigt om det genomförs en fördjupad översiktsplan för Torsåker.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Magnus Andersson, planarkitekt, 2014-10-29
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att uppdra till
byggservicekontoret att göra en fördjupad översiktsplan (FÖP) över Torsåker med start
hösten 2015.
___________________________________________________________________________
Kommunstyrelsen 2015-03-02
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till byggservicekontoret att göra en fördjupad
översiktsplan (FÖP) över Torsåker med start hösten 2015.
Expedieras
Byggservicekontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2015/29

§ 36. Ändring av tomtpriser för vissa småhustomter i Hofors kommun,
förslag till beslut
UTGÅR.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2015-02-16/ § 16

§ 37. Inrättande av en lokalförsörjningsberedning, beslut
Ärende
Ulf Strömstedt, kommunchef, informerar om Barn- och utbildningsnämndens utmaningar
gällande lokaler. Behovet att tillsätta en grupp med förtroendevalda och tjänstemän för att
se över skolans behov av lokaler på kort och lång sikt.
Beslutsunderlag
Muntlig information, Ulf Strömstedt, kommunchef
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra till kommunchefen att återkomma till
kommunstyrelsens sammanträde den 2 mars 2015 med förslag på riktlinjer för
arbetsgruppen.
___________________________________________________________________________
Kommunstyrelsen 2015-03-02
Hofors kommun har under senare år vid ett flertal tillfällen byggt om verksamhetslokaler,
flyttat verksamheter till nya lokaler och lämnat andra tomma. I många fall bedrivs
verksamheter i äldre, dåligt anpassade lokaler. Lokaler som färdigställdes i en annan tid
under dåtidens förutsättningar. Det finns därför ett behov av ett samlat strategiskt grepp om
lokalförsörjningsfrågan. Kommunen har just nu akuta, kortsiktiga lokalbehov, men minst lika
viktigt är att försöka blicka 15-20 år framåt. Den långsiktiga planeringen måste redan nu leda
till att medel avsätts i kommunens investeringsbudget under ett antal år.
Lokalförsörjningsberedningen ska ha följande direktiv:
- Alla verksamhetslokaler ska beaktas, även sådana som inte ägs av kommunkoncernen.
- Systemtänkande (i stället för funktionstänkande) ska prägla arbetet. Detta kan leda till
samgruppering av verksamheter.
- Behov av platser i verksamheterna ska säkerställas.
- Lokaler för skolverksamheten ska anpassas efter dagens läroplaner och pedagogik och som
stödjer elevers olika lärstilar.
- Vård- och omsorgslokaler ska anpassas efter "kundernas" behov och önskemål och
samtidigt medge en god arbetsmiljö och möjligheter till samordningsvinster
- Beredningens behov av konsultstöd ska godkännas av kommunstyrelsen.
- Beredningen ska utarbeta en plan för samverkan med arbetstagarorganisationerna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ulf Strömstedt, kommunchef, 2015-02-24
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att inrätta en lokalförsörjningsberedning med uppgift att se över kommunens lokalbehov på
kort och lång sikt,
att ordförande i Hofors kommunhus AB ska vara sammankallande,
att skolchefen, socialchefen, VD för Hoforshus AB och bygg- och miljöchefen, eller dem de
sätter i sitt ställe, ska ingå i beredningen,
att sammankallande kan adjungera andra till beredningen,
att kommunchefen utser ansvarig tjänsteman och sekreterare för beredningen,
att redovisning av åtgärder på kort sikt ska ske senast vid kommunstyrelsens sammanträde
den 21 september 2015,
att redovisning av åtgärder på lång sikt ska ske senast den 30 september 2016 och
att ovanstående direktiv ska gälla för arbetet.
Expedieras
Ordf. Hofors kommunhus AB
Samtliga nämnder och styrelser
KLG
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-03-02

Dnr

2015/26

20 (30)

Kommunstyrelsens arbetsutskott
2015-02-16/ § 10

§ 38. Redovisning obesvarade motioner, förslag till beslut
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. Under 2015 har fullmäktige inte något sammanträde
under april, varför redovisningen kommer att utföras på sammanträdet i mars.
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
Redovisning av obesvarade motioner 2015
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, kommunsekreterare, 2015-02-10
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av obesvarade motioner 2015.
___________________________________________________________________________
Kommunstyrelsen 2015-03-02
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av
obesvarade motioner 2015.
Expedieras
Kommunstyrelsen
Övriga nämnder
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-03-02

Dnr

2015/27
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2015-02-16/ § 11

§ 39. Redovisning obesvarade medborgarförslag, förslag till beslut
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. Under 2015 har fullmäktige inte
något sammanträde under april, varför redovisningen kommer att utföras på sammanträdet
i mars.
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
Redovisning av obesvarade medborgarförslag 2015
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, kommunsekreterare, 2015-02-10
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av obesvarade medborgarförslag.
___________________________________________________________________________
Kommunstyrelsen 2015-03-02
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av
obesvarade medborgarförslag.
Expedieras
Kommunstyrelsen
Övriga nämnder
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-03-02

Dnr

2014/91

22 (30)

Kommunstyrelsens arbetsutskott
2015-02-16/ § 12

§ 40. Motion om ljudnivån i skolan, förslag till besvarande
Ärende
Ziita Eriksson (M) har lämnat in en motion angående ljudnivån i skolan. I sin motion föreslår
Ziita att kommunfullmäktige beslutar
att bullermätningar genomförs i kommunens skolor för att få en bild över hur skolornas
ljudmiljö ser ut,
att en enkät genomförs bland kommunens elever för att få en bild av den upplevda
ljudmiljön samt
att i fall där ljudmiljön är störande eller bullerproblem förekommer, komma med förslag på
lämpliga åtgärder för att lösa detta.
Vid barn- och utbildningsnämndens samverkansgrupp i februari 2014 informerade
skyddsombuden om att personal inom förskolan har problem med hörseln. Skolchefen tog i
samråd med personalchefen beslut om att sätta igång ett arbete kring ljudmiljön i förskolan
och skolan. En plan för arbetet har upprättats. Vid Centrala samverkanskommitténs möte
2014-06-02 beslutades att som första åtgärd anlita PREVIA för genomförande av en
bullermätning och efterklangsmätning på alla kommunens förskolor. Därefter ska en
hörselundersökning genomföras på personalen. En rapport med analys av det som
framkommit i undersökningen ligger sedan till grund för de åtgärder som behöver
genomföras. Samma insats ska sedan genomföras i grund- och gymnasieskolan.
När det gäller åtgärder i skolan har kommunen möjlighet att erhålla ett statsbidrag.
Bidraget ska användas till att utforma skollokaler så att de främjar
trygghet och lärande, är bullerdämpande, har god ventilation, är tillgängliga för elever med
funktionsnedsättning m.m.
Beslutsunderlag
Motion, 2014-09-02
Tjänsteskrivelse Agneta Dahlqvist, skolchef, 2014-11-03
Förslag till beslut, Barn- och utbildningsnämnden, 2014-12-09
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
___________________________________________________________________________
Kommunstyrelsen 2015-03-02

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-03-02

23 (30)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Expedieras
Ziita Eriksson (M)
Barn- och utbildningsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-03-02
Dnr

24 (30)

2014/7

§ 41. Motion om fortsatt kommunalt stöd till kvinnojouren Rosen i Hofors,
förslag till beslut
UTGÅR.

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-03-02

25 (30)

Kommunstyrelsens arbetsutskott
2015-02-16/ § 14

§ 42. Meddelanden
Ärende
Löpnr
31/2015

Datum
2015-01-19

43/2015
45/2015

2015-01-30
2015-01-30

46/2015

2015-01-30

66/2015

2015-02-05

120/2015
121/2015
122/2015
123/2015

2015-02-11
2015-02-12
2015-02-12
2015-02-12

124/2015

2015-02-12

125/2015
126/2015
127/2015

2015-02-12
2015-02-12
2015-02-12

Ärende
Avtal gällande verksamheter (hjälpmedel, FoU-Välfärd, RegNet,
HelGe) i avvaktan på inrättande av gemensam nämnd
Skrivelse om trygghetsboende och platser på demensboende
Enkätundersökning av kommunernas ANDT-förebyggande
arbete 2014
Överenskommelse om stärkt innovationsförmåga i offentlig
verksamhet
Årlig uppföljning av ersättningen till kommuner från anslag 2:4
Krisberedskap, 2014.
Sammanträdesprotokoll 2015-01-16 Räddningsdirektionen
Kallelse till budgetsamråd
Kallelse till styrelsemöte 2015-02-18 Hofors Vatten AB
Slutlig vägledning för kommunal tillstyrkan vid prövning av
vindkraftverk
PRU Söderhamns kommun - Avveckling av samverkansorganet
och kommunalförbundet Regionförbundet Gävleborg
Frivillig i Gävleborg vill gärna komma till er och informera
Kallelse Hoforshus 2015-01-22
Kallelse Hofors Elverk 2015-01-29

Beslutsunderlag
Redovisning meddelanden 2015-01-15 – 2015-02-12
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att godkänna
redovisningen av meddelanden.
___________________________________________________________________________
Kommunstyrelsen 2015-03-02
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av meddelanden.

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-03-02
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2015-02-16/ § 15

§ 43. Delegationsbeslut
Ärende
Löpnr
38/2015

Datum
2015-01-28

Ärende
Anställning av skolchef

Beslutsunderlag
Redovisning delegationsbeslut 2015-01-15 – 2015-02-12
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att godkänna
redovisningen av delegationsbeslut.
___________________________________________________________________________
Kommunstyrelsen 2015-03-02
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-03-02
Dnr

27 (30)

2015/38

§ 44. Detaljplaneuppdrag för logistikområdet vid E16, del av fastigheten
Fagersta 4:1, beslut
Ärende
Byggservicekontoret har fått i uppdrag att skapa förutsättningar för ytterligare etableringar
av verksamheter genom att upprätta en ny detaljplan norr om E-16 i riktning mot Falun.
Området är väl lämpat för ändamålet då det redan finns ett flertal andra
industrietableringar i direkt anslutning till planområdet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Magnus Andersson, planarkitekt, 2015-02-09
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Byggservicekontoret skall upprätta en detaljplan för del av
fastigheten Fagersta 4:1, norr om E-16 mittemot industriområdet väster om Hofors centrum
där flera fordonsrelaterade industrier inryms.
Expedieras
Byggservicekontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-03-02
Dnr

28 (30)

2015/39

§ 45. Detaljplaneuppdrag för del av fastigheten Hofors 5:85, beslut
Ärende
Byggservicekontoret har fått i uppdrag att genom upprättandet av en detaljplan på del av
fastigheten Hofors 5:85 för att på så vis möjliggöra för rivningarna av två flerbostadshus
som står på fastigheten. I samband med att byggnaderna rivs och detaljplanen vinner laga
kraft övergår marken till Hofors Kommuns ägo och då skapas ett nytt grönområde.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Magnus Andersson, planarkitekt, 2015-02-12
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Byggservicekontoret skall upprätta en ny detaljplan för del av
fastigheten Hofors 5:85, som är en del av bostadsområdet Rönningen.
Expedieras
Byggservicekontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-03-02
Dnr

29 (30)

2013/45

§ 46. Förlängning av avtal gällande verksamheter (hjälpmedel, FoU-Välfärd,
RegNet, HelGe) i avvaktan på inrättande av gemensam nämnd, beslut
Ärende
Kommunstyrelsen beslutade 2014-12-01 / § 146 att godkänna avtalet gällande
verksamheterna hjälpmedel, FoU-välfärd, RegNet och HelGe. Beslutet om avtal togs i
väntan på att den gemensamma nämnden skulle inleda sitt arbete den 1 april 2015.
På grund av fördröjningar i beslutsprocessen kommer den gemensamma nämnden inte att
kunna inleda sitt arbete som planerat. Kommunerna behöver därför förlänga det tillfälliga
avtalet.
Beslutsunderlag
Muntlig information Ulf Strömstedt, kommunchef
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förlängt avtal gällande verksamheter (hjälpmedel, FoU-Välfärd, RegNet,
HelGe) i avvaktan på inrättande av gemensam nämnd och
att avtalet skall gälla från och med 1 april 2015 fram till dess att den gemensamma
nämnden inleder sitt arbete, dock senast den 1 juni 2015.
Expedieras
Samtliga kommuner i länet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-03-02

30 (30)

§ 47. Information Kommunens kris- och säkerhetsarbete
Ärende
Eira Källgren, säkerhetssamordnare, informerar om kommunens kris- och säkerhetsarbete.
Hennes uppdrag är att samordna kommunens arbete för att förebygga kris.
På gång just nu är att varje nämnd tittar på sina risker i verksamheten och sannolikheterna
för att detta sker. Det som verksamheterna lyfter fram ska leda till en gemensam risk- och
sårbarhetsanalys, vilket ska leda till ett åtgärdsprogram och en plan. Arbetet med att ta
fram en ny kriskommunikationsplan är även på gång. En viktig fråga inom området är
reservkraft. Inom projektet Styrel tittar man på hur kommunen ska kunna leverera el till de
mest samhällsviktiga funktionerna vid ett större elavbrott.
Till kommunens krisorganisation finns även krisledningsnämnden, krishanteringsrådet samt
POSOM.
.
Beslutsunderlag
Muntlig information Eira Källgren, säkerhetssamordnare
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

