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§ 79 Kungörande 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna sammanträdets kungörande. 

 

Dnr  
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§ 80 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen. 

 

Dnr  
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§ 81 Allmänhetens frågestund 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar efter att allmänheten getts möjlighet att ställa sina frågor att 
avsluta ärendet. 

Ärende 
Under allmänhetens frågestund har allmänheten möjlighet att ställa frågor om kommunens 
verksamheter. 
 
Frågor ställs om: 

- Möjligheten för kommunen att hjälpa Hubo-Långsjöns fiskeförening kring proble-
men med tjuvfiske vid Hubo-Långsjön. 

- Handläggningstid för föreningsbidrag 

 

Dnr  
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§ 82 Information från revisionen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Ingemar Kalén, kommunrevisionens ordförande, informerar om revisionens arbete. 
Granskningen av kommunens säkerhetsarbete är inlämnad för besvarande senast den 30 
november. En granskning av kommunens delårsrapport är inlämnad och har gåtts igenom 
med kommunledningsgruppen. Granskning av flyktingmottagandet och granskning av 
Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland pågår. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information, Ingemar Kalén, kommunrevisionens ordförande 

 

Dnr  
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§ 83 Entledigande/fyllnadsval 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
att entlediga Marie Modén (HOP) från uppdraget som ledamot i socialnämnden, 
att entlediga Håkan Vikström (HOP) från uppdraget som ersättare i socialnämnden, 
att entlediga Peter Björebo från uppdragen som revisor i Hofors Folkets Husförening och 
Torsåkers Bygdegårdsförening samt som ersättare i Hofors Energi AB, 
att som ledamot i socialnämnden utse Anne Persson (HOP), Odlargatan 8, 813 36 Hofors, 
för resterande mandatperiod 2015-2018,  
att som ersättare i socialnämnden utse Robert Persson (HOP), Skräddargatan 3, 813 30 
Hofors, för resterande mandatperiod 2015-2018, samt 
att som revisor i Hofors Folkets Husförening och Torsåkers Bygdegårdsförening samt som 
ersättare i Hofors Energi AB utse Mats Hägglund, ekonomichef Hofors kommun, för reste-
rande mandatperiod 2015-2018. 

Ärende 
Marie Modén (HOP) har avsagt sig uppdragen som ledamot i socialnämnden, ersättare i 
det kommunala rådet för funktionshindrade samt som ersättare i utskottet för individären-
den. Håkan Vikström (HOP) har avsagt sig uppdragen som ersättare i socialnämnden samt 
som ersättare i brottsförebyggande rådet. Ledamöter och ersättare till rådet för funktions-
hindrade, utskottet för individärenden och brottsförebyggande rådet beslutas av respek-
tive nämnd. Kommunfullmäktige har att hantera Marie Modéns avsägelse av uppdrag som 
ledamot i socialnämnden samt Håkan Vikströms avsägelse av uppdrag som ersättare i soci-
alnämnden. 
 
Hoforspartiet föreslår Anne Persson (HOP) som ny ledamot i Socialnämnden samt Robert 
Persson (HOP) som ny ersättare i Socialnämnden. 
 
Peter Björebo har avslutat sin tjänst som ekonomichef på Hofors kommun, ny ekonomichef 
från 1 november 2016 är Mats Hägglund. Peter Björebo har som ekonomichef haft uppdra-
gen som revisor i Hofors Folkets Husförening (org. nr: 785500-0647), revisor i Torsåkers 
Bygdegårdsförening (org. nr: 885500-5552) samt som ersättare i Hofors Energi AB (org. nr: 
556233-7914). Socialdemokraterna föreslår att nya ekonomichefen övertar dessa uppdrag. 

Expedieras 
Marie Modén 
Håkan Vikström 
Anne Persson 
Robert Persson 
Mats Hägglund 
Socialnämnden 
Hemsidan 

Dnr 2014/104 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (26) 

 Kommunfullmäktige  

 2016-11-14  

 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

Akten 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 
(26) 

 Kommunfullmäktige  

 2016-11-14  

 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 84 Antagande av detaljplan för del av E16 genomfart Hofors 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för del av E16 genomfart Hofors. 

Ärende 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en justering av vägområdet vid E16, genomfart Ho-
fors. Framkomligheten och tillgängligheten kommer att öka samtidigt som de åtgärder som 
vidtas medför att hastigheten sänks, att det blir ett jämnare trafikflöde samtidigt som tra-
fiksäkerheten ökar då en separat gångbana anläggs på södra sidan av E16. En gång- och 
cykelbana anläggs på den norra sidan av E16. Ett antal utfartsförbud införs. Genomfarten 
får även en grönare gestaltning genom Hofors. 
 
Två fastigheter förvärvas av Hofors kommun; Hofors 6:34, en bostadsfastighet som även 
har verksamhetslokaler, samt Hofors 1:32. Hofors 6:34 förvärvas eftersom utformningen av 
rondellen kräver utrymme som gör fastigheten Hofors 6:34 olämplig som bostadsfastighet. 
Hofors 1:32 förvärvas i sin helhet för att skapa utrymme för en vändplats för t.ex. avfalls-
hanteringen i området. Endast en del av fastigheten planläggs som lokalgata, den övriga 
delen kommer att fortsätta vara tillgänglig för bostadsändamål, då det finns intresse från 
grannar att förvärva denna del och utöka sina respektive fastigheter. 
 
Planen syftar till att öka tillgängligheten, framkomligheten och trafiksäkerheten utmed ge-
nomfarten E16 genom Hofors. Planförslaget innebär att två rondeller tillkommer, en vid 
korsningen Centralgatan-E16 och en vid korsningen E16- Göklundsvägen i anslutning till 
nuvarande Statoil.  
 
Detaljplanen har varit utställd för samråd under tiden 2014-10-24—2014-11-21. Planen 
reviderades efter samrådet och ställdes ut för granskning under tiden 2015-12-22—2016-
01-22 samt 2016-04-04—2016-04-25. En ytterligare granskningsutställning genomfördes 
under perioden 2016-07-20—2016-08-10. Samtliga inkomna yttranden redovisas i gransk-
ningsutlåtande daterat 2016-09-19. Efter den tredje granskningen har endast förändringar 
av redaktionell art gjorts. 
 
Det finns fortfarande sakägare som inte fått sina synpunkter tillgodosedda, bl.a. så kommer 
mark från fastigheten Hofors 6:76 att tas i anspråk för gång- och cykelbana, utfartsförbud 
kommer fortfarande att införas från E16. Någon förändring av infarten till fastigheten Ho-
fors 5:48 kommer inte heller att vara aktuell. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Håkan Eck, Strategi- och servicechef, 2016-10-14 
Antagandehandlingar 
Ordförandebeslut Carina Westerberg, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 2016-
10-12 

Dnr 2016/2 
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Granskningsutlåtande 2016-09-13 
Samrådsredogörelse 2015-11-20 
KSAU 2016-10-10 / § 122 
KS 2016-10-24 / § 109 

Expedieras 
Strategi- och servicechefen 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 
Akten 
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§ 85 Beslut om taxa för slam och fett samt taxa för latrin 2017 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta ny taxa för slam och fett 2017, samt att anta ny taxa 
för latrin 2017. 

Ärende 
Kommunalförbundet Gästrike återvinnare ansvarar för insamling, behandling, information 
och planering av avfall i förbundets medlemskommuner. Enligt Gästrike återvinnares för-
bundsordning ska samråd med medlemmarna föregå beslut om avtal av större vikt, större 
investeringar, ändringar i avfallsplan och dylikt. Beslut om ändringar av avfallstaxan utöver 
2 % ska fattas i respektive medlemskommun.  
 
Gästrike återvinnares förbundsfullmäktige beslutade den 16 juni 2016 / § 14 att föreslå 
medlemskommunerna att besluta om att taxan för slam och fett år 2017, i enlighet med 
förbundsstyrelsens förslag. 

 Behandlingspriset höjs med 60 kr/ton. Från 325 kr/ton till 385 kr/ton.  

 Tömningspriset höjs med 70 kr/tömning. Den vanligaste avgiften höjs från 310 kr till 
380 kr/tömning.  

 
Den genomsnittliga kunden har en anläggning på 2,5 kvadratmeter och höjningen blir i 
detta fall 220kr/tömning (motsvarar ca 20 %). Kunder med stora anläggningar över 8 
kvadratmeter, utgör under 0,5 % och får samma procentuella höjning med 20 %, men ef-
tersom de har större anläggningar kan priset öka med 550 kr och mer per tömning. Taxe-
höjningen sker på grund av ökade kostnader för ny och förändrad behandlingslösning. 
 
Förbundsfullmäktige beslutade även den 16 juni 2016 / § 15 att föreslå medlemskommu-
nerna, i enlighet med förbundsstyrelsens förslag, att besluta om att taxan för insamling av 
latrin ska höjas med 100 kr per tunna år 2017. 

Beslutsunderlag 
Protokoll Gästrike återvinnares förbundsfullmäktige 2016-06-16 
Missiv samråd och beslut 2016-07-04 
KSAU 2016-10-10/ § 119 
KS 2016-10-24/ § 115 

Expedieras 
Gästrike återvinnare 
Akten 

Dnr 2016/117 
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§ 86 Uppföljning augusti 2016 Hofors kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport per den 31 augusti 2016. 

Ärende 
Enligt 8 kap § 20a Kommunallagen ska kommuner upprätta minst en delårsrapport. Som en 
del i den löpande uppföljningen upprättar Hofors kommun ett delårsbokslut efter augusti 
månad. Delårsrapporten 2016 omfattar bland annat redovisning kring ekonomiskt resultat, 
verksamhetens måluppfyllelse och den interna kontrollen.  
 
Resultatet per sista augusti påvisar ett överskott för Hofors kommun på 16,5 mkr. Avvikel-
sen mot budget uppgår till -1,4 mkr. 
 
Nämnderna ansvarar för sitt uppdrag inom angivna ekonomiska ramar och fastställda mål 
för genomförandet av verksamheten. Uppföljningar under året ska utgöra kontroller så att 
verksamheten bedrivs inom budgetramarna och i annat fall vara en signal för att vidta åt-
gärder.  
 
Helårsprognosen per augusti påvisar ett totalt överskott om ca 1 mkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Peter Björebo, ekonomichef, 2016-10-17 
Delårsrapport per augusti 2016 Hofors kommun, inkl. nämnder och styrelsen 
KSAU 2016-10-10 / § 115 
KS 2016-10-24/ § 111 

Expedieras 
Nämnder och styrelsen 
Kommunledningsgruppen 
Akten 

Dnr 2016/85 
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§ 87 Utdebitering 2017 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om oförändrad kommunal utdebitering 2017, dvs. 22,86 kr. 

Ärende 
Enligt kommunallagens bestämmelser 8 kap, 6 §, ska kommunstyrelsen innan oktober må-
nads utgång lämna förslag på utdebitering kommande år.  
 

Utdebiteringen 2017 blir 22,86 kr dvs. oförändrad kommunal utdebitering i förhållande till 
2016. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Peter Björebo, ekonomichef, 2016-10-14 
KSAU 2016-10-10/ § 116 
KS 2016-10-24/ § 112 

Expedieras 
Akten 
 

Dnr 2016/119 
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§ 88 Budget 2017 samt plan 2018-2019 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till budget 2017 samt plan 
2018-2019. 

Reservationer och protokollsanteckningar 
Alf Persson (M) och Daniel Nyström (M) reserverar sig mot beslutet. 
 
Hans Backman (L) lämnar ett särskilt yttrande, se bilaga 

Beslutsförslag under mötet 
Marie-Louise Dangardt (S), Xamuel Gonzalez Westling (V), Hans Backman (L), Daniel Jo-
hansson (S), Hans Larsson (C), Viktor Rasjö (S), Peter Hillblom (HOP) och Ioan Paris (SD) yr-
kar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Xamuel Gonzalez Westling (V) lämnar ett tilläggsyrkande om att målet gällande svenskt 
näringsliv tas bort. 
 
Marie-Louise Dangardt (S) yrkar avslag på Xamuel Gonzalez Westlings (V) förslag om att ta 
bort målet gällande svenskt näringsliv. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag om bifall till kommunstyrelsens förslag från 
Marie-Louise Dangardt (S) m.fl. Ordförande frågar om det är fullmäktiges mening att be-
sluta enligt förslaget och finner att så är fallet. 
 
Ordförande ställer sedan Xamuel Gonzalez Westlings (V) förslag om ändring mot Marie-
Louise Dangardts (S) förslag om avslag mot varandra och finner att fullmäktige beslutat 
enligt Marie-Louise Dangardts (S) förslag.  

Ärende 
Förslag till budget 2017 och plan 2018-2019 bygger på planeringsförutsättningar kända 
intill början av oktober 2016. Det är Sveriges kommuner och landsting (SKL) skatteprognos 
från oktober som är underlag för kommunens skatteintäktsberäkningar för 2017-2019. 
Prognosen baseras på en bedömning av samhällsekonomins utveckling. Korrige-
ring/förändring görs bara utifrån kommunens egna antaganden om befolkningsutveckling 
samt skattesats. 
 
I budgetförslaget ligger en oförändrad utdebitering för 2017-2019, dvs. 22,86 kr. 
 
Antalet invånare 1 november året innan är den parameter som är den enskilt största sty-
rande parametern vad gäller kommunens skatteintäkter. I SKL:s riskprognos görs bedöm-

Dnr 2016/36 
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ningen att kommunens befolkning kommer att öka med i snitt 1,5 % per år under planperi-
oden. Kommunen gör dock bedömningen att invånarantalet kommer att vara oförändrat, 
runt 9 500 personer, under planperioden. 
 
Antagandet om befolkningsutvecklingen under planperioden innebär att skatter och bidrag 
förväntas öka med i genomsnitt ca 1,6 % per år, jämfört med antagandet i riksprognosen 
där skatter och bidrag skulle öka med ca 3 % per år. 
 
Utöver kompensation för löneökning kan verksamheterna tillföras 24 mkr. Barn- och ut-
bildningsnämnden har fått extra medel om totalt 9,5 mkr och Socialnämnden har fått 14,5 
mkr i tilldelade medel. 
 
Under 2017 har både Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden omfattande be-
hov av att vidta åtgärder för en anpassning av verksamheterna till minskade skatter och 
bidrag år 2018-2019. 
 
Det samlade resultatet för budget och planåren uppgår till 16,8 mkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Peter Björebo, ekonomichef, 2016-10-14 
Budget 2017, plan 2018-2019 
KSAU 2016-10-10 / § 117 
KS 2016-10-24/ § 113 
Muntlig information Marie-Louise Dangardt (S), kommunstyrelsens ordförande 

Expedieras 
Kommunledningsgruppen 
Nämnder och kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 89 Redovisning av obesvarade och bifallna medborgarförslag 
2016 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen av obesvarade och bifallna med-
borgarförslag. 

Ärende 
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige i Hofors kommun och enligt kommunfull-
mäktiges beslut 2016-04-25/§ 37 ska kommunstyrelsen årligen vid två tillfällen redovisa de 
medborgarförslag som har anmälts till kommunfullmäktige, men vilkas beredning ännu ej 
slutförts, samt de medborgarförslag som har bifallits, men ännu ej verkställts. 
 
Per den 2016-09-01 är följande medborgarförslag obesvarade: 

 Dnr  Innehåll  Anmäld KF  

2014/50  Medborgarförslag om gratis bredband och tillgång till 
radioapparater med hörslinga  

2014-06-09  

2014/74  Medborgarförslag om cykelbana från/till Torsåker  2014-09-15  

2014/106  Medborgarförslag om att flytta kommunens alla kon-
torsverksamheter samt andra samverkanspartners till 
Hagaskolan  

2014-10-20  

2014/112  Medborgarförslag om bilder av kända Hoforsprofiler vid 
Hofors busstation och järnvägsstationen i Robertsholm  

2014-11-24  

2015/1  Medborgarförslag ang. kommunens ställningstagande till 
planerad gasledning mellan Gävle – Hofors  

2015-02-23  

2015/59  Medborgarförslag om utveckling av kulturhistoriska läm-
ningar  

2015-05-18  

2015/65  Medborgarförslag om Zoo runt Hammardammen  2015-05-18  

2015/68  Medborgarförslag om fotbollsplan i Rönningen  2015-05-18  

2015/113  Medborgarförslag om idrottsmuseum  2015-09-14  

2015/116  Medborgarförslag (6) om fotbollsplan i Rönningen  2015-09-14  

2015/121  Medborgarförslag om utomhushinderbana  2015-09-14  

2015/149  Medborgarförslag om utegym  2015-12-14  

2015/150  Medborgarförslag om garage vid Rönningsgatan  2015-12-14  

2016/1 Medborgarförslag om nytt ridhus 2016-02-22 

2016/9 Medborgarförslag om uterink i centrala Hofors 2016-02-22 

2016/25 Medborgarförslag om IT-utbildning för pensionärer 2016-03-21 

2016/58 Medborgarförslag om gång- och cykelväg vid Muntebo-
leden 

2016-04-25 

2016/83 Medborgarförslag om laddstolpar för elbilar 2016-06-13 

 

Dnr 2016/28 
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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 medborgarförslaget från vidare handläggning. Förslaget kan dessutom ha 
förlorat sin aktualitet. 
 
Sedan kommunfullmäktiges beslut om rutiner för uppföljning av bifallna motioner och 
medborgarförslag (2016-04-25/§ 37) fram till den 2016-09-01 finns inga medborgarförslag 
som bifallits, men ännu ej verkställts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, kommunsekreterare, 2016-09-01 
KSAU 2016-09-12 / § 105 
KS 2016-10-24/ § 101 

Expedieras 
Nämnderna 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 90 Redovisning av obesvarade och bifallna motioner 2016 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen av obesvarade och bifallna mot-
ioner. 

Ärende 
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige i Hofors kommun och enligt kommunfull-
mäktiges beslut 2016-04-25/§ 37 ska kommunstyrelsen årligen vid två tillfällen redovisa de 
motioner som har anmälts till kommunfullmäktige, men vilkas beredning ännu ej slutförts, 
samt de motioner som har bifallits, men ännu ej verkställts. 
 
Per den 2016-09-01 är följande motioner obesvarade: 

Dnr Innehåll Anmäld KF 

2014/7 Motion om fortsatt kommunalt stöd till Kvinnojouren Rosen i 
Hofors 

2014-02-24 

2014/26 Motion angående heltid i Hofors kommun 2014-03-31 

2014/87 Motion om att återupprätta Ungdomsforum 2014-09-15 

2014/90 Motion om tillgänglighet 2014-09-15 

2014/91 Motion om ljudnivån i skolan 2014-09-15 

2015/35 Motion om att teckna avtal med kvinnojouren Rosen 2015-03-23 

2015/40 Motion angående styrning av skolan 2015-03-23 

2015/79 Motion om discgolfbana 2015-06-15 

2015/80 Motion om projekt som främjar kultur och fritidsaktiviteter 
för alla barn och ungdomar i Hofors kommun 

2015-06-15 

2015/81 Motion om att anlägga två multisportarenor i kommunen 2015-06-15 

2015/138 Motion om tillsättande av fältassistenter 2015-11-16 

2015/148 Motion om biblioteket i Hofors 2015-12-14 

2015/151 Motion om ishockeyrink till Torsåker 2015-12-14 

2015/152 Motion om informativ officiell anslagstavla 2015-12-14 

2015/153 Motion om trafikfara vid busstorget samt Korsåvägen 2015-12-14 

2016/39 Motion om att avskaffa allmän visstid 2016-04-25 

2016/54 Motion om förbättring av Malmjärnsvägens kvalitet 2016-04-25 

2016/55 Motion om vägen till Torsåkers järnvägsstation 2016-04-25 

2016/61 Motion om simundervisning 2016-06-13 

 
I kommunallagen 5 kap § 33 framgår det klart att om en motion inte bereds så att fullmäk-
tige 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 av-
skriva motionen från vidare handläggning. Förslaget kan dessutom ha förlorat sin aktuali-
tet. 

Dnr 2016/26 
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Justerare Utdragsbestyrkande 

 

 
Sedan kommunfullmäktiges beslut om rutiner för uppföljning av bifallna motioner och 
medborgarförslag (2016-04-25/§ 37) fram till den 2016-09-01 finns följande motion som 
bifallits, men ännu ej verkställts: 

Dnr Innehåll Anmäld KF 

2016/20 Motion om att stödja föreningslivets integrationsinsatser 2016-03-21 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, kommunsekreterare, 2016-09-01 
KSAU 2016-09-12 / § 106 
KS 2016-10-24/ § 102 

Expedieras 
Nämnderna 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 91 Sammanträdesdagar 2017 för kommunfullmäktige 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa föreslagna sammanträdesdagar för kommun-
fullmäktige 2017. 

Ärende 
 Tid Jan Feb Mars April Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec 

KSAU 13.15 17 14 14 18 30   15 12 10 7  

KS 13.15 31 28 28  2 20  29 26 24 21  

KF 17.30  21 21 25 23*    19* 17 14 12 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts och kommunstyrelsens sammanträden sker på kom-
munhuset, Granvägen 8, sammanträdesrum Stollen. Kommunfullmäktiges sammanträden 
sker i Torsåkers bygdegård (maj och september) samt på Folkets Hus Hofors (övriga måna-
der). 
 
Förslaget är framtaget med hänsyn till kommunallagen. Förslaget innebär att arbetsutskot-
tets, kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden kommer att förläggas på 
tisdagar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, Kommunsekreterare, 2016-10-03 
KSAU 2016-10-10/ § 121 
KS 2016-10-24/ § 117 

Expedieras 
Nämnderna 
Hemsidan 
Akten 

Dnr 2016/118 
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Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 92 Medborgarförslag om öppet wifi på kommunens idrotts-
anläggningar, anmälan 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget får ställas, att förslaget ska överläm-
nas till kommunstyrelsen för besvarande samt att beslutet ska återrapporteras till kom-
munfullmäktige.  

Ärende 
Cecilia Persson har inkommit med ett medborgarförslag om öppet wifi på kommunens id-
rottsanläggningar. Som motivering för sitt förslag framför förslagsställaren bland annat att 
det skulle skapa ett mervärde för de människor som rör sig på anläggningarna och under-
lätta för de föreningar som verkar där. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2016-09-26 
Förslag till beslut, kommunfullmäktiges presidium, 2016-11-01 

Expedieras 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
Akten 
 

Dnr 2016/115 
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Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 93 Medborgarförslag om tillgänglighetsanpassad fiskeplats 
vid Hubo Långsjön, anmälan 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget får ställas, att förslaget ska överläm-
nas till kommunstyrelsen för besvarande och att beslutet ska återrapporteras till kommun-
fullmäktige. 

Ärende 
Kent Olsson har inkommit med ett medborgarförslag om att kommunen genom ekono-
miskt bidrag ska hjälpa fiskeföreningen club Hubo-Långsjön att tillgänglighetsanpassa en 
fiskeplats. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2016-10-05 
Förslag till beslut, kommunfullmäktiges presidium, 2016-11-01 

Expedieras 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
Akten 
 

Dnr 2016/125 
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Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 94 Medborgarförslag om allvädersbanor, anmälan 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget får ställas, att förslaget ska överläm-
nas till kommunstyrelsen för besvarande samt att beslutet ska återrapporteras till kom-
munfullmäktige 

Ärende 
Anders Holmkvist har lämnat in ett medborgarförslag om att kommunen ska bygga en all-
vädersbana för friidrott. Som motivering för sitt förslag anger förslagsställaren bland annat 
att en modern friidrottsarena gynnar många föreningar och företagare på orten, det krävs 
ett litet underhåll, förlänger utomhussäsongen med upp till två månader och skapar bättre 
träningsförutsättningar för personer med funktionsnedsättning. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2016-10-31 
Beslutsförslag, kommunfullmäktiges presidium, 2016-11-01 
Muntlig information, Anders Holmkvist, förslagsställare 

Expedieras 
Kommunstyrelsen 
Förslagsställaren 
Akten 
 

Dnr 2016/131 
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Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 95 Medborgarförslag om belysning och vinterunderhåll runt 
Hammardammen, anmälan 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget får ställas, att förslaget ska överläm-
nas till kommunstyrelsen för besvarande samt att beslutet ska återrapporteras till kom-
munfullmäktige. 

Ärende 
Anders Holmkvist har inkommit med ett medborgarförslag om belysning och vinterunder-
håll runt motionsslingan vid Hammardammen. Som motivering för sitt förslag framför för-
slagsställaren bland annat att slingan används flitigt av motionärer, föräldrar med barnvag-
nar och hundägare. Med en upplyst, plogad och halkbekämpad motionsslinga möjliggörs 
promenader och löpning även vintertid. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2016-10-31 
Förslag till beslut, kommunfullmäktiges presidium, 2016-11-01 
Muntlig information, Anders Holmkvist, förslagsställare 

Expedieras 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
Akten 
 

Dnr 2016/132 
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Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 96 Rapportering till kommunfullmäktige 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporteringen. 

Ärende 
Löpnr Ärende 
835/2016 KS 20160926/ § 99 Medborgarförslag om nytt ridhus 
837/2016 KS 20160926/ § 100 Medborgarförslag om zoo runt Hammardammen (åter-

remiss) 
959/2016 Socialnämndens beslut om ej verkställda beslut kvartal 3 
987/2016 Revisionsutlåtande avseende delårsrapport för Inköp Gävleborg 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, kommunsekreterare, 2016-11-01 

Expedieras 
Akten 
 

Dnr 2016/1002 


