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Hans Larsson
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Sekreterare
Linda Höglin
Ordförande
Linda-Marie Anttila
Justerare
Hans Larsson
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Sammanträdesdatum
Justerade paragrafer
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned
Förvaringsplats för protokollet
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2018-10-23
105-118
2018-10-26
2018-11-16
Kommunkontoret, Hofors

Underskrift
Linda Höglin, sekreterare
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Ledamöter
Linda-Marie Anttila
Xamuel Gonzalez
Ziita Eriksson
Arne Evertsson
Tiina Kauppi
Anne Persson
Torbjörn Jansson
Raimo Ojanen
Hans Larsson

Kommentar
(S)
(V)
(M)
(L)
(S)
(HOP)
(S)
(OPOL)
(C)

Ordförande
1:e vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
2:e vice ordförande

Tjänstgörande ersättare
Sören Bergqvist
Kenneth Axling
Mari Rasjö
Sören Bergqvist

(V)
(S)
(S)
(V)

Ersätter
Xamuel Gonzalez
Tomas Isaksson
Susanna Wintherhamre
Susanna Wintherhamre

Mari Rasjö
Alf Persson

(S)
(M)

Tomas Isaksson
Anne Persson

Ersättare
Mari Rasjö

(S)

Alf Persson
Eva Lindberg
Daniel Johansson
Jakob Staland

(M)
(S)
(S)
(C)

Övriga närvarande
Christian Rickardsson
Linda Höglin
Mats Hägglund
Ulrika Sunvisson
Thomas Nylund
Johan Ericsson
Kicki Westerberg
Lars-Göran Söderström

Justerare

§§ 109-118

Ej § 112 p.g.a. jäv

Kommentar
§§ 105-108
Ej beslut § 110
§§ 105-108, 112
§§ 109-118, ej § 112
p.g.a. jäv
Beslut § 110
§ 112

Kommentar
§§ 109-111 ej beslut
110, 113-118
§§ 105-111, 113-118

Uppdrag/Ansvar
t.f. Kommunchef
Kanslichef
Ekonomichef
Ekonom
Gästrike återvinnare
BK 66
BK 66
BK 66

Utdragsbestyrkande

Kommentar

§ 109
§ 110
§ 110
§ 110
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Dnr

§ 105 Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
2018-10-23
Dnr

2018/94

§ 106 Information lokaler
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna informationen.

Ärende
Projektet om nytt äldreboende har hamnat i ett läge där kostnaderna håller på att dra iväg
gällande evakueringsplatser. Detta gör det nödvändigt att utreda frågan om evakueringsplatser ytterligare.
I dagsläget studeras möjligheten till en placering av byggnationen som ska ersätta Hesselgrenska på en ny plats och på så sätt avsevärt sänka investeringen p.g.a. uteblivet behov av
evakueringsmoduler.

Beslutsunderlag
Muntlig information Christian Rickardsson t.f. Kommunchef

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
2018-10-23
Dnr

2018/118

§ 107 Delårsbokslut 2018 Kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna delårsbokslut 2018 för Kommunstyrelsen.

Ärende
Prognosen för kommunstyrelsen för helåret 2018 är ett nollresultat. Höga kostnader för
snöröjning kompenseras av besparingar inom olika områden. På personalsidan ersätts inte
personal som slutat inom vissa funktioner. Ett arbete inför 2019 har också gjorts för att få
en ekonomi i balans.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Ekonomichef Mats Hägglund
Delårsbokslut 2018 kommunstyrelsen
KSAU 2018-10-09/ § 94
Muntlig information Ulrika Sunvisson, ekonom

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
2018-10-23
Dnr

2018/117

§ 108 Delårsbokslut 2018
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna delårsbokslut
2018 per sista augusti.

Ärende
Delårsbokslut per sista augusti 2018 har sammanställts och granskats. Prognosen för helåret är ett underskott på -48,7 mkr gentemot budget. I denna prognos ingår en extraordinär
kostnad på 7,9 mkr för ett skattetillägg.
Socialnämnden har ett prognostiserat underskott på -23,7 mkr. Externa placeringar, personalkostnader, ett ospecificerat sparkrav samt kostnader för ensamkommande är de största
orsakerna. Barn- och utbildningsnämnden har ett prognostiserat underskott på -7,0 mkr.
Orsaker är utökad verksamhet i förskolan, lägre statsbidrag, ett ospecificerat sparkrav samt
höga interkommunala ersättningar. Högre pensionskostnader samt lägre statsbidrag än
budgeterat påverkar prognosen negativt med ca 10 mkr. Sammanfattningsvis är det ett
mycket tufft läge för kommunen där stora besparingar krävs. Ett åtgärdsprogram har också
tagits fram för att få budgeten i balans för 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse delårsbokslut 2018, Mats Hägglund
Delårsbokslut 2018
KSAU 2018-10-09/ § 95
Muntlig information Mats Hägglund, ekonomichef

Expedieras
Akten
Kommunstyrelsen
Nämnderna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
2018-10-23
Dnr

2018/122

§ 109 Samråd avfallstaxa och information avfallsplan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samrådet gällande avfallstaxan och att för övrigt
tacka för informationen.

Ärende
Avfallstaxa 2019
Gästrike återvinnares förbundsfullmäktige beslutade den 14 juni 2018 att godkänna förslaget till Avfallstaxa 2019 och att föreslå Kommunstyrelsen i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun att under hösten 2018 samråda om avfallstaxan för 2019.
Förslaget på avfallstaxa 2019 motsvarar en genomsnittlig ökning av taxan på upp till
2% och ger förbundet viss täckning av de ökade kostnaderna i verksamheten. Taxeförslaget
ger inte förutsättningar att expandera och utveckla verksamheten, utan är bara delvis
kostnadstäckande, så ambitionen är att bibehålla nuvarande nivå. Eftersom förslaget till
höjning inte överstiger 2% innebär det enligt tidigare antaget beslut från respektive Kommunfullmäktige att Förbundsfullmäktige tar beslut om avfallstaxan och samråd om avfallstaxan görs med respektive medlemskommuns Kommunstyrelse.
Förslaget på avfallstaxa 2019 ser i korthet ut så här:
 En fortsatt miljöstyrning mot att sortera mera och minska avfallet.
 Eftersom avgifterna är miljöstyrande kommer vissa avgifter att öka med mer än 2%
och andra avgifter kommer att vara oförändrade eller minska.
 Avgifterna för restavfall ökar mera medan avgifterna för matavfall sänks. De kunder
som har mycket restavfall får betala mera, medan de som har mycket utsortering av
matavfall, tidningar och förpackningar gynnas.
 En beräknad intäkt till förbundet på 3 miljoner kronor
Avfallsplanen 2021-2024
Nuvarande avfallsplan gäller för åren 2016-2020. För åren 2021-2024 ska en ny avfallsplan
tas fram. Planeringen av det arbetet behöver ske under hösten 2018. Arbetet att ta fram
förslag till ny avfallsplan behöver genomföras under 2019, så att den kan remitteras och
beslutas under 2020.
Gällande avfallsplan för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby är till stor del
aktuell och relevant. Den nya avfallsplanen behöver revideras/kompletteras med:
 Större fokus på förebyggande av uppkomst av avfall (konsumtion, upphandlingar,
planering för cirkulär ekonomi mm)
 Samordning och synkning mellan avfallsplanen och den fysiska planeringen
 Större fokus på framtida insamlingssystem
 Större fokus på det avfall som uppkommer i kommunala verksamheter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Nya förutsättningar med anledning av nya regler om mer fastighetsnära insamling
Mål och åtgärder för minskad nedskräpning
En god strategi för implementeringen av planen, att det perspektivet finns med redan i den tidiga planeringen.

Arbetet att ta fram ny avfallsplan behöver ske i nära samarbete med flera delar i de kommunala verksamheterna.
Det finns ett förslag från Samverkan avfall Gävleborg att samordna arbetet med avfallsplanen även med kommunerna i Hälsingland.
Hänt i Hofors
Börjat samla in återbruk i Hofors och Torsåker
Skolbesök (29 st)
Medverkat vid lilla Blåbärsstoppet
Besök i grupper med nyanlända (3 st)
Påbörjat driftmöten med Hoforshus
Påbörjat projekt med att minimera avfall för Hesselgrenska äldreboende

Beslutsunderlag
Muntlig information, Thomas Nylund, Gästrike återvinnare

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
2018-10-23

§ 110 Information Bowlingklubben
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tacka för informationen.

Ärende
Kicki Westerberg, Lars-Göran Söderström och Johan Ericsson informerar om kommunens
lån till BK 66, inventarierna som investerats och avskrivningar av desamma. Idag sitter
klubben förutom med kostnader för avskrivningar också på en hög hyreskostnad. Hyran är
avtalad fram till och med 2017 och avskrivningarna är klara 2023.

Beslutsunderlag
Muntlig information Johan Ericsson, Kicki Westerberg och Lars-Göran Söderström, Bowlingklubben

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2018/103

11
(20)
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§ 111 Utdebitering 2019
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa att utdebiteringen
ligger kvar på nuvarande nivå 22,86 kr.

Reservation
Xamuel Gonzalez (V) och Sören Bergqvist (V) reserverar sig mot beslutet.

Ärende
Hofors kommun har en utdebitering på 22,86 kr. Skattesatsen har sedan ett antal år varit
oförändrad. Skattesatsen är tillsammans med befolkningsunderlaget grunden för den skattebas som finns i kommunen och som skall svara upp till behoven inom olika verksamheter.
Motiven till att höja skattesatsen är att en utökad utdebitering med 1 krona ger ökade
skatteintäkter på ca 20 mkr. Nackdelen med att höja skattesatsen är att kommunens attraktionskraft som boendeort försvagas. De olika verksamheterna motiveras inte till att
genomföra effektiviseringar på samma sätt som en oförändrad skattesats skulle göra.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Mats Hägglund
KSAU 2018-10-09/ § 96

Beslutsförslag under mötet
Xamuel Gonzalez (V) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige
att skattesatsen höjs med 30 öre.
Hans Larsson (C) och Arne Evertsson (L) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar att föreslå
Kommunfullmäktige att fastställa att utdebiteringen ligger kvar på nuvarande nivå 22,86 kr.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut; Xamuel Gonzalez (V) förslag och
Hans Larssons (C) m.fl. förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att
Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Hans Larssons (C) m.fl. förslag.

Expedieras
Ekonomi
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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§ 112 Ansökan om avgiftsbefrielse för bygglov för ideell förening
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja den ideella föreningen Hofors Hembygdsförening
ersättning motsvarande bygglovsavgiften med 6328 kronor.

Jäv
Anne Persson (HOP) och Sören Bergqvist (V) deltar inte i ärendet p.g.a. jäv.

Ärende
Hofors Hembygdsförening har skickat en skrivelse och bilagt fakturor från Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning (VGS) till Hofors kommun i vilken de ansöker om ett
bidrag för att täcka bygglovsavgiften. Avgiften avser ändring av färgen på kornskruven till
en tidigare färg. VGS har beslutat om bygglovet och debiterat föreningen avgift enligt
Kommunfullmäktige i Hofors antagen Plan- och Bygglovtaxa.
Hofors Hembygdsförening är en ideell förening i Hofors kommun som driver verksamhet
riktad mot att bevara det kulturella arvet i Hofors kommun. Föreningens medlemmar har
ingen ekonomisk ersättning för det arbete de lägger ner.
Kornskruven uppfördes på 1860- talet och användes då som sädesmagasin, Kornskruven
flyttades till sin nuvarande plats år 1960 efter att först ha varit nedmonterad under flera år.
Byggnaden används idag som museum.
Miljö- och byggnadsnämnden har sedan år 1993 haft ett inriktningsbeslut att bevilja ideella
föreningar avgiftsbefrielse från bygglovavgift mm. Efter skapandet av den nya organisationen VGS har inte rutiner gällande avgiftsbefrielse för ideella föreningar arbetats fram. För
att undvika att föreningar skall få utökade kostnader på grund av oklarheter hos Hofors
kommun är det lämpligt att kommunstyrelsen beviljar ersättning för bygglovsavgiften till
den här föreningen.

Ekonomisk kalkyl
Avgift för myndighetsbeslut till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd på 6328 kronor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Håkan Eck 2018-09-27
Ansökan om bidrag för bygglovsavgiften
KSAU 2018-10-09/ § 98

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Expedieras
Hofors Hembygdsförening
Ekonomi
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

13
(20)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2018/111

14
(20)

Kommunstyrelsen
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§ 113 Ändring av VGS reglemente för ärenden i nämnd
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att
 anta förslag till ändring i reglementet, samt att
 Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning får i uppdrag att ändra Västra
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds reglemente.

Ärende
Av 4 kap. 20 § kommunallagen följer att varje ledamot i nämnd får väcka ärenden i nämnden. I nuvarande reglemente finns reglerat hur ärende i nämnd ska beredas. Emellertid
finns det inte reglerat hur ett ärende från ledamot i nämnd ska väckas, i vilken form och
hur det ska handläggas. Förslagsvis förtydligas detta i reglementet enligt följande;
§ X Ärenden i nämnd på initiativ av nämndsledamot
 Ärenden ska vara skriftliga och undertecknade av en eller flera ledamöter.
 Ett ärende kan bara behandlas i sak i nämnden om det ligger inom nämndens befogenhetsområde. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma ärende.
 Ett ärende väcks vid ett sammanträde med nämnden.
 En ersättare i nämnden får väcka ett ärende bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde.
Ändringen föreslås gälla från och med den 1 november 2018. Vidare föreslås att Västra
Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning får i uppdrag att revidera reglementet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2 juli 2018, VGS2018/88
VGS 2018-08-28/ § 129
KSAU 2018-10-09/ § 99

Expedieras
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
2018-10-23

§ 114 Riktlinje för adressättning i Hofors Kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att anta riktlinje för adressättning i Hofors kommun.

Ärende
Kommunfullmäktige ska avgöra vilken nämnd eller styrelse som ska ansvara för adressättning i kommunen och om delegering av uppgiften får ske. I reglementet för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd står att nämnden ansvarar för adressättning enligt Lag
(2006:378) om lägenhetsregister för Hofors, Ockelbo och Sandviken. Arbetet med adresssättning har innan samverkan i den gemensamma nämnden Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, utförts på lite olika sätt i kommunerna. Behov finns av riktlinje som tydliggör vem som gör vad och hur i dessa frågor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 13 augusti 2018, VGS2018/106
Riktlinje för adressättning i Hofors kommun
VGS 2018-08-29/ § 131
KSAU 2018-10-09/ § 100

Expedieras
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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§ 115 Gemensam företagshälsovårdsnämnd
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att
 Hofors kommun ansluter sig till den gemensamma företagshälsovårdsnämnden från
och med 2019-01-01.
 Kommunfullmäktige utser 2 stycken ordinarie ledamöter samt 2 stycken ersättare
att ingå i nämnden.
 Personalfunktionen får i uppdrag att sköta den praktiska hanteringen som uppstår
vid övergången från vår nuvarande leverantör av företagshälsovård till Företagshälsan Gävleborg. Övergången kommer att ske succesivt under perioden 2019-01-01—
2019-04-01.

Ärende
Hofors kommun står inför valet att upphandla företagshälsovård eller att ansluta sig till den
gemensamma företagshälsovårdsnämnden.
För att bilda sig en uppfattning har Företagshälsans förvaltningschef Ulrica Cavallin informerat Kommunstyrelsen och kommunledningsgruppen om verksamheten. I dagsläget är
Bollnäs, Gävle, Hudiksvall, Ockelbo, Sandviken, Ovanåker samt Region Gävleborg och ett
antal kommunala bolag/förbund anslutna till FöretagsHälsan.
Offentlig sektor står inför en stor utmaning med stora samhällsbehov som ska tillfredsställas samt en hög sjukskrivningsnivå hos personalen och ett svårt rekryteringsläge för stora
personalgrupper. Genom att ansluta oss till FöretagsHälsan Gävleborg får vi tillgång till en
företagshälsovård som har fokus på den offentliga sektorns specifika behov samt är en så
pass stor organisation att de kan vara en attraktiv arbetsgivare för företagshälsovårdspersonal.
Vid en anslutning skulle ett kärnteam etableras i Hofors som skulle arbeta mot Hofors
kommun. Förutom detta skulle vi ha tillgång till alla kompetenser som finns inom organisationen, framförallt alla konsulter som finns i Gävleområdet. Modellen bygger på 4-årsavtal
med ett års uppsägningstid. Finansiering av verksamheten sker med en fastställd summa
per anställd och år. Tilläggsbeställningar utöver basutbudet kan göras. Varje kommun tecknar årliga överenskommelser med ett kommunanpassat basutbud.

Beslutsunderlag
Förslag på avtal och reglemente för gemensam företagshälsovårdsnämnd
KS 2018-08-28/ § 88 Information om gemensam företagshälsovårdsnämnd
Tjänsteskrivelse Pernilla Bredin, HR-chef, 2018-09-25
KSAU 2018-10-09/ § 101

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Expedieras
Företagshälsan Gävleborg
HR-funktionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 116 Handlingar till förtroendevalda
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utreda hur samtliga förtroendevalda kan få tillgång till möteshandlingar och att tidigare möteshandlingar under tiden för utredningen inte avpubliceras från Netpublicator.

Ärende
Ledamöter i Kommunfullmäktige under mandatperioden 2015-2018 har fått ett meddelande att sammanträdeshandlingarna i Netpublicator kommer att avpubliceras när nya
fullmäktige nu träder in i tjänst. De förtroendevalda har idag tillgång i Netpublicator till de
nämnder, styrelser m.m. som de har uppdrag i. Övriga handlingar kan i enlighet med offentlighetsprincipen lämnas ut efter begäran och görs då via e-post eller i pappersform.

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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§ 117 Rapportering av meddelanden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporteringen av meddelanden.

Ärende
Rapportering av meddelanden för perioden 2018-09-15 – 2018-10-12:
Löpnr
Ärende
Avsändare
1060/2018 KPR Protokoll 2018-09-05
Socialnämnden
1064/2018 Kallelse till Gästrikerådet fredagen 21 sepSandviken
tember 2018
1069/2018 Protokoll Kommunhus 2018-09-11
Kommunhus AB
1071/2018 Kallelse Hoåns Kraft 2018-09-28
Hoåns Kraft
1073/2018 Minnesanteckningar NSFG 2018-09-14
Region Gävleborg
1088/2018 Kallelse - Hoforshus styrelsemöte 2018-10-05 Hoforshus
1105/2018 Päivi Havlund blir förbundsdirektör vid Gäst- Gästrike Räddrike Räddningstjänst
ningstjänst
1123/2018 Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd VGS
2018-09-25 (2018-09-25 VGS §144)
1124/2018 Protokoll VGS 2018-09-25
VGS

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, Kanslichef, 2018-10-12

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Reg.datum
2018-09-19
2018-09-20
2018-09-21
2018-09-24
2018-09-25
2018-09-28
2018-10-02
2018-10-04
2018-10-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2018/1001

Kommunstyrelsen
2018-10-23

§ 118 Rapportering av delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporteringen av delegationsbeslut.

Ärende
Rapportering av delegationsbeslut för perioden 2018-09-15 – 2018-10-12:
Löpnr
Ärende
Handläggare Reg.datum
1037/2018 Beslut om Grundbidrag Torsåkers IF Sarah Winges 2018-10-01

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, Kanslichef 2018-10-12

Expediera
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

20
(20)

