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Justerare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-06-11
Dnr

§ 51 Kungörande
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna sammanträdets kungörande.

Ärende
Dagens sammanträde har kungjorts på kommunens officiella digitala anslagstavla.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr

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

Ärende
Tillägg av ärenden:
Nr 18. Fråga om skyltning i kommunen
Nr 19. Motion om att förändra fullmäktiges arbetsordning, anmälan

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr

§ 53 Allmänhetens frågestund
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar, då inga frågor inkommit, att avsluta allmänhetens frågestund.

Ärende
Till allmänhetens frågestund har allmänheten möjlighet att i förväg skicka in sina frågor till
Kommunfullmäktige i syfte att inhämta upplysningar.
Inför dagens sammanträde har inga frågor inkommit.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 54 Information revisionen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tacka för informationen.

Ärende
Revisionen har idag lämnat in en granskning till kommunen gällande bemötande, service
och tillgänglighet. Yttrande över rapporten ska lämnas till revisionen senast 11 oktober
2019.
Revisionen har upprättat en plan för 2019 års granskningar.

Beslutsunderlag
Muntlig information Ingemar Kalén, ordförande Revisionen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr

2018/121

§ 55 Avsägelse/fyllnadsval
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Ann-Charlotte Nordström (L) som ersättare i
Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland samt som suppleant i Värmevärden i Hofors
AB (f.d. Hofors Energi AB)

Ärende
Ann-Charlotte Nordström (L) har inkommit med en begäran om att entledigas från sina
uppdrag som ersättare i Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland samt som suppleant i
Värmevärden i Hofors AB (f.d. Hofors Energi AB).

Expedieras
Överförmyndarnämnden
Värmevärden i Hofors AB
Personal
Kansliet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr

2018/121

§ 56 Val av 6 nämndemän i Gävle tingsrätt för perioden 20202023
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att som nämndemän i Gävle tingsrätt för perioden 2020-2023
utse:
Ing-Marie Möller-Andersen (S)
Remzija Kolasinac (S)
Robert Vestrin (S)
Solveig Eriksson (M)
Daniel Modén (HOP)
Emma Wengelin (HOP)

Reservation
Margon Johansen (SD), Charlie Ahlholm (SD), Sten Pettersson (SD) och Ian Jokinen (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beslutsunderlag
VB 2019-03-18 / § 8

Expedieras
Gävle tingsrätt
Kansliet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 57 Reviderad kostnadsberäkning ny förskola
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att investeringsvolymen till den nya byggnationen av Lillåns förskola utökas från 45 miljoner kr till 53 miljoner kr.

Ärende
Kommunfullmäktige beslutade den 2018-03-20 att godkänna byggnation av en ny förskola
samt att ge Hoforshus AB i uppdrag att genomföra byggnationen. Under arbetets gång har
det framkommit att byggnationen behöver utökas, dels för att bättre kunna möta verksamhetens behov och dels för att kunna ta bort förskolekontorets lokaler på Rönningsgatan 22.
I Hoforshus ABs ägardirektiv är det fastställt att Hofors kommunfullmäktige ska ta ställning
till bl. a. stora investeringar och denna investeringsvolym beräknas uppgå till 53 miljoner
(från förut bestämda 45 miljoner). Därför behöver detta fastställas av kommunfullmäktige.

Ekonomisk kalkyl
Hofors kommuns borgensåtaganade kommer att öka med åtta miljoner genom att föreslagen investering kommer att finansieras via extern upplåning. Däremot bedöms driftkostnadsökningen att bli marginell då hyreskostnaderna för förskolekontoret på Rönningsgatan
22 försvinner. Detta motsvarar en hyreskostnad på ca 370 tkr per år.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Jonatan Alamo Block 2109-04-29
Skrivelse Hoforshus AB, Christian Rickardsson
KSAU 2019-05-07/ § 35
KS 2019-05-21 / § 63

Expedieras
BUN
Hoforshus AB
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 58 Försäljning av fastigheter
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ge Hoforshus AB tillstånd att
- Sälja fastigheterna Hofors 13:170 och Hofors 13:167
- Förhandla och sälja fastigheterna Bergvisbo 1:120 och Böle 1:193 till nuvarande hyresgäster

Reservation
Samuel Gonzalez (V), Olivia Drugge Wikman (V) och Susanna Wintherhamre (V) reserverar
sig mot besluten (bilaga 1). Sanna Stenberg (HOP) och Gry Sjöberg (HOP) reserverar sig mot
besluten (bilaga 2).
Ziita Eriksson (M), Daniel Nyström (M), Eva Julin (M) och Annika Norup (KD) reserverar sig
mot beslutet att avgöra ärendet idag med motiveringen: M och KD ställer sig positiva till
försäljning av fastigheterna men anser att handlingar i ärendet skall vara tydliga i sitt syfte,
bakgrund och formulering.

Ärende
Styrelsen i Hoforshus AB beslutade den 2019-03-14 att begära av Hofors kommunfullmäktige att godkänna försäljningen av fastigheterna Hofors 13:170 och Hofors 13:167 samt att
få möjligheten att få förhandla och sälja Bergvisbo 1:120 och Böle 1:193 till nuvarande hyresgäster.
Detta är ett led i den nya strategin gällande ägande och förvaltande av bostäder och kommersiella lokaler. Denna strategi innebär att Hoforshus AB ska fokusera på ägande av fastigheter för flera hyresgäster samt att större industrikomplex med en hyresgäst säljes till
befintlig hyresgäst eller annan extern part. Dessa fastigheter ligger inom ramen för denna
strategi.
Kommunstyrelseförvaltningen har ingenting att erinra mot förslaget och ställer sig därför
bakom detsamma.

Ekonomisk kalkyl
Den tekniska förvaltningen av bostäder kommer att effektiviseras, men det är svårt att exakt beräkna hur mycket. Försäljningen av kommersiella fastigheter betyder framför allt en
lägre riskexponering och risk för nedskrivning av bokförda värden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Jonatan Alamo Block 2019-04-29
Tjänsteskrivelse Christian Richardsson
Protokollsutdrag Hoforshus styrelse den 2019-03-14 / § 24
KSAU 2019-05-07/ § 36
Justerare

Utdragsbestyrkande
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KS 2019-05-21 / § 64

Beslutsförslag under mötet
Samuel Gonzalez (V) och Ziita Eriksson (M) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att
bordlägga ärendet i avvaktan på att fullmäktige fastställer en strategi.
Samuel Gonzalez (V) föreslår i andra hand att Kommunfullmäktige beslutar att avslå Hoforshus ABs begäran.
Kjell Höglin (S), Hans Larsson (C), Linda-Marie Anttila (S), Daniel Johansson (S), Anne Persson (HOP) och Arne Evertsson (L) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att ge Hoforshus
AB tillstånd att
- Sälja fastigheterna Hofors 13:170 och Hofors 13:167
- Förhandla och sälja fastigheterna Bergvisbo 1:120 och Böle 1:193 till nuvarande hyresgäster.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag om att bordlägga ärendet, ett förslag om
att avslå Hoforshus ABs begäran samt ett förslag om att bifalla Hoforshus ABs begäran.
Ordförande ställer först förslaget om bordläggning mot att avgöra ärendet idag och finner
att Kommunfullmäktige har beslutat att avgöra ärendet idag. Votering begärs och genomförs genom upprop. Resultatet utfaller med 22 röster för att avgöra ärendet idag och 9 röster för att bordlägga ärendet (bilaga 3). Ordförande konstaterar därmed att ärendet ska
avgöras idag.
Ordförande ställer sedan förslaget om avslag mot förslaget om bifall till Hoforshus ABs begäran och finner att Kommunfullmäktige har beslutat att bifalla Hoforshus ABs begäran.

Expedieras
Hoforshus AB
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 59 Reviderad ansvarsfördelning gällande föreningsbidrag
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med förslag 3c
- samla ansvaret för föreningsbidrag inom kulturområdet, sociala området, fritidsområdet,
samlingslokaler samt bidrag till studieförbund till Kommunstyrelsen från och med 1/1 2020
- revidera Kommunstyrelsens samt Barn- och utbildningsnämndens reglementen utifrån
ovanstående
- uppdra till kommunstyrelsen att genomföra de förändringar i tjänsteorganisationen som
behövs

Reservation
Samuel Gonzalez (V), Susanna Wintherhamre (V) och Olivia Drugge Wikman (V) reserverar
sig mot besluten (bilaga 4).

Ärende
Kommunledningsgruppen har under 2018 gett skolchefen och dåvarande chefen för strategi och service i uppdrag att se över organisationen för kommunens verksamheter inom
kultur och fritid, med särskilt fokus på hur bidragen till kommunens föreningar ska hanteras. Sedan 2014 har verksamhetsområdena varit uppdelade under barn- och utbildningsnämnden respektive kommunstyrelsen. Då ansvarade barn- och utbildningsnämnden för
både kultur och fritid och ansvaret för föreningsbidrag låg hos en enda tjänsteman, organisatoriskt placerad under kommunstyrelsen, men där de politiska besluten fattades i fritidsoch kulturutskottet.
Efter uppdelningen av verksamheterna är hanteringen nu uppdelad på kulturansvarig, fritidsansvarig samt ansvarig tjänsteman i nämndsekreterarens kansli. De politiska besluten
fattas i kulturutskottet, i kommunstyrelsen samt i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Sedan hanteringen av föreningsbidragen delats upp har flera problem uppmärksammats,
t.ex.
- Olikheter i hanteringen av bidrag
- Skillnader i beslutanderätt för tjänstemännen
- Oklarheter vem som ska handlägga ansökningar från föreningar/organisationer som varken tillhör kultur eller fritid/idrott.
- Olikheter i hur besparingar fått konsekvenser för olika former av föreningsbidrag.
För att komma tillrätta med problemen har tjänstemännen dels gjort en genomlysning av
alla bidrag, hur de handläggs och även tagit fram ett antal förslag till ny organisation. Det är
emellertid klart att oavsett vilka dessa alternativ som väljs behöver delegationsordning och
tjänstemannaorganisation förändras. Detta är dock inte färdigutrett, utan är en fråga för
kommunchefen att arbeta vidare med när den politiska organisationen är färdiglagd.
Förvaltningen anser att också bidragen som nu ligger under socialnämnden ska ingå.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Förslaget om att tillsätta ett gemensamt föreningsutskott under Kommunstyrelsen och
flytta de bidrag som Barn- och utbildningsnämnden idag hanterar gällande kultur och studieförbund och de bidrag som Socialnämnden idag hanterar inom det sociala området kräver att kommunens tjänsteorgansation anpassas. Idag hanteras mycket av bidragen av fritidschefen, kulturchefen och IFO-chefen, vilket innebär bland annat olika delegationsrätter
och olika budgetar. För att få tjänsteorgansationen att fungera i samklang med den politiska behöver den anpassas.
För att hantera detta finns två alternativ:
1. Vänta till 1/1 2020 för att få ihop tjänsteorgansationen och den politiska organisationen.
2. Tillsätta ett kulturutskott från och med 1/9 för att därefter knyta ihop tjänsteorganisationen med den politiska.
Det första alternativet innebär att beslutet om att samla föreningsbidragen under kommunstyrelsen kan tas omgående, men att Kommunstyrelsen ges tid att förbereda de anpassningar som behöver göras innan ändringen tas i kraft. Dock innebär förslaget att den
nuvarande politiska organisationen behöver kvarstå.
Det andra alternativet innebär att beslutet om att samla föreningsbidragen under kommunstyrelsen kan tas omgående och sättas i verket redan tidigt i höst. Egentligen så fort
Kommunstyrelsen har hunnit ändra sin delegationsordning. Dock innebär förslaget att det
kommer att finnas väldigt lite tid att i förväg genomföra de anpassningar av tjänsteorganisationen som behövs.

Ekonomisk kalkyl
Detta förslag beräknas vara kostnadsneutralt

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Jonatan Alamo Block 2019-04-30
Föreningsbidrag sammanställning 2017-03-15
Utredning kultur och fritid till KLG
Översyn föreningsbidrag Kultur och fritid delrapport
KSAU 2019-05-07/ § 37
KS 2019-05-21 / § 65

Beslutsförslag under mötet
Daniel Johansson (S) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med förslag 3c
- samla ansvaret för föreningsbidrag inom kulturområdet, sociala området, fritidsområdet,
samlingslokaler samt bidrag till studieförbund till Kommunstyrelsen från och med 1/1 2020
- revidera Kommunstyrelsens samt Barn- och utbildningsnämndens reglementen utifrån
ovanstående
- uppdra till kommunstyrelsen att genomföra de förändringar i tjänsteorganisationen som
behövs

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Samuel Gonzalez (V) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för
att utreda var ansvaret för kultur- och fritidspolitiken ska ligga samt möjligheten att inrätta
en ny nämnd.
Samuel Gonzalez (V) föreslår att Kommunfullmäktige i andra hand beslutar att avslå Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag om återremiss, ett förslag om bifall till
Kommunstyrelsens förslag samt ett förslag om avslag.
Ordförande ställer först förslaget om återremiss mot att avgöra ärendet idag och finner att
Kommunfullmäktige beslutat att avgöra ärendet idag. Votering begärs och genomförs genom upprop. Resultatet utfaller med 24 röster för att avgöra ärendet idag och 7 röster för
att återremittera ärendet (bilaga 3). Ordförande konstaterar att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande ställer sedan förslaget om bifall till Kommunstyrelsens förslag mot avslag av
detsamma och finner att Kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens
förslag.

Expedieras
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 60 Motion om analys av avloppsvatten för spår av cannabis
eller opiater eller andra centralstimulerande olagliga ämnen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Ärende
Kent Olsson (FHT) har inkommit med en motion om analys av avloppsvatten för att spåra
användande av droger i Hofors kommun i syfte att kunna prioritera resurser för att motverka missbruk.
Sedan hösten 2018 genomför kommunen avloppsanalyser genom Gästrike Vatten. Provtagningarna sker regelbundet och oftast i samband med storhelger eller andra events.
Dessa sänds sedan till analys på laboratorium i Södertälje. När svaret kommer används det
för att skapa en aktuell lägesbild och för att kunna prioritera resurser.
Utifrån detta föreslås motionen anses besvarad.

Ekonomisk kalkyl
Inga extra kostnader då provtagningarna idag genomförs med hjälp av bidrag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Anders Holmkvist Säkerhetschef 2019-04-23
Motion 2018-05-29
KSAU 2019-05-07/§ 40
KS 2019-05-21 / § 67

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 61 Interpellation om arbetsförmedlingens nedläggning i
kommunen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar, efter att ledamöterna getts tillfälle att yttra sig i ärendet, att
avsluta debatten.

Ärende
Samuel Gonzalez (V) har inkommit med en interpellation om arbetsförmedlingens nedläggning. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 2019-04-23 att interpellationen skulle besvaras av Kommunstyrelsens ordförande vid fullmäktiges sammanträde
den 2019-06-11. Kommunstyrelsens ordförande har inför sammanträdet inkommit med ett
skriftligt svar.

Beslutsunderlag
Interpellation, 2019-03-20
Svar interpellation, 2019-05-20

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 62 Interpellation angående jämställdhetsdeklarationen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar, efter att ledamöterna getts tillfälle att yttra sig i ärendet, att
avsluta debatten.

Ärende
Samuel Gonzalez (V) har inkommit med en interpellation angående kommunens anslutande till Jämställdhetsdeklarationen. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde
den 2019-04-23 att interpellationen skulle besvaras av Kommunstyrelsens ordförande vid
Kommunfullmäktiges sammanträde den 2019-06-11. Kommunstyrelsens ordförande har
inför sammanträdet inkommit med ett skriftligt svar.

Beslutsunderlag
Interpellation, 2019-04-09
Svar interpellation, 2019-05-20

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 63 Medborgarförslag om tiggeriförbud, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen för beslut senast
2019-12-31.

Ärende
Hofors kommun har tagit emot ett medborgarförslag om införande av tiggeriförbud i
kommunen.

Beslutsunderlag
Skrivelse Kommunfullmäktiges presidium 2019-05-28

Expedieras
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 64 Motion om bostadsförsörjningsprogram, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen för beredning så
att beslut kan tas i Kommunfullmäktige senast 2019-12-31.

Ärende
Samuel Gonzalez (V) har inkommit med en motion om att kommunen ska ta fram ett förslag till bostadsförsörjningsprogram samt att utförsäljningar av bostäder stoppas fram till
dess att programmet är antaget.

Beslutsunderlag
Motion, 2019-05-30

Beslutsförslag under mötet
Samuel Gonzalez (V) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till
Kommunstyrelsen för beredning så att beslut kan tas i Kommunfullmäktige senast 2019-1231.

Expedieras
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2019/1002

21
(23)

Kommunfullmäktige
2019-06-11

§ 65 Rapportering till Kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporteringen.

Ärende
Rapportering till Kommunfullmäktige för perioden 2019-04-11 – 2019-05-29:
Löpnr
Ärende
Avsändare
Reg.datum
573/2019 KS 2019-05-21 / § 66 Medborgarförslag om även- Kommunstyrelsen 2019-05-29
tyrsgolfbana
578/2019 Socialnämnden 2019-05-23 § 68 Redovisning av ej Socialnämnden
2019-05-29
verkställda beslut q1

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, Kanslichef 2019-05-29

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2019/48

22
(23)

Kommunfullmäktige
2019-06-11

§ 66 Fråga om skyltning i kommunen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avsluta ärendet efter att frågan har besvarats av Kommunstyrelsens ordförande.

Ärende
Eva Julin (M) har inkommit med en fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande policy/regler för skyltning i Hofors kommun.
Kommunstyrelsens ordförande, Linda-Marie Anttila (S) svarar att det finns en riktlinje gällande skyltning i Hofors kommun som är antagen 2012 för övrigt följer kommunen de lagar
och regler som gäller på området.

Beslutsunderlag
Fråga, 2019-06-07

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2019/49

23
(23)

Kommunfullmäktige
2019-06-11

§ 67 Motion om att förändra fullmäktiges arbetsordning, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen för beredning så
att beslut kan tas i Kommunfullmäktige senast 2019-12-31.

Ärende
Samuel Gonzalez (V) har inkommit med en motion om att revidera vissa bestämmelser i
Kommunfullmäktiges arbetsordning gällande möjligheten att avbryta ett anförande och
Valberedningens sammansättning.

Beslutsunderlag
Motion, 2019-06-10

Beslutsförslag under mötet
Samuel Gonzalez (V) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till
Kommunstyrelsen för beredning så att beslut kan tas i Kommunfullmäktige senast 2019-1231.

Expedieras
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

