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§ 132 Kungörande
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna sammanträdets kungörande.

Justerare

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

Ärende
Tillägg:
Ärendenummer 9b ”Tillsättande av beredning av förtroendevaldas arvoden för nästa mandatperiod”
Ärendenummer 18 ”Medborgarförslag om ungdomsgård, anmälan”

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 134 Allmänhetens frågestund
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att efter allmänheten getts möjlighet att ställa sina frågor att
avsluta ärendet.

Ärende
Under allmänhetens frågestund har allmänheten möjlighet att ställa frågor om kommunens
verksamhetsområden
Frågor ställs om:
- Bussbytet i Sandviken med anledning av de nya busslinjerna mellan Hofors och
Gävle.
- Försörjningsstöd för att uppnå existensminimum.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 135 Information minoritetspolitik
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tacka för informationen.

Ärende
Katarina Popovic, Länsstyrelsen Stockholm, informerar om den svenska minoritetspolitiken
och minoritetslagstiftningen.
Två internationella konventioner ligger som grund för den svenska minoritetspolitiken; Den
europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk (minoritetsspråkskonventionen)
samt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter. Sverige ratificerade dessa konventioner år 2000.
Riksdagen har beslutat att fem grupper i Sverige har status som nationell minoritet (sverigefinnar, samer, judar, romer och tornedalingar) och att fem språk har status som nationella minoritetsspråk (finska, samiska, jiddisch, romani chib och meänkieli).
Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk fastställer ett grundskydd
för alla nationella minoriteter och minoritetsspråk och ett förstärkt skydd för samiska,
finska och meänkieli. Det förstärkta skyddet gäller för de kommuner som är ett förvaltningsområde för samiska, finska och meänkieli. Hofors kommun blev ett förvaltningsområde för finska den 1 februari år 2011.
För att minoritetspolitiken ska lyckas behövs tydliga mål, samordnade funktioner för minoritetsfrågor, förankring i politisk och verksamhetsmässig ledning samt fungerande samråd
med lokala företrädare för de nationella minoriteterna.

Beslutsunderlag
Muntlig information Katarina Popovic, Länsstyrelsen Stockholm

Justerare

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

Ärende
Torbjörn Söderström, revisionen, informerar om revisionens arbete (se bilaga 2). Revisionen har överlämnat två revisionsrapporter till kommunstyrelsen. Den första revisionsrapporten granskar kommunens arbete med intern kontroll och den andra revisionsrapporten är
en uppföljningsgransking av tidigare granskningar som gällde ”De helägda bolagens interna
kontroll” från 2011 och ”bisysslor” år 2012. Kommunstyrelsen har yttrat sig över granskningarna den 2017-11-21/ §§ 132-133
Revisionen deltog i Socialnämndens sammanträde den 16 november år 2017. Under sammanträdet behandlades bland annat riktlinjer för vuxna med beroendeproblematik, förslag
på öppenvård i Hofors och rekommendationer från SKL som berör kvalitén i särskilt boende.
Revisionen informerar även att Inköp Gävleborg infordrar för närvarande anbud på auktoriserade revisionsföretag. Revisionen kommer på fullmäktiges nästa sammanträde att informera mer om detta.

Beslutsunderlag
Muntlig information, Torbjörn Söderström, revisionen
Rapport, Torbjörn Söderström, 2017-12-12 (se bilaga 2)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2014/104

§ 137 Val av vice ordföranden i Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att inrätta ytterligare en vice ordförande för Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden samt Kommunstyrelsen,
att till ytterligare en vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden för resterande mandatperiod 2015-2018 utse Alice Lindgren (C), samt
att till ytterligare en vice ordförande i Kommunstyrelsen för resterande mandatperiod
2015-2018 utse Hans Backman (L).

Yrkande
Ioan Paris (SD) yrkar bifall till valberedningens förslag.

Protokollsanteckningar
Ziita Eriksson (M), Eva Julin (M), Alf Persson (M), Xamuel Gonzalez Westling (V), Linda
Lundberg (V), Sören Bergqvist (V) och Daniel Wintherhamre (V) deltar inte i beslutet.

Ärende
Majoriteten har under 2017 förändrats. För att presidierna bättre ska spegla den nya majoriteten önskas att ytterligare vice ordföranden till nämnderna och styrelsen utses. Sedan
tidigare finns vice ordföranden till nämnderna och styrelsen och genom detta val tillsätts
således andre vice ordföranden.
Valberedningen har vid sitt sammanträde den 2017-12-11/ § 2 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att inrätta ytterligare en vice ordförande för Socialnämnden, Barn- och
utbildningsnämnden samt Kommunstyrelsen,
att till ytterligare en vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden för resterande mandatperiod 2015-2018 utse Alice Lindgren (C)
att till ytterligare en vice ordförande i Kommunstyrelsen för resterande mandatperiod
2015-2018 utse Hans Backman (L).

Beslutsunderlag
Valberedningen 2017-12-11/ § 2

Expedieras
Akten
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Alice Lindgren
Hans Backman

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Personal

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 138 Entledigande/fyllnadsval
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Torbjörn Nordström (L) från sitt uppdrag som ledamot i Socialnämnden,
att entlediga Hans Hellström (S) som ledamot i Barn- och utbildningsnämnden,
att som ny ledamot i Barn- och utbildningsnämnden för resterande mandatperiod 20152018 utse Alice Lindgren (C), samt
att som ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden för resterande mandatperiod 20152018 utse Hans Hellström (S).

Ärende
Torbjörn Nordström (L) har inkommit med en begäran om att entledigas från sina uppdrag
som ledamot i Socialnämnden och som ledamot i kommunala pensionärsrådet. Kommunfullmäktige har att ta ställning till Nordströms uppdrag i Socialnämnden.
Hans Hellström (S) har inkommit med en begäran om att entledigas från sitt uppdrag som
ledamot i Barn- och utbildningsnämnden. Socialdemokraterna föreslår att Alice Lindgren
(C) går in som ny ledamot i nämnden och att Hans Hellström (S) väljs som ny ersättare efter
Alice Lindgren (C).

Expedieras
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Torbjörn Nordström
Hans Hellström
Alice Lindgren
Personal
Hemsidan

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 139 Tillsättande av beredning för förtroendevaldas arvoden
för nästa mandatperiod
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att tillsätta en fullmäktigeberedning för att se över de förtroendevaldas arvodesreglemente
inför kommande mandatperiod,
att som ordförande i fullmäktigeberedningen utse Torbjörn Jansson (S), samt
att som ledamöter i beredningen utse Irene Johnsson (C), Hans Backman (L), Marie-Louise
Dangardt (S), Xamuel Gonzalez Westling (V), Ziita Eriksson (M), Ioan Paris (SD), Pär Åslund
(FHT) och Anne Persson (HOP).

Beslutsförslag under mötet
Ordförande föreslår att kommunfullmäktige beslutar att tillsätta en fullmäktigeberedning
för att se över de förtroendevaldas arvodesreglemente inför kommande mandatperiod.
Beredningen ska bestå av en ordförande och en representant från varje parti i fullmäktige.
Fullmäktigeberedningens arbete ska redovisas för beslut på kommunfullmäktiges sammanträde i maj 2018.
Xamuel Gonzalez Westling (V) och Ziita Eriksson (M) yrkar på att beredningen ska bestå av
en person från varje parti och att beredningen utser sin ordförande.
Diana Blomgren (S) föreslår att Torbjörn Jansson blir ordförande tillika sammankallande.
Daniel Johansson (S) föreslår att Marie-Louise Dangardt (S) ska ingå i beredningen.
Anne Persson (HOP) föreslår att Anne Persson (HOP) ska ingå i beredningen.
Hans Backman (L) föreslår att Hans Backman (L) ska ingå i beredningen.
Xamuel Gonzalez Westling (V) föreslår att Xamuel Gonzalez Westling (V) ska ingå i beredningen.
Ann-Sofie Stenbacka (C) föreslår att Irene Johnsson (C) ska ingå i beredningen.
Ioan Paris (SD) föreslår att Ioan Paris (SD) ska ingå i beredningen.
Ziita Eriksson (M) föreslår att Ziita Eriksson (M) ska ingå i beredningen.
Broor Sundin (OPOL) föreslår att Pär Åslund (FHT) ska ingå i beredningen.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut; ordförandes förslag till beslut
och Xamuel Gonzalez Westlings (V) m.fl. förslag till beslut.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att fullmäktige beslutat i enlighet
med ordförandes förslag till beslut. Ordförande finner att fullmäktige beslutar välja ordförande tillika sammankallande för fullmäktigeberedningen samt att varje parti har nominerat en representant till beredningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ärende
Hofors kommun är i behov av att se över de förtroendevaldas arvodesreglemente inför
nästa mandatperiod. Ett nytt arvodesreglemente måste antas av fullmäktige innan nästa
mandatperiod.
För att utarbeta ett nytt arvodesreglemente avser fullmäktige att tillsätta en fullmäktigeberedning som har i uppgift att komma med ett förslag till ett nytt arvodesreglemente som
ska gälla från och med nästa mandatperiod.

Expedieras
Akten
Samtliga partier i kommunfullmäktige
Torbjörn Jansson
Xamuel Gonzalez Westling
Irene Johnsson
Hans Backman
Marie-Louise Dangardt
Anne Persson
Ioan Paris
Pär Åslund
Ziita Eriksson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 140 Budget 2018 samt plan 2019-2020
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna budget 2018 samt plan 2019-2020.

Beslutsförslag under mötet
Ziita Eriksson (M), Eva Julin (M), Anne Persson (HOP) och Xamuel Gonzalez Westling (V)
yrkar på att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att förtydliga de ospecificerade sparkraven som framgår av budgetförslaget.
Kenneth Axling (S), Marie-Louise Dangardt (S) och Torbjörn Jansson (S) yrkar på ärendet ska
avgöras idag.
Linda-Marie Anttila (S), Kenneth Axling (S), Marie-Louise Dangardt (S), Daniel Johansson (S),
Torbjörn Jansson (S), Hans Backman (L), Arne Evertsson (L), Alice Lindgren (C), Ioan Paris
(SD) och Broor Sundin (-) yrkar på att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag; Ziita Erikssons (M) m.fl. förslag om återremiss, Kenneth Axlings (S) m.fl. förslag om att ärendet ska avgöras idag samt Linda-Marie
Anttilas (S) m.fl. förslag om bifall till kommunstyrelsens förslag.
Först behandlas frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Ordförande ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att fullmäktige beslutat att ärendet ska
behandlas idag. Omröstning begärs och genomförs genom upprop. Av resultatet framgår
att 19 röstat för att ärendet ska avgöras idag samt att 9 röstat för att ärendet ska återremitteras. Se bilaga 1 Omröstningsprotokoll. Ordförande finner efter omröstningen att
kommunfullmäktige beslutat att avgöra ärendet idag.
Därefter konstaterar ordförande att det endast finns ett förslag till beslut; Linda-Marie Anttilas (S) m.fl. förslag om bifall till kommunstyrelsens förslag.

Protokollsanteckning
Xamuel Gonzalez Westling (V), Daniel Wintherhamre (V), Linda Lundberg (V) och Sören
Bergqvist (V) deltar inte i beslutet om bifall till kommunstyrelsens förslag.

Reservation
Ziita Eriksson (M), Eva Julin (M) och Alf Persson (M) reserverar sig mot beslutet (se bilaga
3).

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

15
(25)

Kommunfullmäktige
2017-12-12

Ärende
I budgetförslaget ligger en oförändrad utdebitering på 22,86 kr. Till grund för beräknade
skatteintäkter ligger befolkningsunderlaget per 1 november 2017. Här gör Hofors kommun
bedömningen att invånarantalet ligger på ca 9630 personer. En ökning under planperioden
kommer sedan att ske med 25 personer per år enligt budget. Denna ökning ligger under
den riksprognos som SKL tagit fram. Antagandet medför att skatter och bidrag ökar med i
snitt 2,8 % per år under planperioden. Detta är lägre än riksprognosen som medför en ökning med 3,3 % per år.
Skatteintäkterna ökar med 13 mkr mellan 2017 och 2018. Till denna ökning läggs ökade
statsbidrag som medför att de totala intäkterna ligger på 633 mkr. Ett överskottsmål på 1 %
medför att det beräknade överskottet måste vara 6 mkr. Kvar återstår då 627 mkr att fördela. De preliminära ramarna var 616 mkr varför ytterligare 11 mkr har kunnat fördelas. Av
dessa har Socialnämnden (SN) fått 8 mkr och Barn- och utbildningsnämnden (BUN) 7 mkr.
Finansförvaltningen har istället fått en minskad ram på drygt 4 mkr. Det samlade resultatet
för 2018 samt planåren 2019-2020 är 24,3 mkr.
Behoven inom SN och BUN är stora. Verksamheterna inom dessa nämnder har prioriterats.
Inom SN har nya boenden öppnats och kostsamma beslut inom LSS kräver stora resurser.
Samtidigt har statsbidragen reducerats från Migrationsverket. Inom BUN har barnantalet
vuxit inom för- och grundskola, vilket kräver ytterligare resurser. Inom dessa nämnder finns
ospecificerade sparkrav på 13,8 mkr för BUN och 16,3 mkr för SN. Detta föranleder att
båda nämnderna har omfattande behov av att vidta åtgärder för en anpassning av verksamheterna till en lägre kostnadsnivå.

Beslutsunderlag
Förslag till budget 2018, plan 2019-2020
Tjänsteskrivelse Mats Hägglund, ekonomichef, 2017-11-07
KSAU 2017-11-07/ § 135
KS 2017-11-21/ § 131

Expedieras
Akten
Kommunstyrelsen
Nämnderna
Revisionen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 141 Utbetalning av partistöd 2018
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna utbetalning av partistöd för 2018 med:
204 000 kronor till Arbetarpartiet Socialdemokraterna,
80 000 kronor till Vänsterpartiet,
80 000 kronor till Hoforspartiet,
64 500 kronor till Moderaterna,
64 500 kronor till Sverigedemokraterna,
49 000 kronor till Centerpartiet samt
49 000 kronor till Liberalerna.

Ärende
Kommunfullmäktige ska årligen fatta beslut om utbetalning av partistöd. Partierna ska sedan efterföljande år redovisa att stödet har använts till det ändamål som anges i kommunallagen. Enligt kommunens bestämmelser utgår ett årligt grundstöd om 18 000 kronor till
partierna i kommunfullmäktige och ett årligt mandatstöd om 15 500 kronor för varje mandat som partiet har i kommunfullmäktige.
I kommunfullmäktige finns 8 partier representerade, fördelade på 31 mandat.
För 2016 års partistöd har redovisningar lämnats in och godkänts för kommunfullmäktiges
alla partier förutom Folkhemmet Hofors-Torsåker. Med anledning av detta föreslås de inte
erhålla något partistöd för 2018.

Ekonomisk kalkyl
Den totala kostnaden för partistöd 2018 uppgår till 591 000 kronor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, kommunsekreterare, 2017-10-20
KSAU 2017-11-07/ § 136
KS 2017-11-21/ § 130

Expedieras
Partierna i kommunfullmäktige
Ekonomifunktionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 142 Bestämmelser gällande bisysslor Hofors kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva ”Policy- bisysslor i Hofors kommunkoncern
(kommun och kommunala bolag)” beslutat av kommunfullmäktige 2013-02-18 / § 13.

Ärende
2013-02-18 fastställde KF en policy gällande bisysslor ”Policy- bisysslor i Hofors kommunkoncern (kommun och kommunala bolag)”. Utöver denna policy, fastställde KS 2013-01-28
/ § 14 även riktlinjer för hantering av bisysslor i Hofors kommunkoncern (kommun och
kommunala bolag).
Utifrån att förändringar och förtydliganden har skett i lag och avtal, har översyn av riktlinjen för hantering av bisysslor skett. Förtydliganden har gjorts gällande de dokumenterade
rutinerna för hur arbetet med bisysslor ska bedrivas där bland annat ansvar, roller och uppföljning har tydliggjorts. Förtydliganden har även gjorts då bisyssla fullgörs som inte godkänts av arbetsgivaren och vilka påföljder det kan leda till. Det är viktigt att rutinerna implementeras och blir kända i verksamheterna så att de efterföljs samt att uppföljning sker
från central nivå.
Dessa dokument kommer att upphävas och ersättas av riktlinjer fattade på tjänstemannanivå

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Pernilla Bredin 2017-10-24
KSAU 2017-11-07/ § 132
KS 2017-11-21/ § 134

Expedieras
Kommunstyrelsen
Personalfunktionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 143 Revidering av reglemente för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd får ansvar för uppgifter enligt lag
(2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i Hofors, Ockelbo
och Sandvikens kommun,
 Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd får ansvar för att samordna klimatanpassningsarbete i Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun,
 Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd får ansvar för kalkning (åtgärder vid
försurning) i Sandvikens kommun,
 ansvar för uppgifter rörande bostadsanpassningsbidrag enligt lag (1992:1574) om
bostadsanpassningsbidrag i Ockelbo kommun flyttas från Socialnämnden till Västra
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd,
 ändringarna ska gälla från och med 1 januari 2018 samt att
 ge uppdrag till respektive förvaltning att ändra reglementet enligt ovan beslutade
punkter.

Ärende
Den 1 juli 2017 trädde lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i kraft. Då
många bestämmelser som ska gälla för e-cigaretter har sina motsvarigheter i tobakslagstiftningen är det lämpligt att Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd även får ansvara för kommunernas skyldigheter enligt denna lag. Behovet att utse en nämnd som ansvarar för att samordna klimatanpassningsarbetet för Ockelbo, Hofors och Sandvikens
kommun har blivit alltmer angeläget. Då Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd ansvarar för den fysiska planeringen samt övrigt klimatarbete är det lämpligt att nämnden
även får ansvaret att samordna klimatanpassningsarbete.
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd ansvarar idag för kalkning (åtgärder vid försurning) för Ockelbo och Hofors kommun. Då nämnden redan har ansvar för kalkning i två
av kommunerna och frågan ligger nära övriga naturvårdsfrågor föreslås ansvaret för kalkning i Sandvikens kommun flyttas över till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd.
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd ansvarar idag för uppgifter rörande bostadsanpassningsbidrag enligt lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag för Hofors och
Sandvikens kommun. På grund av förändringar i Ockelbos organisation och att nämnden
redan har ansvaret för frågan i två av kommunerna föreslås ansvaret lämnas över till Västra
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd.
Kommunstyrelsens ordförande har den 2017-11-21 med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning G:1 beslutat att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att
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Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd får ansvar för uppgifter enligt lag
(2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i Hofors, Ockelbo
och Sandvikens kommun,
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd får ansvar för att samordna klimatanpassningsarbete i Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun,
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd får ansvar för kalkning (åtgärder vid
försurning) i Sandvikens kommun,
ansvar för uppgifter rörande bostadsanpassningsbidrag enligt lag (1992:1574) om
bostadsanpassningsbidrag i Ockelbo kommun flyttas från Socialnämnden till Västra
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd,
ändringarna ska gälla från och med 1 januari 2018 samt att
ge uppdrag till respektive förvaltning att ändra reglementet enligt ovan beslutade
punkter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Håkan Eck, Strategi- och servicechef, 2017-11-21
Delegationsbeslut, Linda-Marie Anttila, KS ordförande, 2017-11-21
VGS 2017-09-26/ § 152
Tjänsteskrivelse, VGS, 2017-09-06
Reviderat reglemente med ändringar markerade

Expedieras
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
Strategi- och serviceenheten
Akten
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§ 144 Motion om tillgänglighet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

Ärende
Ziita Eriksson (M) har inkommit med en motion om att en åtgärdsplan ska tas fram gällande
”enkelt åtgärdade hinder mot tillgängligheten och användbarheten för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga" i Hofors kommun.
Hofors kommun har idag ingen åtgärdsplan, men en inventering genomfördes hösten år
2009 av dåvarande bygg- och miljökontoret. Det finns således ett behov att göra en ny inventering samt att utforma en åtgärdsplan. Strategi- och serviceenheten anses som mest
lämplig att arbeta med framtagandet av en åtgärdsplan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Håkan Eck, 2017-08-24
Motion, Ziita Eriksson, 2014-09-02
Protokoll, kommunfullmäktige, 2014-09-15 § 80
KSAU 2017-11-07/ § 145
KS 2017-11-21/ § 139

Expedieras
Akten
Motionsställaren
Strategi- och servicechefen
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§ 145 Motion om gång- och cykelväg vid Magasinsvägen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

Ärende
Hans Larsson (C) och Ann-Sofie Stenbacka (C) har lämnat in en motion om att kommunen
ska bredda samt anlägga en gång- och cykelväg längs Magasinsvägen i Torsåker. Magasinsvägen är en ca 300 meter lång väg som leder in från Gammelstillavägen till hållplatsen för
tåg.
Kommunen har lämnat in en ansökan till Trafikverket om medfinansiering av förbättringsåtgärder för att främja trafiksäkerheten och framkomligheten för fotgängare och cyklister till och från järnvägsstation i Torsåker. Åtgärderna avser bidrag för år 2018.
Kommunen avvaktar beslut av Trafikverket gällande medfinansiering.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Eva Andersson, 2017-10-18
Motion, Hans Larsson (C) och Ann-Sofie Stenbacka (C), 2016-03-21
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2016-04-25 § 42
KSAU 2017-11-07/ § 144
KS 2017-11-21/ § 140
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Akten
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§ 146 Medborgarförslag om framkomligheten mellan Skolgatan och affärerna
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

Ärende
Ett medborgarförslag gällande framkomligheten mellan Skolgatan och affärerna har inkommit till kommunen. Förslagsställaren menar att det under vintertid, på grund av snö
och is, är svårt att ta sig från parkeringen in till affärerna. Som lösning på problemet föreslås att kommunen lägger in värmerör, möjliggör för parkering på det snöfria torget eller
bygger ett skärmtak.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2017-11-20
Skrivelse, kommunfullmäktiges presidium, 2017-11-27

Expedieras
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 147 Rapportering till kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

Ärende
Rapportering till kommunfullmäktige för perioden 2017-11-01 – 2017-11-27.
Löpnr
Ärende
Avsändare
1394/2017 Utlåtande avseende delårsrapport 2017-08-31
Gästrike Räddningstjänst
1395/2017 Granskning av kommunens delårsrapport per 31 aug. 2017
Kommunrevisionen
1488/2017 KS 2017-11-21/ § 132 Yttrande gällande granskning av intern Kommunstyrelsen
kontroll i Hofors kommun
1489/2017 KS 2017-11-21/ § 133 Svar till uppföljningsgranskning bisyssla Kommunstyrelsen
Hofors kommun och kommunkoncern
1494/2017 KS 2017-11-21/ § 137 Medborgarförslag om laddstolpar för
Kommunstyrelsen
elbilar
1495/2017 KS 2017-11-21/ § 138 Medborgarförslag om garage vid Rön- Kommunstyrelsen
ningsgatan

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Linda Höglin, kommunsekreterare, 2017-11-27
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Akten
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§ 148 Medborgarförslag om ungdomsgård, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

Ärende
Ett medborgarförslag gällande byggande av en ungdomsgård har inkommit till kommunen.
Förslagsställaren menar att en ungdomsgård skulle kunna minska skadegörelsen ute på
bruket, möjliggöra för ungdomar att arbeta på ungdomsgården på helgerna samt bidra till
en ökad integration.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2017-12-11

Expedieras
Akten
Förslagsställaren
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Bilaga 1
Omröstningsprotokoll § 140
Närvarande ledamöter/tjänstgörande ersättare
Daniel Johansson (S)
Marie-Louise Dangardt (S)
Linda-Marie Anttila (S)
Tomas Fröjd (S)
Anette Björk (S)
Mari Rasjö (S)
Kenneth Axling (S)
Juha Könönen (S)
Torbjörn Jansson (S)
Tiina Kauppi (S)
Gunnar Bergkvist (S)
Xamuel Gonzalez Westling (V)
Sören Begqvist (V)
Daniel Winterhamre (V)
Kent Andersson (HOP)
Ziita Eriksson (M)
Alf Persson (M)
Eva Julin (M)
Ioan Paris (SD)
Raimo Ojanen (-)
Alice Lindgren (C)
Ann-Sofie Stenbacka (C)
Arne Evertsson (L)
Hans Backman (L)
Broor Sundin (-)
Anne Persson (HOP) 2:e vice ordförande
Linda Lundberg (V) 1:e vice ordförande
Diana Blomgren (S) Ordförande
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