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Ledamöter
Diana Blomgren
Linda Lundberg
Anne Persson
Daniel Johansson
Marie-Louise Dangardt
Linda-Marie Anttila
Tomas Isaksson
Kenneth Axling
Ing-Marie Möller-Andersen
Torbjörn Jansson
Tiina Kauppi
Gunnar Bergkvist
Kent Andersson
Mathias Strand
Ziita Eriksson
Alf Persson
Eva Julin
Raimo Ojanen
Hans Larsson
Ann-Sofie Stenbacka
Arne Evertsson

Tjänstgörande ersättare
Remzija Kolasinac
Juha Könönen
Carina Halfvars
Ann-Charlotte Nordström
Kent Olsson

Övriga närvarande
Linda Höglin
Petter Danielsson

Justerare

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

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

Kommentar

(S)
(S)
(V)
(L)
(FHT)

Ersätter
Tomas Fröjd
Mari Rasjö
Xamuel Gonzalez Westling
Hans Backman
Bror Sundin

Uppdrag/Ansvar
Kanslichef
IKT-pedagog

Kommentar

Utdragsbestyrkande

§§ 58-62

§§ 58-62

§ 57
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§ 54 Kungörande
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna sammanträdets kungörande.

Ärende
Sammanträdet har kungjorts på kommunens officiella anslagstavla.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 55 Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen med nedanstående tillägg.

Ärende
Tillägg till dagordningen:
Ärende nr 12 ”Interpellation om anhörigvårdare, anmälan”

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 56 Allmänhetens frågestund
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avsluta ärendet.

Ärende
Allmänheten har enligt Kommunfullmäktiges nya arbetsordning möjlighet att i förväg skicka
in sina frågor om kommunens verksamheter.
Till detta sammanträde har inga frågor inkommit.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 57 Information Erasmus/Robocup
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tacka för informationen.

Ärende
Kommunen medverkar i ett Erasmus+ projekt. Målet med projektet är att öka förståelsen
för att programmering måste knytas till flera ämnen, ökad kunskap kring CAD och 3D utskrift, kulturellt och språkligt utbyte, erfarenhetsutbyte kring programmering samt vidga
perspektiv på STEAM utifrån ett inkluderande perspektiv.
Projektet kommer att avslutas nu under sommaren 2018. Möjligheten att välja att arbeta
med robotar och programmering som elevens val på Petreskolan fortsätter. Årskurs 5 och 7
kommer att jobba med marker tour under nästa läsår. Det finns också en förhoppning på
en utveckling av Erasmus+ projektet med en ämnesintegrerad inriktning för blivande åk 8.
Under våren 2019 kommer kommunen arrangera ett DM i Robocup i Hofors.

Beslutsunderlag
Muntlig information Petter Danielsson, IKT-pedagog och deltagare från Robocup

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2014/104

§ 58 Avsägelse/fyllnadsval
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 att entlediga Hans Backman (L) som ledamot, tillika vice ordförande, i Kommunstyrelsen samt som ledamot i Kommunfullmäktige,
 att entlediga Ioan Paris (-) som ersättare i Kommunstyrelsen samt som ledamot i
Kommunfullmäktige, Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden,
 att hos Länsstyrelsen begära uppgifter om nya ledamöter i Kommunfullmäktige,
 att som ny ledamot i Kommunstyrelsen, efter Hans Backman (L), utse Arne Evertsson (L) för resterande mandatperiod 2015-2018,
 att som vice ordförande i Kommunstyrelsen, efter Hans Backman (L), utse Hans Larsson (C) för resterande mandatperiod 2015-2018, samt
 att som ersättare i Valnämnden utse Anita Drugge (S) för resterande mandatperiod
2015-2018.

Ärende
Hans Backman (L) har inkommit med en begäran om att entledigas från sina uppdrag som
ledamot i Kommunfullmäktige och som ledamot, tillika vice ordförande i Kommunstyrelsen. Som förslag till ny ledamot i Kommunstyrelsen har Liberalerna framfört Arne Evertsson
(L). Som ny vice ordförande i Kommunstyrelsen föreslår Centerpartiet Hans Larsson (C).
Ioan Paris (-) har inkommit med en begäran om att entledigas från sina uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige, Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden, samt som
ersättare i Kommunstyrelsen.
Efter tidigare beslut i Kommunfullmäktige finns två uppdrag som ersättare i Valnämnden
vakanta. Socialdemokraterna föreslår att Anita Drugge (S) väljs som ersättare i Valnämnden.

Expedieras
Hans Backman
Arne Evertsson
Hans Larsson
Ioan Paris
SD Hofors
Anita Drugge
Länsstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2017/186

§ 59 Arvodesreglemente för förtroendevalda
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
 Att tillstyrka fullmäktigeberedningens förslag till nytt arvodesreglemente och bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Hofors kommun med
justeringen
o att ordförande i revisionsnämnden ändras till 4 %,
o att ordinarie revisor ändras till 2 %,
o att ordinarie revisor för bolag, stiftelse och gemensam nämnd ändras till 1,5
% per uppdrag,
o att för revisor ingår sammanträden med den egna nämnden i det fasta arvodet,
o att revisor som inte är ordförande i revisionsnämnden har vid närvaro på
protokollfört möte i kommunal nämnd eller styrelse rätt till ersättning med
ett förrättningsarvode. Detsamma gäller för närvarande vid bolagsstyrelses
sammanträde,
o att rollen som oppositionsråd kan om det finns överenskommelse hos oppositionspartierna delas i två lika stora tjänster. Dock gäller vid sådan delning
samma regler, skyldigheter och rätt till andra ersättningar som om uppdraget varit på minst 40 %,
 Att det nya arvodesreglementet skall börja gälla från 2019-01-01,
 Att föreslå de kommunala bolagen att anta det nya arvodesreglementet samt
 Att upphäva det tidigare antagna arvodesreglementet.

Reservation
Linda Lundberg (V), Carina Halfvars (V) och Kent Olsson (FHT) reserverar sig mot beslutet.

Ärende
Kommunfullmäktige i Hofors kommun tillsatte den 2017-12-12 en fullmäktigeberedning för
att se över de förtroendevaldas arvoden. Fullmäktigeberedningen lämnar efter samarbete
med kommunkansliet och personalfunktionen i Hofors kommun förslag till arvodesreglemente och bilaga till arvodesreglemente.
I reglementet finns dels allmänna bestämmelser för arvoden och dels en bilaga till dessa
regler. De nya bestämmelserna är framtagna med syfte att öka den politiska närvaron och
tydligheten i kommunen samt möjliggöra för fler förtroendevalda att involveras mer i politiken. Rent ekonomiskt kommer de nya reglerna att innebära en kostnadsökning på uppskattningsvis 1,3 miljoner men också en besparing när det kommer till administrativa uppgifter på tjänstemannaorganissationen. De nya arvodesreglerna skiljer sig en hel del från de
tidigare, exempelvis var tidigare arvoden knutna till inkomstbasbeloppet, nu knyts det till
utveckingen av arvodet för riksdagsledamöter. Detta är vanligt förekommande i kommuner

Justerare

Utdragsbestyrkande
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runt om i landet. Vidare skärps kraven på underlag för utbetalning av kostnadsersättningar.
Ledamöter åläggs att årligen inkomma med intyg gällande storleken på förlorad arbetsinkomst (intyg skall dessutom lämnas in när en förändring skett för den enskilde i detta avseende)

Ekonomisk kalkyl
Det nya reglementet kan komma att innebära en ökad kostnad om ca 1,3 miljoner kronor.
För de största nämnderna fördelas kostnaderna enligt följande:
Nämnd

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden

Utfall 2017 med
Budget 2019 Differens
uppräkn. till 2019
års nivå
405 329
435 957
30 628
1 460 156
1 785 407
325 251
388 541
881 532
492 991
739 057
1 181 179
442 122

Viss osäkerhet råder kring förlorad arbetsförtjänst då den beräknade kostnaden utgår från
de förtroendevalda som har uppdrag idag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Thomas Hermansson, 2018-04-18
Förslag till arvodesreglemente
Förslag till bilaga till arvodesreglemente
Protokollsutdrag från Fullmäktigeberedning gällande översyn av de förtroendevaldas arvodesreglemente
KSAU 2018-04-24/ § 65
KS 2018-05-08/ § 61

Beslutsförslag under mötet
Torbjörn Jansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag; Fullmäktigeberedningens förslag om nytt
arvodesreglemente med tillhörande bilaga samt Torbjörn Janssons (S) förslag om bifall till
kommunstyrelsens förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Torbjörn Janssons förslag.

Expedieras
Akten
Ekonomifunktionen
Personalfunktionen
Kommunala bolag
Kommunstyrelsen och nämnderna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 61 Motion om att tidigarelägga kommunfullmäktiges sammanträden, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att den överlämnas till Kommunstyrelsen för beredning.

Ärende
Anne Persson (HOP) och Kent Andersson (HOP) har inkommit med en ny motion om att
tidigarelägga Kommunfullmäktiges sammanträden. De föreslår att sammanträdena för
Kommunfullmäktige förläggs till dagtid istället för till kvällstid som det är idag.
Som motivering för sitt förslag framför Persson och Andersson bland annat att ledamöterna kommer att vara piggare, att det kan öka intresset hos allmänheten och att ledamöter
med barn har möjlighet att utnyttja förskola och fritids under sammanträdena.

Beslutsunderlag
Motion, 2018-03-02 (mottagen 2018-05-08)
Skrivelse Kommunfullmäktiges presidium, 2018-05-15

Expedieras
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 62 Rapportering till Kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporteringen.

Ärende
Rapportering till Kommunfullmäktige för perioden 2018-04-07 – 2018-05-16
Löpnr
Ärende
Avsändare
Reg.datum
595/2018 BUN 2018-04-23 § 46 Medborgarförslag Barn- och utbild2018-04-27
om att bygga en ungdomsgård
ningsnämnden

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, Kanslichef

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 63 Interpellation om anhörigvårdare, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och att den ska besvaras av
Socialnämndens ordförande vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 september.

Ärende
Centerpartiet har inkommit med en interpellation om anhörigvårdare och ställer frågor om
vilka rutiner det finns i kommunen för utredning av anhörigas situation och behov av stöd
samt vilka rutiner det finns vid hjälp till ersättning för anhörigvårdare.

Beslutsunderlag
Interpellation, 2018-05-21

Expedieras
Socialnämndens ordförande
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

