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§ 111 Kungörande
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna sammanträdets kungörande

Ärende
Dagens sammanträde har kungjorts på kommunens officiella anslagstavla

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2019-11-12
Dnr

§ 112 Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen med följande tillägg.

Ärende
Tillägg av ärenden:
Nr. 17: Motion om drogfri skolavslutning, anmälan
Nr. 18: Interpellation angående det nya systemet för kommunal kostnadsutjämning,
anmälan

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2019-11-12
Dnr

§ 113 Allmänhetens frågestund
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avsluta ärendet efter att frågan besvarats

Ärende
Allmänheten har enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning möjlighet att ställa frågor till
Kommunfullmäktiges ledamöter.
En fråga har inkommit angående utflyttning av samhällsservice från Hofors kommun.
Kommunstyrelsens ordförande Linda-Marie Anttila (S) har givit ett skriftligt svar.

Beslutsunderlag
Allmänhetens fråga, 2019-10-29, Michael Lilja
Svar från Linda Marie Anttila, Kommunstyrelsens ordförande

Expedieras
Frågeställare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr

2018/121

§ 114 Entledigande/fyllnadsval
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
- att entlediga Eva Julin (M) som ledamot i styrelsen för Hofors Vatten AB (org. nr
556751-2289),
- att utse Bo Wadström (M) som ny ledamot i Hofors Vatten AB (org. nr 5567512289) för resterande mandatperiod 2019-2022,
- att entlediga Sara Oskarsson (SD) som ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i
socialnämnden och ledamot i barn- och utbildningsnämnden,
- att begära ny sammanräkning hos Länsstyrelsen efter Sara Oskarssons avgång,
- att entlediga Margon Johansen (SD) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden,
- att utse Margon Johansen (SD) som ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden för resterande mandatperiod 2019-2022,
- att utse Inger Johansson (SD) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden för resterande mandatperiod 2019-2022,
- att entlediga Kenneth Axling (S) som ersättare i Inköp Gävleborg (org. nr. 2220002311)
- att utse Linda-Marie Anttila (S) som ersättare i Inköp Gävleborg (org. nr. 2220002311) för resterande mandatperiod 2019-2022.

Ärende
Eva Julin (M) har inkommit med begäran om att entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
styrelsen för Hofors Vatten AB (org. nr. 556751-2289). Moderaterna har inkommit med ett
förslag om ny ledamot i hennes ställe, Bo Wadström.
Sara Oskarsson (SD) har inkommit med begäran om att entledigas från sina uppdrag inom
kommunfullmäktige, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Sverigedemokraterna har inte inkommit med förslag på ersättare.
Kenneth Axling (S) har inkommit med begäran om att entledigas från sitt uppdrag som ersättare i kommunalförbundet Inköp Gävleborg (org. nr. 222000-2311). Socialdemokraterna
har föreslagit Linda-Marie Anttila (S) i hans ställe.

Beslutsförslag under mötet
Charlie Ahlholm (SD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar
- att entlediga Margon Johansen (SD) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden,
- att utse Margon Johansen (SD) som ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden för resterande mandatperiod 2019-2022,
- att utse Inger Johansson (SD) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden för resterande mandatperiod 2019-2022

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Expedieras
Länsstyrelsen
Hofors Vatten AB
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Inköp Gävleborg
Avgående och nyvalda förtroendevalda
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2019-11-12
Dnr

2019/67

§ 115 Avfallstaxa 2020 och kretsloppsplan 2021-2024
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa den nya avfallstaxan enligt Gästrike återvinnares
förslag.

Reservation
Susanna Wintherhamre (V), Linda Lundberg (V) Olivia Drugge Wikman (V), Margon Johansen (SD), Charlie Ahlholm (SD), Sten Pettersson (SD), Inger Johansson (SD), Annika Norup
(KD), Ziita Eriksson (M), Alf Persson (M) och Daniel Nyström (M) reserverar sig mot beslutet.

Ärende
Gästrike återvinnares förbundsfullmäktige beslutade den 13 juni 2019 att godkänna förslaget till Avfallstaxa 2020 och att föreslå kommunfullmäktige i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandvikens och Älvkarleby kommun att under hösten 2019 besluta om Gästrike återvinnares
förslag till avfallstaxa för 2020. Detta förslag behandlades av kommunstyrelsen i Hofors den
2019-09-24. Beslutet var då att återremittera ärendet för att precisera vilka effektiviseringar som har gjorts samt att tacka för informationen.
Gästrike återvinnare har inkommit med ett svar som bifogas. I det svaret beskrivs effektiviseringsåtgärder; såväl planerade som genomförda. Förvaltningen har granskat skrivelsen
och har inget att erinra mot den.
Förvaltningen kan därmed konstatera att förbundet verksamhetsmässigt utmanas av att
kostnaderna för behandling, främst förbränning, ökar kraftigt och omvärldsfaktorer som
t.ex. avfallsindex och ökade drivmedelspriser ökar mer än budget. Det gör att förbundet
visar ett kraftigt underskott i verksamheten. Även den ekonomiska planen för 2020 visar på
fortsatt ökade underskott.
Förslaget till avfallstaxa för 2020 beräknas ge förbundet en ökad intäkt på ca 17 mnkr och
täcker därmed kostnaderna.
Förvaltningen har inget att erinra mot förslaget och föreslår därför att fullmäktige fastställer förslaget till reviderad taxa.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Jonatan Alamo Block 2019-10-03
Protokollsutdrag KS 2019-09-24
GÅ Svar på återremiss av avfallstaxa 2020
Tjänsteskrivelse Jonatan Alamo Block 2019-09-02
GÅ Ärenden till kommunerna hösten 2019
Frågor och svar om avfallstaxan
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Förslag till avfallstaxa 2020 med 2019 års taxa som grund
KSAU 2019-10-08 / § 90
KS 2019-10-22 / § 124
Muntlig information, Anna-Karin Karlsson, förbundsdirektör och Maria Qvist, controller,
från Gästrike Återvinnare

Beslutsförslag under mötet
Kenneth Axling (S), Daniel Johansson (S), Arne Evertsson (L), Hans Larsson (C) yrkar på att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Margon Johansen (SD), Alf Persson (M), Ziita Eriksson (M), Charlie Ahlholm (SD) yrkar på att
kommunfullmäktige avslår förslaget om ny avfallstaxa.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordförande ställer förslagen mot
varandra och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs och genomförs genom upprop. (Se bilaga omröstningsprotokoll.)
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag med röstsiffrorna 20 – 11. Ingen avstod från att delta.

Expedieras
Gästrike återvinnare
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 116 Delårsrapport 2019 Hofors kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten 2019 för Hofors kommun.

Ärende
Enligt Lagen om kommunal bokföring och redovisning 13 kapitel 1§ ska en särskild redovisning/delårsrapport för verksamheten och ekonomin upprättas minst en gång under räkenskapsåret. Rapporten omfattar bl.a. redovisning och bedömning av måluppfyllelsen, analys
av eventuella avvikelser för perioden samt ekonomisk prognos för årets resultat. Styrelsen
ska inom två månader efter utgången av den period av räkenskapsåret som delårsrapporten omfattar överlämna delårsrapporten till fullmäktige och revisorer.
Ekonomi
Hofors kommun redovisar ett plusresultat per sista augusti 2019 om totalt 23,0 mkr.
Helårsprognosen ligger på ca 5,5 mkr och jämfört med årets budgeterade resultat på 12,2
mkr blir avvikelsen -6,7 mkr. Orsaken till avvikelsen är ett minus på 9,1 mkr i utjämningsbidraget som kommunen missar i år 2019.
Nämnderna visar ett positivt resultat och helårsprognos på 1,4 mkr efter perioden fördelat
på:
- Kommunstyrelsen: plus 1,4 mkr
- Barn- och utbildningsnämnden: nollresultat
- Socialnämnden: nollresultat
Besparingsåtgärderna som togs under 2018 och gäller budget 2019 visar sina effekter och
kommunen har sparat ca 43,5 mkr.
Kommunövergripande mål
Hofors kommun har försämrats i företagsklimat men är fortfarande bäst i Gävleborgs län i
Svenskt näringslivs företagsklimatranking. För kommuninvånarnas bästa får inte kostnaderna för kommunens verksamheter överstiga intäkterna. De två föregående åren så klarade inte kommunen ett genomsnittligt resultat på 1,5 % av omsättningen. I år visar prognosen på ett överskott med 5,5 miljoner. Detta tack vare det omfattande arbete som genomförts för att få en budget i balans. Sjukfrånvaron minskade under perioden 2015-2017
men denna trend har brutits och frånvaron under år 2019 är 0,5 procentenheter högre än
år 2018. Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) visar att Hofors kommun ligger under genomsnittet gällande andel miljöbilar av det totala antalet bilar. Även nyttjandet av ekologiska
livsmedel ligger under genomsnittet i Hofors kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Liliana Bolohan, 2019-10-10
Delårsrapporten 2019 Hofors kommun
KSAU 2019-10-08/ § 89
Justerare

Utdragsbestyrkande
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KS 2019-10-22 / § 123

Beslutsförslag under mötet
Linda Marie Anttila (S), Anne Persson (HOP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag

Expedieras
Ekonomi
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 117 Rapportering av obesvarade motioner och medborgarförslag
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 att godkänna rapporteringen av obesvarade motioner och medborgarförslag
 att avskriva motionen om medborgarkontor i biblioteket i Hofors (dnr 2015/148).

Ärende
I Kommunallagen 5 kap 35 § framgår det att en motion eller ett medborgarförslag ska om
möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att
motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna
tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom
samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare
handläggning.
Kommunstyrelsens tjänstemannaorganisation arbetar för att komma ikapp med de
motioner och medborgarförslag som ligger obesvarade och för att framöver kunna handlägga förslagen snabbare.
Per den 2019-10-03 är följande motioner och medborgarförslag obesvarade:
Obesvarade motioner – äldre än ett år
Anmäld KF Dnr
Ärende
Motion om belysning på gångväg mellan
2018-09-18 2018/107 Postiljonsvägen och Kägelvägen
2018-09-18 2018/106 Motion om motortrafik på Olof Hjorts väg
2018-09-18 2018/105 Motion om kommunens busshållplatser
2018-03-20
Motion om minnesmärke för "med kärlek
2018/30
från Hofors"
2018-02-20 2018/5
Motion om att åter ta fram Carl Harry Stålhanes konstverk Spel till allmänhetens beskådan
2017-05-23 2017/86 Motion om lokalt producerade livsmedel
2017-05-23 2017/57 Motion om handbok om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning
2015-12-14 2015/148 Motion om medborgarkontor i biblioteket i
Hofors
2015-11-16 2015/138 Motion om tillsättande av fältassistenter
2015-06-15 2015/81 Motion om att anlägga två multisportarenor i kommunen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Status
KF 2019-10-15
KF 2019-10-15
KF 2019-10-15
Utredning pågår
Utredning pågår

Utredning pågår
Utredning pågår
Utredning pågår
Klar för beslut
Klar för beslut
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Obesvarade motioner – ej äldre än ett år
Anmäld KF Dnr
Ärende
Motion om att förändra fullmäktiges ar2019-06-11 2019/49 betsordning
2019-06-11 2019/45 Motion om bostadsförsörjningsprogram
Motion om att erbjuda körkortsteori för
2019-04-23 2019/25 personalen, anmälan
2019-03-19 2019/15 Motion om gratis broddar
Motion om omkörningsfil vid korsningen
2019-02-19 2019/14 Storgatan-Skolgatan
Motion om nollvision för självmord i Hofors
2019-02-19 2019/13 kommun
2018-12-11 2018/139 Motion om porrfria miljöer för barn
Obesvarade medborgarförslag – äldre än ett år
Anmäld KF Dnr
Ärende
2018-02-20 2017/179 Medborgarförslag om framkomligheten
mellan Skolgatan och affärerna
Obesvarade medborgarförslag – ej äldre än ett år
Anmäld KF Dnr
Ärende
2019/68 Medborgarförslag om hundrastgård i Hag2019-09-17
aparken

Status
KF 2019-10-15
Utredning pågår
Utredning pågår
Utredning pågår
Utredning pågår
KF 2019-10-15
KF 2019-10-15

Status
Utredning pågår

Status
Utredning pågår

Motionen om medborgarkontor i biblioteket i Hofors (dnr 2015/148) har med anledning av
den långa tid som gått i flera aspekter förlorat sin aktualitet och föreslås därför avskrivas av
Kommunfullmäktige från vidare utredning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, Kanslichef, 2019-10-03
KSAU 2019-10-08/ § 92
KS 2019-10-22 / § 125

Expedieras
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2015/138
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§ 118 Motion om tillsättande av fältassistenter
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Ärende
2015-10-26 inkom en motion från Hoforspartiet angående tillsättande av fältassistenter. I
motionen föreslår de att kommunfullmäktige ger i uppdrag till berörda att se över möjligheten att anställa fältassistenter för att förebygga risker för Hofors kommuns ungdomar att
hamna i ohälsa.
Ur ett trygghetsskapande- och ungdomsperspektiv kan fältassistenter bidra till en förbättra
hälsa hos ungdomarna i Hofors kommun. Ett samarbete mellan fältassistenterna, Entré
Ungdom, polisen, skolan och socialtjänsten skulle kunna bidra till att problem kan identifieras i ett tidigt skede. Detta skapar förutsättningar till att göra inriktade och anpassade insatser till att motverka ohälsan.

Ekonomisk kalkyl
Det är svårt att fastställa en exakt ekonomisk kalkyl gällande denna motion, men ett bifall
till denna motion kommer åtminstone på kort sikt att innebära höjda personalkostnader.
En uppskattad kostnad är ca 1.2 miljon kronor för två personer och vissa aktiviteter. Långsiktigt kan samhällskostnaderna komma att minska då mindre resurser behöver läggas på
att motverka ohälsan bland ungdomar. Att arbeta med ungdomar för att skapa en bättre
hälsa och trygghet kan också ske genom att exempelvis ställa krav på föreningar för att få
föreningsbidraget (Vuxna på stan). En annan tänkbar lösning som inte kostar pengar är att
se över och prioritera om befintlig verksamhet/uppdrag och styra det.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Anders Holmkvist, säkerhetschef 2019-09-26
Motion, 2015-10-25
Kommunfullmäktige 2015-11-16 § 153
KSAU 2019-10-08/ § 93
KS 2019-10-22 / § 126

Beslutsförslag under mötet
Kenneth Axling (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Expedieras
Akten
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Ekonomienheten
Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 119 Interpellation om sexuella trakasserier mot ungdomar i
skolan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att efter att ledamöter givits tillfälle att yttra sig i debatten att
avsluta ärendet.

Ärende
Charlie Ahlholm (SD) har inkommit med en interpellation till barn och utbildningsnämndens
ordförande med anledning av sexuella trakasserier mot ungdomar i skolan.
Kommunfullmäktige beslutade den 2019-10-15 § 107 att interpellationen skulle besvaras
av barn- och utbildningsnämndens ordförande Daniel Johansson (S) vid fullmäktiges sammanträde den 12 november.
Daniel Johansson (S) har inför sammanträdet inkommit med ett interpellationssvar.
I svaret beskrivs hur Hofors kommuns skolors trygghetsarbete och hur skolorna förebygger
trakasserier och kränkningar. Exempel på åtgärder som vidtagits är ombyggnation av toaletter, omklädningsrum och duschrum. I svaret beskrivs även hur ordförande agerar för att
säkerställa skolmiljön för eleverna, bl.a. sker det genom målarbete, verksamhetsbesök och
uppföljningar i nämnden.
I debatten yttrar sig Daniel Johansson (S), Charlie Ahlholm (SD), Susanna Wintherhamre (V)

Beslutsunderlag
Interpellation, Charlie Ahlholm (SD), 2019-09-30
Svar på interpellation, Daniel Johansson, Ordförande för barn- och utbildningsnämnden,
2019-10-28

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 120 Interpellation om Hofors kommuns deltagande i Stolt
och nykter
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att efter att ledamöter givits tillfälle att yttra sig i debatten att
avsluta ärendet.

Ärende
Margon Johansen (SD) har inkommit med en interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående deltagande i Stolt och nykter för ungdomar i Gävle.
Kommunfullmäktige beslutade den 2019-10-15 § 106 att interpellationen skulle besvaras
av kommunstyrelsens ordförande Linda-Marie Anttila (S) vid fullmäktiges sammanträde
den 12 november.
Linda-Marie Anttila (S) har inför sammanträdet inkommit med ett interpellationssvar.
I svaret återges hur Hofors kommun under nästan 20 år arbetat med drogfri skolavslutning,
någonting som ledde till den framgångsrika ”Hoforsmodellen” och som andra kommuner
tog efter. Mellan 2012 och 2014 deltog Hofors kommuns niondeklassare i Gävles drogfria
skolavslutning Stolt och nykter. Tyvärr minskade intresset för deltagande i drogfri skolavslutning markant under denna period. Numer är skolavslutning återigen en debuthelg för
alkohol och oroligheterna är tillbaka.
I debatten yttrar sig Linda-Marie Anttila (S) och Margon Johansen (SD)

Beslutsunderlag
Interpellation, Margon Johansen (SD), 2019, 09-26
Svar på interpellation, Linda-Marie Anttila, Ordförande för kommunstyrelsen, 2019-11-04

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2019/98

18
(23)

Kommunfullmäktige
2019-11-12

§ 121 Medborgarförslag om belysning av gångväg vid Postiljonsvägen, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen för beredning så
att Kommunfullmäktige kan fatta beslut senast 2020-03-31.

Ärende
Ett medborgarförslag om belysning på gångväg vid Postiljonsvägen har inkommit. Förslagsställaren önskar att kommunen sätter upp 3-4 stolpar vid den gångväg som löper mellan
Postiljonsvägen och befintligt elljusspår. Förslaget motiveras med att det skulle skapa en
säkrare passage.

Beslutsunderlag
Förslag till beslut, Kommunfullmäktiges presidium, 2019-10-29
Medborgarförslag, 2019-10-24, Gert Sture Johansson
Muntlig information, Gert Sture Johansson, förslagsställare

Beslutsförslag under mötet
Anne Persson (HOP) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning så att kommunfullmäktige kan fatta beslut senast 202003-31.

Expedieras
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2019/101

19
(23)

Kommunfullmäktige
2019-11-12

§ 122 Motion om att motverka sexuella övergrepp, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna förslaget till Kommunstyrelsen för beredning
så att Kommunfullmäktige kan fatta beslut senast 2020-03-31.

Ärende
Samuel Gonzalez (V), Carina Halfvars (V) och Olivia Drugge (V) har inkommit med en
motion om att motverka sexuella övergrepp. De föreslår att kommunen beslutar om:


att en handlingsplan utarbetas för att systematiskt arbeta emot sexuella övergrepp
och trakasserier i kommunens skolor.



att medarbetare i verksamheter som riktar sig till barn erbjuds fortbildning om samtycke samt om sexuellt våld och trakasserier.

Beslutsunderlag
Förslag till beslut, Kommunfullmäktiges presidium 2019-10-29

Expedieras
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2019/100

20
(23)

Kommunfullmäktige
2019-11-12

§ 123 Interpellation med anledning av att Barnkonvention blir
svensk lag, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen ska besvaras av Kommunstyrelsens ordförande vid Kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 10 december 2019.

Ärende
Sanna Stenberg (HOP) och Gry Sjöberg (HOP) har inkommit med en interpellation med anledning av att Barnkonventionen blir svensk lag vid årsskiftet 2019/2020. Med anledning av
detta önskar de ställa följande frågor till Kommunstyrelsens ordförande Linda-Marie Anttila:


Hur arbetas det inom kommunens verksamheter för att införa Barnkonventionen?



Hur ser planen ut för att säkerställa att politiker och anställda inom samtliga verksamheter i kommunen får den kompetens som behövs för att säkra att Hofors
kommun följer Barnkonventionen?



När kan Kommunfullmäktige vänta sig återrapportering gällande hur Barnkonventionen har implementerats samt hur den efterföljs för att säkerställa att barnens
rättigheter synliggörs och tillgodoses i organisationen?

Beslutsunderlag
Förslag till beslut, Kommunfullmäktiges presidium 2019-10-29

Expedieras
Kommunstyrelsens ordförande
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2019/1002

21
(23)

Kommunfullmäktige
2019-11-12

§ 124 Rapportering till Kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporteringen samt att begära att Kommunstyrelsen yttrar sig över revisionens granskning av kommunens delårsrapport senast den 31
januari 2020.

Ärende
Rapportering till Kommunfullmäktige för perioden 2019-10-01 – 2019-10-31:
Löpnr
Ärende
Avsändare
Reg.datum
1166/2019 Granskning av kommunens delårsrapport 2019 Revisionen 2019-10-31
Kommunfullmäktige har tagit emot av revisionen upprättad granskning gällande kommunens delårsrapport 2019. I rapporten framför revisionen en del förbättringsåtgärder och
synpunkter. Revisionen har dock gjort bedömningen att något yttrande från Kommunstyrelsen gällande granskningen inte är nödvändigt. Kommunfullmäktiges presidium gör, efter
att ha tagit del av granskningen, en annan bedömning, varför Kommunfullmäktige föreslås
begära ett yttrande från Kommunstyrelsen gällande granskningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, Kanslichef, 2019-10-31
Rapport granskning av kommunens delårsrapport, 2019-10-28

Beslutsförslag under mötet
Linda-Marie Anttila yrkar att kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporteringen
samt att begära att kommunstyrelsen yttrar sig över revisionens granskning av kommunens
delårsrapport senast den 31 januari 2020.

Expedieras
Kommunstyrelsen
Revisionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2019/96

22
(23)

Kommunfullmäktige
2019-11-12

§ 125 Motion angående drogfri skolavslutning, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning så
att kommunfullmäktige kan fatta beslut senast i juni 2020

Ärende
Linda Marie Anttila (S), Torbjörn Nordström (L) och Hans Larsson (C) har inkommit med en
motion angående Drogfri skolavslutning.
I motionen lämnas följande förslag
- Hofors kommun ska arbeta för att införa den Drogfria skolavslutningen igen med
samma uppbyggnad som tidigare med delaktighet och inflytande av ungdomarna
enligt den så kallade ”Hoforsmodellen”.
- Arrangemanget ska ligga under Kommunstyrelsen och Brottsförebyggande rådet.
- Medel ska avsättas i kommande budget som ska öronmärkas ”Förebyggande arbete, Drogfri skolavslutning”.

Beslutsunderlag
Motion angående Drogfri skolavslutning, Linda Marie Anttila, Torbjörn Nordström, Hans
Larsson, 2019-11-06

Expedieras
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

23
(23)

Kommunfullmäktige
2019-11-12

§ 126 Interpellation angående det nya systemet för kommunal
kostnadsutjämning, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen ska besvaras av kommunstyrelsens ordförande vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 10 december

Ärende
Ziita Eriksson (M) har inkommit med en interpellation till kommunstyrelsens ordförande
angående det nya systemet för kommunal kostnadsutjämning.
Följande frågor önskas besvaras:
- Hur påverkar det sena slutbeskedet budget för 2020? Har nämnderna börjat arbeta
med eventuella omfördelningar/förändringar i budget för 2020? Vad kan dessa
eventuella förändringar innebära för verksamheterna?
- Kan de besparingar och effektiviseringar som kommunens verksamheter genomgått
ligga till grund för den eventuella minskningen av bidraget?
- I det nya systemet räknas Hofors kommun inte som en glesbygdskommun och det
är en parameter som över tid inte heller kan förändras, men ser kommunstyrelsens
ordförande att det finns andra parametrar som kan komma att påverka bidraget
framöver? Vilka är dessa i så fall?
- Hofors kommun står inför samma utmaningar som Sveriges övriga kommuner när
det gäller att bibehålla välfärden och se till att våra kärnverksamheter har bra kvalitet. Samtidigt ser vi hur staten för över allt mer kostnader och ansvar på framförallt
mindre kommuner i och med att bland annat arbetsförmedlingen försvinner. Hur
ser kommunstyrelsens ordförande på detta kopplat till det nya kostnadsutjämningssystemet?

Beslutsunderlag
Interpellation, Ziita Eriksson, 2019-11-12

Expedieras
Kommunstyrelsens ordförande
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

