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§ 68 Kungörande
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna sammanträdets kungörande.

Ärende
Dagens sammanträde har kungjorts på kommunens officiella anslagstavla.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 69 Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr

§ 70 Allmänhetens frågestund
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avsluta ärendet.

Ärende
Allmänheten har enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning möjlighet att ställa frågor till
Kommunfullmäktiges ledamöter.
Inga frågor har inkommit till dagens sammanträde.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr

2018/121

§ 71 Entledigande/fyllnadsval
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 att entlediga Ian Jokinen (SD) som ersättare i Kommunfullmäktige samt begära ny
sammanräkning från Länsstyrelsen,
 att entlediga Madelene Saletti (S) som ersättare i Kommunfullmäktige samt begära
ny sammanräkning från Länsstyrelsen,
 att som ledamot i Valnämnden utse Anne Persson (HOP) för resterande mandatperiod 2019-2022.

Ärende
På grund av flytt från kommunen är inte längre Ian Jokinen (SD) valbar som ersättare i
Kommunfullmäktige i Hofors. Madelene Saletti (S) har inkommit med en begäran om att
entledigas som ersättare i Kommunfullmäktige.
Efter tidigare beslut i Kommunfullmäktige står en plats som ledamot i Valnämnden vakant,
Hoforspartiet har lämnat förslag på ny ledamot.

Expedieras
Länsstyrelsen
Matrikeln
Hemsidan
Personal
Valnämnden
Madelene Saletti
Ian Jokinen
Anne Persson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr

2019/68

§ 72 Medborgarförslag om hundrastgård i Hagaparken, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen för beslut senast
2020-02-29 och att beslutet ska återrapporteras till Kommunfullmäktige.

Ärende
Ett medborgarförslag om hundrastgård i Hagaparken har inkommit till kommunen. Förslagsställaren önskar att en inhägnad hundrastgård upprättas med den befintliga natur som
finns i Hagaparken. Förslagsställaren anser att det vore bra både för Hoforsborna som har
hundar, men även för förbipasserande.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2019-08-09
Förslag till beslut, fullmäktiges presidium, 2019-09-03
Muntlig information Inger Bergström

Expedieras
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr

2019/24

§ 73 Uppföljning per april 2019
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljning per april 2019 för Hofors kommun.

Ärende
Efter april månad ska kommunen redovisa prognostiserat ekonomiskt resultat för
året, en analys av eventuella avvikelser samt förslag på åtgärder som föranleds av uppföljningen. Uppföljningen innehåller väsentliga händelser, måluppfyllelse samt en framtidsbedömning.

Ekonomisk kalkyl
Hofors kommun ser efter april månad ut att gå mot ett underskott på ca -16,7 mkr gentemot budget och ca -4,5 mkr gentemot resultat. Anledningen till underskottet är lägre intäkter i utjämningsbidrag och ökade personalkostnader. Vad gäller måluppfyllelse, är alla mål
på väg att bli uppfyllda utom finansiella målen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Liliana Bolohan, t.f. Ekonomichef 2019-08-06
Uppföljning per april 2019 Hofors kommun
KSAU 2019-08-13 /§ 47
KS 2019-08-27/ § 75

Expedieras
Ekonomi
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 74 Förändring av balanskravsresultat
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar om förändring av balanskravsresultatet för 2018 p.g.a. synnerliga skäl.

Ärende
I kommunallagen finns en möjlighet att under vissa betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas för att
utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt. I bokslutet för 2016 missade kommunen att reservera medel på 5,5 mkr till en resultatutjämningsreserv i balansräkningen. En del av beloppet var
statsbidrag för att täcka kostnader som har påverkat resultaten negativt 2017 och 2018.
Enligt kommunallagen får fullmäktige besluta att en reglering av ett negativt balanskravsresultat inte ska göras om det finns synnerliga skäl.

Ekonomisk kalkyl
Hofors kommun bedömer att detta kan räknas som synnerliga skäl. Härigenom kan kommunen minska balankravsresultatet med 5,5 mkr. Detta innebär att beloppet som ska återställas efter bokslut 2018 blir 36,4 mkr i stället för 41,9 mkr.
Ackumulerade negativa resultat på 36,4 mkr ska återställas enligt följande:
Negativt resultat 2017 – ska återställs senast 2020
Negativt resultat 2018 – ska återställs senast 2021

Beslutsunderlag
Redovisning av förändring av balanskravsresultat inkl. bilaga
Tjänsteskrivelse, Liliana Bolohan, t.f. Ekonomichef 2019-05-29
KSAU 2019-08-13 /§ 49
KS 2019-08-27/ § 76
Muntlig information Liliana Bolohan, t.f. Ekonomichef

Expedieras
Ekonomi
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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-19,6
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§ 75 Riktlinjer om upphandling och inköp
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer om upphandling och inköp i Hofors kommun.

Ärende
Ekonomifunktionen, med uppdrag från kommunchefen, har under 2019 arbetat fram riktlinjer för inköp och upphandling i Hofors kommun. Syfte är att skapa ett enhetligt arbetssätt och att tydliggöra för nämnder/styrelse och externa aktörer vad som gäller vid kommunal upphandling och inköp.
Riktlinjerna bygger på LOU (Lag 2016:1145 om offentlig upphandling) och syftar till att
främja en hållbar utveckling, bästa hushållning med kommunala medel samt bidra till att
resurser kan frigöras inom kommunernas nämnder/styrelse och deras verksamheter.
Riktlinjerna innehåller beskrivningar av hur organisationen ska arbeta med upphandlingar,
hur en direktupphandling ska genomföras, vilka tröskelvärden som gäller, vilka upphandlingsformer som finns samt ansvarsområde.

Beslutsunderlag
Riktlinjer om upphandling och inköp
Tjänsteskrivelse, Liliana Bolohan, t.f. Ekonomichef 2019-06-28
KSAU 2019-08-13 /§ 50
KS 2019-08-27 /§ 79

Expedieras
Ekonomi
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 76 Avgift för fritidsklubb
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa avgiften för fritidsklubb till 500 kr per termin
inklusive mellanmål.

Ärende
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 2019-06-10 att alla kommunens elever i årkurs 4-6 erbjuds fritidsklubb under Entré ungdoms verksamhet, lokaliserad i Folkets hus.
Fritidsklubben är en öppen fritidsverksamhet för elever i årskurs 4-6 och kommer att vara
öppen för kommunens alla elever i dessa årkurser.
Förvaltningen har granskat BUNs beslut och har inget att erinra mot det och föreslår att
den föreslagna taxan fastställs.

Ekonomisk kalkyl
BUN kalkylerar för en intäkt på 500 kr/termin och barn. Kostnadsökningen beräknas till ca
6 000 kr för material och aktiviteter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Jonatan Alamo Block, Kommunchef 2019-08-06
BUN 2019-06-10 § 73
KSAU 2019-08-13/ § 51
KS 2019-08-27 / § 80

Expedieras
BUN
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 77 Nya avgifter inom alkoholhandläggning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att inhämta synpunkter från
näringslivet.

Ärende
Socialnämnden har den 2019-05-23 beslutat kring ansöknings- och tillsynsavgifter för alkoholservering. Beslutet innebär bland annat att Hofors ska börja ta ut avgifter på de områden där andra kommuner gör det men där inte Hofors kommun har gjort det.
Det är kommunfullmäktige som beslutar om nya avgifter. Förvaltningen har granskat Socialnämndens beslut och har inga invändningar mot det och föreslår fullmäktige att fastställa
de nya avgifterna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Jonatan Alamo Block, Kommunchef 2019-08-05
Socialnämndens beslut 2019-05-23
KSAU 2019-08-13 /§ 52
KS 2019-08-27 /§ 81

Beslutsförslag under mötet
Ziita Eriksson (M) och Kenneth Axling (S) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att inhämta synpunkter från näringslivet.

Expedieras
Socialnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 78 Reviderat reglemente för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 anta nytt reglemente för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd och att
 nytt reviderat reglemente gäller från den 1 oktober 2019, varvid tidigare reglemente upphör att gälla.

Ärende
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd har sett att vissa förändringar som skett medför att dess reglemente behöver revideras. Förändringarna gäller dels då Lag (2018:2088)
om tobak och liknande produkter träder i kraft den 1 juli 2019 och dels att Hofors kommun
har för avsikt att lämna över ansvaret för kontakten mot Region Gävleborg gällande frågor
angående färdtjänst och riksfärdtjänst. Detta handlar om att ta emot statistik, information,
etc. från Region Gävleborg. Ansvaret för kommunens uppgifter angående färdtjänst och
riksfärdtjänst föreslås inte ändras utan kommer fortsatt ligga kvar på Region Gävleborg för
Hofors kommun.
Det nya reglementet föreslås träda i kraft den 1 oktober 2019. Det är Kommunfullmäktige i
Hofors, Sandviken och Ockelbo som beslutar om VGS reglemente.
Förvaltningen har granskat förslaget och har inget att erinra och föreslår att det nya reglementet fastställs.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Jonatan Alamo Block, Kommunchef 2019-08-05
Beslut VGS 2019-06-19 § 103
Tjänsteskrivelse VGS 2019-05-27, Dnr VGS2019/46
Reglemente för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
KSAU 2019-08-13 / § 53
KS 2019-08-27/ § 82

Expedieras
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
Kommunstyrelsen i Sandviken och Ockelbo
Emelie Jonsson, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 79 Ändring av taxa för tillsyn enligt tobakslagen m. fl.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 fastställa avgifter för ansökan om tobakstillstånd och tillsynsavgifter för kontroll av
tobakstillstånd enligt förslag på ändringar i taxa för tillsyn enligt tobakslagen, lagen
om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt lagen om handel med
vissa receptfria läkemedel,
 ansökningsavgifterna och anmälningsavgifterna ska börja gälla den 1 oktober 2019,
 de nya tillsynsavgifterna ska börja gälla den 1 januari 2020, samt
 tidigare beslutad avgift för elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare samt
kontroll av försäljning av receptfria läkemedel ska kvarstå.

Ärende
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd (VGS) fattade den 2019-06-19 beslut om att
föreslå Komunfullmäktige att genomföra förändringar i avgifter för tillsyn och ansökan om
tillstånd gällande tobakstillstånd.
Bakgrunden är att riksdagen beslutade den 12 december 2018 att införa en ny lag, Lag om
tobak och liknande produkter (2018:2088), som börjar gälla den 1 juli 2019. Detta kommer
att innebära såväl fler uppgifter som ökad tidsåtgång för VGS i att handha dessa ärenden.
Det är Kommunfullmäktige som beslutar i dessa taxefrågor för respektive kommun. Förvaltningen har gått igenom de föreslagna ändringarna och har inget att erinra mot dem.
Därför föreslås att de nya taxorna fastställs.

Ekonomisk kalkyl
De nya taxorna baseras på den nuvarande timavgiften 1090 kr (2019) och multipliceras
med den uppskattade tid som varje ärende bedöms ta i anspråk.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Jonatan Alamo Block, Kommunchef 2019-08-06
VGS 2019-06-19 § 100 Ändring av taxa för tillsyn enligt tobakslagen m. fl.
Tjänsteskrivelse VGS Emelie Jonsson 2019-06-05
Taxa för tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel med ändringar markerade
KSAU 2019-08-13 / § 54
KS 2019-08-27/ § 83

Expedieras
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 80 Upphävande av styrdokument
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 upphäva styrdokument enligt bifogad förteckning,
 upphäva övriga styrdokument som är beslutade av den tidigare miljö- och byggnadsnämnden och att
 styrdokumenten upphör att gälla 31 december 2019.

Ärende
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning har inventerat alla styrdokument i deras
verksamhetsområde i syfte att ta bort inaktuella dokument samt säkerställa att nuvarande
styrdokument är aktuella.
De styrdokument som var antagna av tidigare nämnderna i respektive kommunerna fortsatte att gälla vid sammanslagningen till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd. För
att säkerställa att samtliga styrdokument upphör föreslås även styrdokument som inte
framgår av företeckningen att upphävas. Styrdokumenten föreslås upphöra den 31 december 2019 för att säkerställa att styrdokument som behöver revideras hinner arbetas fram.
Förvaltningen har gått igenom förslaget och har inget att erinra mot det och föreslår att det
fastställs.

Ekonomisk kalkyl
Ingen ekonomisk konsekvens finns av förslaget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Jonatan Alamo Block, Kommunchef 2019-08-05
Beslut VGS 2019-06-19 § 105
Tjänsteskrivelse VGS, 2019-06-05, Dnr VGS 2019/50
Förteckning över styrdokument, Hofors kommun
KSAU 2019-08-13/ § 55
KS 2019-08-27/ § 84

Expedieras
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 81 Förslag till nytt reglemente lokalt BRÅ
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar om nytt reglemente för Hofors lokala brottsförebyggande råd
(BRÅ).

Ärende
På uppdrag av Brottsförebyggande rådet har detta förslag arbetats fram.
Synpunkter som har framförts är att BRÅ inte har fungerat på önskat sätt med nuvarande
sammansättning. Det finns en tydlig frustration om rådets roll och uppdrag.
Den största förändringen i förslaget, jämfört med gällande reglemente, är sammansättningen i gruppen. Nuvarande reglemente har en sammansättning av politiker och högre
chefer i organisationen. En brist som lyfts fram är att personerna som sitter i BRÅ inte haft
tillräckligt god kännedom om det aktuella läget gällande brott, droger och övriga oroligheter i kommunen.
En viktig uppgift för att BRÅ ska kunna prioritera olika uppgifter är att få underlag till en
aktuell lägesbild. Utifrån lägesbilden kan rådet prioritera insatser i ett tidigt skede och får
därmed större möjlighet att begränsa oönskade beteenden.
I det nya reglementet föreslås bland annat att väktare, elevstödjare och ungdomscoach
deltar för att kunna skapa bättre lägesbilder.
I förslaget finns även att ändra ansvarig tjänsteman från säkerhetschef till ANDT- handläggare.
Målet med förslaget är att få lokala BRÅ till en aktiv grupp som kan göra skillnad i ett tidigt
skede och bidra till en ökad trygghet i kommunen. För att nå dit behöver personerna i
gruppen ha ett visst mandat att fatta beslut i frågorna.

Ekonomisk kalkyl
I dag finns en budget på 30 000 kr till föreläsningar, utbildning och material. Det finns inget
budgeterat för tjänsten. Om BRÅ ska vara aktivt och väl fungerande bör det finnas utrymme i en tjänst med några timmar i veckan minst 5 %. (Vid en månadslön på 30 000 kostar 5 % 1500 kr i månaden plus avgifter)

Beslutsunderlag
Reglemente för Hofors lokala brottsförebyggande råd
Tjänsteskrivelse, Anders Holmkvist, Säkerhetschef 2019-05-02
KSAU 2019-08-13 /§ 56
KS 2019-08-27 / § 85
Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-09-17

Expedieras
Akten
BUN
Socialnämnden
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 82 Fastställande av skattesats 2020
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Hofors kommuns utdebitering år 2020 till 22,86
per skattekrona, dvs. oförändrad i jämförelse med 2019.

Ärende
Enligt kommunallagens 11 kapitel § 8 ska styrelsen upprätta förslag till budget före oktober
månads utgång. Om det finns särskilda skäl till det, får budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall skall styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den
kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året.
Beslut om skattesatsen ska i detta fall fastställas av Kommunfullmäktige senast under november månad.
Skattesatsen är tillsammans med befolkningsunderlaget grunden för den skattebas som
finns i kommunen och skall svara upp till behoven inom olika verksamheter.

Beslutsunderlag
Kommunplan med årsbudget 2020
Tjänsteskrivelse, Liliana Bolohan, t.f. Ekonomichef, 2019-08-05
KSAU 2019-08-13 /§ 48
KS 2019-08-27/ § 77
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§ 83 Budget 2020, Plan 2021-2022
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Socialdemokraternas, Centerpartiets och Liberalernas förslag till budget 2020 samt plan 2021-2022 med tilläggen
 att under 2020 påbörja arbetet med att ta fram en plan för implementeringen av
CEMRs jämställdhetsdeklaration som ska implementeras från och med årsskiftet
2021
 att verksamheten inom Entré Ungdom utvärderas
 att en kartläggning av barnfattigdomen i kommunen genomförs och att konkreta
förslag till åtgärder presenteras för att komma tillrätta med problemet
 att särskilt prioritera ett långsiktigt arbete för att förebygga mäns och pojkars våld
mot kvinnor och flickor inom alla kommunens verksamheter
 att Hofors kommuns verksamheter ska vara helt porrfria miljöer
 att skolan arbetar med tidiga insatser för att förebygga och förhindra social utsatthet, utanförskap och missbruk
 att en beslutsordning med tid- och finansieringsplan för nytt äldreboende upprättas
 att Entré Hofors verksamhet och finansiering utvärderas
 att Hofors kommun i samarbete med berörda kollektivtrafikmyndigheter och andra
organisationer arbetar för ökad turtäthet för bussarna till Dalarna

Reservationer
Ziita Eriksson (M), Alf Persson (M), Daniel Nyström (M), Annika Norup (KD), Carina Halfvars
(V), Olivia Drugge-Wikman (V) och Susanna Wintherhamre (V) reserverar sig mot besluten
att avslå nedanstående tilläggsförslag.
Anders Björk (HOP) reserverar sig mot besluten att bifalla tilläggsyrkandena med motiveringen: ”Reservationen är generell och avser att förtydliga att jag inte anser att dessa
punkter bör vara yrkanden under budgetpunkten utan att många borde ha passat bättre
som egna motioner”.

Ärende
Ett förslag till budget 2020 samt plan 2021-2022 har tagits fram. I budgetförslaget ligger en
oförändrad utdebitering på 22,86 kr. Till grund för beräknade skatteintäkter ligger befolkningsprognos per 1 november 2019. Här gör Hofors kommun bedömningen att invånarantalet ligger på 9600 invånare.
År 2020 uppgår kommunens ekonomiska utrymme, i form av skatter, bidrag och finansnetto, till 651,5 mkr dvs en minskning med 6,3 mkr, ca 1,0 % jämfört med budget 2019. Av
detta utrymme har 639,3 mkr fördelats i slutliga ramar. Det innebär att ett resultat på
12,2 mkr vilket motsvarar 2 % av skatteintäkterna och generella bidrag har budgeterats.
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Enligt SKLs prognos kommer den svenska konjunkturen försvagas i år. BNP-tillväxten bedöms falla till 1,4 procent per år 2019 och 2020, från 2,4 procent 2018. Budget 2020 är därför mycket begränsad och nämnderna har kommit med stora åtgärder för komma på ram.
I den allt tuffare ekonomiska situationen är det nödvändigt att vidta olika former av omprioriterings- och besparingsåtgärder, samtidigt som kvaliteten måste bibehållas och verksamheten utvecklas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Liliana Bolohan, t.f. Ekonomichef 2019-08-05
Budget 2020, plan 2021-2022
Verksamhetsplan och budget 2020, plan 2021-2022 samt nämndmål 2020 för Kommunstyrelsen, Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden
KS 2019-08-27/ § 78

Beslutsförslag under mötet
Linda-Marie Anttila (S), Kenneth Axling (S), Daniel Johansson (S), Anne Persson (HOP), Hans
Larsson (C), Arne Evertsson (L), Anders Björk (HOP) och Kjell Höglin (S) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Socialdemokraternas, Centerpartiets och Liberalernas förslag till budget 2020 samt plan 2021-2022.
Ziita Eriksson (M), Alf Persson (M), Carina Halfvars (V) och Susanna Wintherhamre (V) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Vänsterpartiet och Moderaternas förslag
till ramfördelning för 2020, plan 2021-2022 och att fastställa följande tillägg:
1. att under 2020 påbörja arbetet med att ta fram en plan för implementeringen av
CEMRs jämställdhetsdeklaration som ska implementeras från och med årsskiftet
2021.
2. att tidsbegränsade anställningar, om ej synnerliga skäl föreligger, som längst får
pågå sammanlagt 730 dagar, varpå anställningen ska övergå till tillsvidareanställning.
3. att projektet ”Bemanna rätt” genomförs på samtliga kommunens äldreomsorgsverksamheter.
4. att samtliga ungdomar mellan 16-19 år bosatta i kommunen erbjuds feriearbeten.
5. att deltagande på möten alltid ska kunna ske digitalt samt att det ska vara förstahandsalternativet istället för långa resor.
6. att inrätta en beredning under fullmäktige i enlighet med vad som anges i budgettexten.
7. att omgående genomföra vad som anges i budgettexten angående insynsplatser,
samt att som konsekvens av detta genomföra nödvändiga förändringar i de dokument som reglerar detta.
8. att verksamheten inom Entré Ungdom utvärderas.
9. att Socialnämnden utreder möjligheterna till hembesök hos familjer och enskilda
inom sitt verksamhetsområde.
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10. att en kartläggning av barnfattigdomen i kommunen genomförs och att konkreta
förslag till åtgärder presenteras för att komma tillrätta med problemet.
11. att särskilt prioritera ett långsiktigt arbete för att förebygga mäns och pojkars våld
mot kvinnor och flickor inom alla kommunens verksamheter.
12. att Hofors kommuns verksamheter ska vara helt porrfria miljöer.
13. att skolan arbetar med tidiga insatser för att förebygga och förhindra social utsatthet, utanförskap och missbruk.
14. att en beslutsordning med tid- och finansieringsplan för nytt äldreboende upprättas.
15. att Entré Hofors verksamhet och finansiering utvärderas.
16. att växthusverksamheten i Hagaparken kontinuerligt redovisar ekonomi och utveckling vid Kommunstyrelsens sammanträden kvartalsvis.
17. att överföra underhållet av enskilda vägar till vägföreningar. Övergången ska påbörjas under 2020 för att helt ha genomförts 2021.
18. att Hofors kommun i samarbete med berörda kollektivtrafikmyndigheter och andra
organisationer arbetar för ökad turtäthet för bussarna till Dalarna.
19. att Barn- och utbildningsnämnden utvärderar konsekvenserna av de skolförändringar med flytt av elever mellan skolorna som utfördes under de senaste tre mandatperioderna.
Kenneth Axling (S) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att avslå tilläggsförslag nr 3, nr
9 och nr 16.
Kenneth Axling (S) och Daniel Johansson (S) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att
avslå Vänsterpartiet och Moderaternas förslag till ramfördelning för 2020, plan 2021-2022.
Daniel Johansson (S) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att avslå tilläggsförslag nr 7
och nr 19 och att bifalla tilläggsförslag nr 8, nr 12 och nr 13.
Hans Larsson (C) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att avslå tilläggsförslag nr 5 och
nr 17.
Arne Evertsson (L) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att bifalla tilläggsförslag nr 1,
nr 8, nr 10 och nr 13 och att avslå tilläggsförslag nr 4, nr 7, nr 9, nr 16 och nr 19.
Anders Björk (HOP) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att avslå samtliga tilläggsförslag.
Kjell Höglin (S) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att avslå tilläggsförslag nr 6 och att
bifalla tilläggsförslag nr 14.
Linda-Marie Anttila (S) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att bifalla tilläggsförslag nr
1, nr 11, nr 15 och nr 18 och att avslå tilläggsförslag nr 2.
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Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till budget; Linda-Marie Anttilas (S) m. fl.
förslag samt Ziita Erikssons (M) m. fl. förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra
och konstaterar att Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Linda-Marie Anttilas (S)
m. fl. förslag.
Ordförande ställer sedan proposition på tilläggsförslagen från Ziita Eriksson (M) m. fl. var
för sig mot avslag av desamma och finner att Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsförslag nr 1, nr 8, nr 10-15 och nr 18 samt att avslå tilläggsförslag nr 2-7, nr 9, nr 16-17
och nr 19. Vid några av besluten begäras votering och utförs genom upprop, resultaten
redovisas i bilaga.

Expedieras
Akten
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomifunktionen
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§ 84 Motion om simundervisning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 yrkandet att lärare/förskollärare får en årlig utbildning i simteknik är besvarad eftersom arbetet redan är påbörjat, att
 yrkandet att Petréskolan får simning som en skolprofil avslås eftersom det saknas
resurser.

Ärende
Liberalerna i Hofors och Torsåker har inkommit med en motion angående förbättring av
simundervisningen i skolan och önskemål om att Petréskolan får simning som en skolprofil.
I dagsläget bedrivs simundervisning i Hofors av skolan, en förening (SIM77) och av en privat
aktör (Birgitta och Viréns baby- och simskola) som erbjuder babysim och simskola.
Grundskolan har de senaste åren gjort en satsning på ökad simkunnighet hos våra barn och
även nyligen sökt och fått bidrag för att se till att alla i förskoleklass får simundervisning
och vattenvana. Alla skolklasser har schemalagd simundervisning och de elever som behöver extra stöd får det. Målet är att alla elever ska uppnå simkunnighet, vilket innebär att
hoppa i bassängen och komma under ytan, samt att simma 200 meter varav 50 på rygg.
Skolan har fri tillgång till bassängerna tisdag till fredag kl. 08.00-14.00 och även på måndagar kl. 13.00-16.00. För de elever som går på Björkhagsskolan så bedrivs även vattenträning och simskola. Målet är detsamma även för dem. Det finns två särskilt utsedda lärare
som ansvarar för all simundervisning för åk F-6, sedan två utbildade idrottslärare som ansvarar för åk 7-9, och en utbildad idrottslärare som ansvarar för Björkhagsskolan. Varje år
får alla lärare på F-6 genomföra livräddningsprov, detta för att kunna bistå och stötta när
eleverna är i bassängen med ansvarig simlärare.
Sedan ett antal år tillbaka bedrivs ingen kommunal simskola utanför skoltid för vuxna,
gymnasieungdomar som ej går på Björkhagsskolan eller barn före förskoleklassåldern. Det
har istället bedrivits till viss del av SIM77 och till viss del av Birgitta och Viréns baby- och
simskola, då främst till yngre barn.
Då en tid passerat sedan motionen är inkommen så har en hel del av det som föreslås redan uppnåtts. Under hösten 2017 startade ett nytt treårigt projekt för alla förskoleklasser i
Hofors kommun, för att öka elevernas vattenvana. Det finns runt 100 sexåringar i Hofors
kommun och under tre år får två skolor per termin en sju veckors kurs i simning. För de
äldre barn som inte kan simma ska det sättas in extra simlektioner, gäller för alla barn upp
till årskurs sex.
Med särskilda lärare så kan simundervisning bedrivas med hög kvalité, det blir kontinuitet,
mer tid för barnen och dessutom får alla lärare utbildning i livräddning. Det som är viktigt
är att den påbörjade satsningen blir långsiktig och uthållig och kan fortsätta att utvecklas.
Vad gäller yrkandet om simning som skolprofil så är det en god idé men det finns inte reJusterare
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surser för det i dagsläget. Simning finns även på Elevens val åk 7-9, främst riktat till de som
behöver extra undervisning i simning, men kan även användas för de som vill träna simning.
Då vissa delar i motionen hänvisar till fortbildning för lärare har frågan ställts till skolchef
Katarina Ivarsson och biträdande skolchef Inger Bexelius-Lange om de har något ytterligare
att tillägga i frågan. De har svarat att de inte har något mer att tillägga och att de instämmer i ovanstående.

Beslutsunderlag
Motion, Liberalerna i Hofors och Torsåker, 2016-04-29
KF 2016-06-13 /§56
Tjänsteskrivelse, Sarah Winges, fritidschef, 2019-07-17
KSAU 2019-08-13 /§ 61
KS 2019-08-27/ § 90
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§ 85 Motion om askkoppar vid parkbänkar i centrala Hofors
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Ärende
Kent Olsson (FHT) har inkommit med en motion om att kommunen ska sätta upp askkoppar vid alla parkbänkar i centrala Hofors. Motionsställaren menar att det inte är tillräckligt
med de papperskorgar och tillhörande askkoppar som finns idag. Det slängs alldeles för
mycket fimpar och snusprillor på marken och många kan hittas runt parkbänkarna. För att
undvika nedskräpning av tobak vill Folkhemmet Hofors/Torsåker se att askkoppar ställs ut
vid parkbänkarna innan sommaren.
Kommunens parkavdelning på Hoforshus har i samband med skötsel observerat och kan
konstatera att det är mycket fimpar slängda direkt nedanför parkbänkar. Även vid parkbänkar där det är askkopp placerad på stolpe på bara någon meters avstånd från bänken är
samma problematik. Om askkoppar skulle placeras direkt på eller invid parkbänken uppstår
istället den oönskade effekten med lukt från askkopparna. Kommunen kan därför inte dra
slutsatsen att askkoppar vid varje parkbänk skulle minska antal fimpar vid parkbänkar.
Kommunen vill heller ej uppmuntra till rökning vid parkbänkarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Mikael Årebrand, Städchef 2019-06-26
KF 2018-02-20 / § 18
Motion, 2017-10-17
KSAU 2019-08-13 /§ 62
KS 2019-08-27/ § 91

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2018/64

27
(29)

Kommunfullmäktige
2019-09-17

§ 86 Motion om solceller
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Ärende
Kent Olsson (FHT) har inkommit med en motion om att kommunen ska genomföra en studie kring solceller, att energirådgivarna ska få utbildning samt att detta ska genomföras
omgående.
Energirådgivarna i Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning (VGS) genomför redan
nu satsningar på solceller och får även adekvat utbildning gällande solceller och dess regelverk. Därigenom anser förvaltningen att motionen anses vara besvarad.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Göran Ekelund, IT-chef 2019-06-26
Motion 2018-06-29
KSAU 2019-08-13 /§ 63
KS 2019-08-27/ § 92
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§ 87 Motion om nybyggnation Ställargatan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen och fortsätta arbetet med att genomföra
ny översiktsplan för Hofors kommun.

Ärende
Folkhemmet i Hofors/Torsåker har inkommit med en motion där de föreslår att kommunen
undersöker möjligheterna att bygga nya bostäder på Ställargatan.
Hoforshus har av kommunen uppdrag att bygga bostäder och har även ansvar för den tekniska förvaltningen. Hoforshus anser att de inte bör bygga fastigheter med färre än 18 lägenheter och att det inte ligger i Hoforshus uppdrag att bygga bostadsrätter eller småhus.
Därför ska inte Hoforshus bygga fastigheter enligt motionens förslag. Detta kan dock göras
av andra aktörer.
För att hitta nya områden som bättre lämpar sig för större lägenhetshus behöver kommunen fortsätta arbetet med en ny översiktsplan. Det är VGS som utför detta arbete på Hofors kommuns beställning. Diskussioner kring detta är påbörjat och en beställning räknas
med att beslutas under hösten 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse IT-chef Göran Ekelund 2019-06-26
Yttrandet från Hoforshus 2019-04-15
Motionen 2018-06-29
KSAU 2019-08-13 /§ 64
KS 2019-08-27/ § 93
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§ 88 Rapportering till Kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporteringen.

Ärende
Rapportering till Kommunfullmäktige för perioden 2019-05-30 – 2019-09-05:
Löpnr
Ärende
610/2019 Granskning av bemötande, service och tillgänglighet
701/2019 Beslut om information om länsstyrelsens tolkning av
överlåten tillsyn enligt miljöbalken
844/2019 KS 2019-08-27 / § 86 Medborgarförslag om utomhusgym för äldre
845/2019 KS 2019-08-27 / § 87 Medborgarförslag om anläggning i anslutning till Edskens camping
847/2019 KS 2019-08-27 / § 88 Medborgarförslag om gratis träning för pensionärer
849/2019 KS 2019-08-27 / § 89 Medborgarförslag om allvädersbanor
861/2019 SN 2019-08-26 / § 95 Rapportering av ej verkställda
beslut kvartal 2 2019

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, Kanslichef, 2019-09-05
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