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§ 1 Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

Ärende
Inom tidsramen för utskick av kallelse har ytterligare två ärenden skickats ut. Ordförande
föreslår att ärendet ”Information bostadsförsörjningsprogram” hanteras före ”Valärende”
och blir därmed nytt ärende nr 4. samt att ärendet ”Information om medborgarundersökning” läggs som ärende nr 28.

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

5 (35)

Kommunstyrelsen
2018-01-30
Dnr

2017/41

§ 2 Information bostadsförsörjningsprogram
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tacka för informationen.

Ärende
Kommunen har gett Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning i uppdrag att ta fram
ett förslag på bostadsförsörjningsprogram för Hofors kommun. Kommunen antog senast
ett bostadsförsörjningsprogram 2008. För varje ny mandatperiod bör ett nytt program tas
fram. Förslaget kommer att utgå från kommunens specifika förutsättningar.
För att fortsätta arbetet med bostadsförsörjningsprogrammet önskas att en styrgrupp tillsätts. Ett ärende gällande detta kommer att skrivas fram till kommunstyrelsens nästa sammanträde i februari.

Beslutsunderlag
Muntlig information Joel Eklund och Lovisa Enerhall, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning samt Håkan Eck, Strategi och servicechef Hofors kommun

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr

2014/104

§ 3 Valärende
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att till ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för resterande mandatperiod 2015-2018 utse Linda-Marie Anttila (S).

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr

2017/124

§ 4 Verksamhetsplan 2018-2020 Kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens verksamhetsplan 2018-2020
samt att godkänna beslutsattestanter 2018.
Susanna Wintherhamre (V) och Xamuel Gonzalez Westling (V) deltar inte i beslutet.

Ärende
Kommunstyrelsen har blivit tilldelad 88,5 mkr i ram för budgetåret 2018.
I verksamhetsplan finns bland annat en beskrivning av styrelsemål, verksamhetsuppdrag
och ekonomisk fördelning inom de olika funktionerna.
Inför varje nytt budgetår ska en förteckning över beslutsattestanter upprättas för styrelsen
och de olika funktionerna och enheterna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Mimmi Abramsson, kommunchef, 2018-01-10
Verksamhetsplan 2018-2020
Beslutsattestanter 2018
KSAU 2018-01-16/ § 4

Expedieras
Akten
Funktionschefer inom KS

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr

2018/11

§ 5 Ekonomistyrningsregler 2018
Beslut
Kommunstyrelsen Beslutar att fastställa upprättat förslag till Ekonomistyrningsregler 2018
med
 tillägget under rubrik 1.1.4 ”styrelse/nämnd får besluta om omdisponering inom sin
budget. Dock får omdisponeringen inte leda till att de av fullmäktiges beslutade
kommunövergripande mål och de av styrelsen/nämnden beslutade nämndmål i väsentlig omfattning ändras”,
 borttagandet under rubrik 3 av ”februari” och under rubrik 4.2.4 ”prognosen för
augusti ska utgöra underlag till budgetberedningen, dvs preliminär prognos ej fastställd av Kommunstyrelse”.
Susanna Wintherhamre (V) och Xamuel Gonzalez Westling (V) deltar ej i beslutet.

Beslutsförslag under mötet
Torbjörn Jansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med tillägget
under rubrik 1.1.4 ”styrelse/nämnd får besluta om omdisponering inom sin budget. Dock
får omdisponeringen inte leda till att de av fullmäktiges beslutade kommunövergripande
mål och de av styrelsen/nämnden beslutade nämndmål i väsentlig omfattning ändras”.
Linda-Marie Anttila (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar om borttagande under rubrik 3
av ”februari” och under rubrik 4.2.4 av ”prognosen för augusti ska utgöra underlag till budgetberedningen, dvs preliminär prognos ej fastställd av Kommunstyrelse”.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns ett yrkande om bifall samt två förslag om ändringar.
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen beslutar om bifall till Torbjörn Janssons (S)
förslag om tillägg och finner att så är fallet. Ordförande frågar sedan om det är kommunstyrelsens mening att besluta om bifall till Linda-Marie Anttilas (S) förslag om ändring och
finner att så är fallet.

Ärende
I Ekonomistyrningsreglerna ingår bland annat att lämna anvisningar och tidplan inför budget- och uppföljningsprocessen. För 2018 har tidsplanen för budgetprocessen ändrats genom att budgetberedningen genomförs innan sommaren.
I anvisningarna framgår bland annat att:
* Kommunfullmäktige fastställer nettobudget per nämnd/styrelse gällande driften.
* Verksamhetschefen får besluta om omdisponering av budget inom respektive styrelse/nämnd.
*Kommunchefen får besluta om omdisponering av budget mellan styrelse/nämnder.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dock får omdisponeringen inte leda till att de av fullmäktiges beslutade kommunövergripandemål och de av styrelsen/nämnden beslutade nämndmål i väsentlig omfattning ändras.
Uppföljningsprocessen omfattar sex uppföljningar under året.
Uppföljning av mål och verksamhet kommer att ske vid tre tillfällen under året, april, augusti och december. Vid dessa tillfällen kommer även en helårsprognos att framställas.
Ekonomisk prognos för helåret kommer att ske vid tre tillfällen under året februari, april
och augusti.
Enligt Kommunallagen ska Kommunstyrelsen besluta om budgetanvisningar, tidpunkt för
inlämning av nämndernas budget- och planförslag samt tidpunkter för nämndernas redovisning av föregående års medelsförvaltning. Upprättandet av ekonomistyrningsregler är
en del av detta ansvar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-01-04, Mats Hägglund
Ekonomistyrningsregler 2018, 2018-01-04, Mats Hägglund
KSAU 2018-01-16/ § 5

Expedieras
Akten
Nämnder
Verksamhetschefer
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 6 Yttrande gällande granskning av delårsrapport per 201708-31
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna yttrande över granskning av delårsrapport per
2017-08-31

Ärende
Yttrande över granskning av delårsrapport per 2017-08-31.
Hofors kommuns ekonomiska läge är stabilt men stora utmaningar väntar. För år 2017 är
det ekonomiska läget tufft. Bedömningen är att resultatet för 2017 kommer att påvisa ett
underskott gentemot budget.
När det gäller den kritik som riktats mot Hofors kommun i granskningsrapporten från revisorerna så görs bedömningen utifrån kommunfullmäktiges uppsatta mål.
De finansiella målen uppnås inte. Här måste måtten också tydliggöras. En prognossiffra
skall tas fram på alla mått för helåret för att säkerställa och förbättra bedömningen. Soliditetsmåtten bör också reduceras till ett mått för att öka tydligheten. I övrigt uppnås måluppfyllelsen gällande företagande d.v.s. företagsklimatet är positivt. Hofors kommun betraktas
också som en positiv arbetsplats vilket är glädjande. Övriga mål uppnås inte helt så där
finns utvecklingsmöjligheter. I verksamhetsplanen bör antalet mått minskas så att målen
lättare kan följas upp. För att förbättra översynen har kommunstyrelsen uppsiktsplikt.
Med ovanstående som grund skall en rättvisande bild kunna ges av kommunens resultat
och ställning vid årets slut.

Beslutsunderlag
Granskning av delårsrapport per 2017-08-31
Yttrande över granskning av delårsrapport per 2017-08-31
KSAU 2018-01-16/ § 25

Expedieras
Akten
Nämnder
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 7 Samordning av förstärkt uppsiktsplikt gentemot gemensamma bolag och förbund
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till arbetsordning gällande förstärkt uppsiktsplikt av gemensamma bolag och förbund, som tagits fram av kommunerna i Gästrikerådet.

Ärende
I enlighet med kommunallagen kap 6 § 1 ska kommunstyrelsen bedriva ”uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha
uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana juridiska personer som avses i 3
kap 16 a-18 b §§ och sådana kommunalförbund som kommunen eller landstinget är medlem i.”
Förändringar i kommunallagen 2013 innebär en förstärkt uppsiktsplikt. Bland annat ska det
kommunala ändamålet anges i bolagsordningen och kommunstyrelsen ska årligen pröva
om verksamheten bedrivits enligt det kommunala ändamålet och enligt de kommunala
befogenheterna. Uppsiktsplikten innebär även att kommunstyrelsen ska följa upp och vara
informerad om situationer inom nämnder, bolag och förbund. Uppsikten ska belysa frågor
angående effektivitet, legalitet och legitimitet utan att för den delen ta över styrningen.
Syftet med att formalisera arbetet med uppsiktsplikten är flera. Det säkerställer att kommunstyrelserna bedriver en ändamålsenlig uppsikt över de gemensamma bolagen och förbunden. Det säkerställer en dialog mellan parterna, ägarna och bolag/förbund. Det skapar
en enlighet och tydlighet gentemot bolagen/förbunden samt att det säkerställer att bolagen/förbunden följer en gemensam utveckling med kommunerna. Formaliseringen skapar
även förutsättningar för att synliggöra händelser och processer som har betydelse för verksamheten.
Det bör dock förtydligas att det inte är kommunstyrelsen som styr nämnder, bolag och förbund. Återkopplingen ska ske till varje enskild kommun där de avgör själva hur kommunfullmäktige via kommunstyrelsen ska agera på det som framkommit i den förstärkta uppsiktsplikten.

Beslutsunderlag
Arbetsordning gällande förstärkt uppsiktsplikt av gemensamma bolag och förbund
Tjänsteskrivelse, Mimmi Abramsson, kommunchef, 2018-01-10
KSAU 2018-01-16/ § 6

Expedieras
Gästrikerådet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 8 Fastställande av taxa för tillsyn enligt tobakslagen, lagen
om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige
 att anta ny taxa för tillsyn enligt tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel,
 att taxan ska träda i kraft den 1 mars 2018,
 att Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd inte ges rätten att varje kalenderår
(avgiftsår) besluta om att justera de i denna taxa antagna avgifterna, samt
 att denna taxa ersätter tidigare taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel.

Ärende
Efter att Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd i maj beslutade (2017-05-23, § 83,)
om förslag till taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel har en ny lag börjat gälla, lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Det finns många likheter mellan bestämmelser som ska gälla för ecigaretter som gäller i tobakslagstiftningen och därför är det lämpligt att de samordnas i
samma taxa. Därför föreslås en ny taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel
med vissa receptfria läkemedel inklusive lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
För Hofors och Ockelbo kommun ersätter den nya taxan den tidigare föreslagna taxan för
tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. För Sandvikens kommun har den tidigare föreslagna taxan istället redan återtagits på grund av de nya
förutsättningarna efter att kommunstyrelsen utvecklingsutskott, 2017-08-22, beslutade att
återremittera den föreslagna taxan till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd.
Beräkningar har gjorts för att bestämma nivån på timavgiften för tillsynen och för att följa
med i den kostnadsutvecklingen som skett sedan de tidigare timavgifterna räknades fram
behöver timavgiften höjas. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds förslag innehåller
även möjligheten för dem att justera taxan utifrån fastställt index, Prisindex för kommunal
verksamhet (PKV). Rättsläget kring indexuppräkningar är i dagsläget osäkert varför Sveriges
kommuner och landsting rekommenderar att vi avvaktar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Eva Andersson, 2018-01-08
Beslut Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd 2017-09-26, §159

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Förslag till ”Taxa för taxa för tillsyn enligt tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel”
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2017-05-23 §58
KSAU 2018-01-16/ § 8

Expedieras
Akten
Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 9 Fastställande av taxa för nyttjande av kommunens geodata
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa föreslagen taxa för
nyttjande av kommunens geodata samt att den börjar gälla 2018-03-01.

Ärende
Under år 2015 beslutade respektive fullmäktige i Hofors, Ockelbo och Sandviken om införande av en gemensam samhällsbyggnadsnämnd, Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd och förvaltning (VGS). Samtidigt antogs ett reglemente där det framgår vilka uppgifter som ligger på nämnden. Under år 2016 beslutade respektive fullmäktige i Hofors, Ockelbo och Sandviken att då gällande taxor skulle gälla som taxor för VGS. I beslutet som togs
av Kommunfullmäktige i Hofors 2016-03-21, § 25, framgår att detta beslut gäller dåvarande
taxor för Miljö- och byggnadsnämnden.
2017-05-23 fattade Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd beslut om förslag till nya
taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och mätverksamhet. Taxeförslaget innehöll ingen taxa för nyttjande av geografiskt data då utgångpunkten då var att
öppna kommunens data. Idag är läget annorlunda och det finns nu ett behov av en ny taxa
för nyttjande av kommunen geografiskt data.
Taxeförslaget bygger precis som tidigare på Sveriges Kommuners och Landstings underlag
från år 2011 som har anpassats för att stämma överens med kommunernas förutsättningar. Grundprincipen för uträkning av avgift är följande formel:
𝐴𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡 = 𝑃𝐹 × 𝑚𝑃𝐵𝐵 × 𝑁 × 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑒𝑘𝑡𝑎𝑟
Där PF står för prisfaktor, mPBB står för milliprisbasbeloppet (en tusendels prisbasbelopp)
och N står för justeringsfaktorn. N föreslås fastställas till 1, mPBB, föreslås till 44,8 (2017)
och prisfaktor föreslås fastställas till 25.
Avgifter för permanent utnyttjande regleras i särskilda avtal som löper i flera år.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Eva Andersson, 2018-01-08
Beslut VGS 2017-09-26, §160
Taxa för nyttjande av kommunens geodata
KSAU 2018-01-16/ § 9

Expedieras
Akten
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 10 Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd inte ges rätten att justera taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken genom årlig indexuppräkning.

Ärende
Under år 2015 beslutade respektive fullmäktige i Hofors, Ockelbo och Sandviken om införande av en gemensam samhällsbyggnadsnämnd, Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd och förvaltning (VGS). Samtidigt antogs ett reglemente där det framgår vilka uppgifter som ligger på nämnden. Under år 2016 beslutade respektive fullmäktige i Hofors, Ockelbo och Sandviken att då gällande taxor skulle gälla som taxor för VGS.
2017-05-23 fattade Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd beslut om förslag till nya
taxor. Förslagen innehöll bland annat möjligheten för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd att varje kalenderår (avgiftsår) besluta om att justera de antagna avgifterna
genom att använda Prisindex för kommunal verksamhet (PVK). 2017-10-17 § 102 antog
kommunfullmäktige föreslagen taxa med undantag för beslutspunkt 3, möjligheten för
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd att justera de antagna avgifterna. Istället
återremitterades beslutspunkten för att utreda lagligheten i detta. Sveriges kommuner och
Landsting (SKL) har skickat ut information om att det för tillfället är ett osäkert rättsläge
kring indexuppräkningar och därför är rekommendationen att avvakta med att ge Västra
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd rätten att indexuppräkna taxorna tills rättsläget är
klarlagt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Eva Andersson, 2018-01-09
Beslut Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 2017-11-29, §198
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2017-10-17 §102
KSAU 2018-01-16/ § 10

Expedieras
Akten
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.
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§ 11 Taxa för tillsyn enligt lagen om offentlig kontroll enligt
livsmedels- och foderlagstiftningen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd inte ges rätten att justera taxan för tillsyn enligt lagen om offentlig
kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen genom årlig indexuppräkning.

Ärende
Under år 2015 beslutade respektive fullmäktige i Hofors, Ockelbo och Sandviken om införande av en gemensam samhällsbyggnadsnämnd, Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd och förvaltning (VGS). Samtidigt antogs ett reglemente där det framgår vilka uppgifter som ligger på nämnden. Under år 2016 beslutade respektive fullmäktige i Hofors, Ockelbo och Sandviken att då gällande taxor skulle gälla som taxor för VGS.
2017-05-23 fattade Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd beslut om förslag till nya
taxor. Förslagen innehöll bland annat möjligheten för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd att varje kalenderår (avgiftsår) besluta om att justera de antagna avgifterna
genom att använda Prisindex för kommunal verksamhet (PVK). 2017-10-17 § 101 antog
kommunfullmäktige föreslagen taxa med undantag för beslutspunkt 3, möjligheten för
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd att justera de antagna avgifterna. Istället
återremitterades beslutspunkten för att utreda lagligheten i detta. Sveriges kommuner och
Landsting (SKL) har skickat ut information om att det för tillfället är ett osäkert rättsläge
kring indexuppräkningar och därför är rekommendationen att avvakta med att ge Västra
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd rätten att indexuppräkna taxorna tills rättsläget är
klarlagt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Eva Andersson, 2018-01-10
Beslut Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 2017-11-29, §197
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2017-10-17 §101
KSAU 2018-01-16/ § 11

Expedieras
Akten
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2017/113
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Kommunstyrelsen
2018-01-30

§ 12 Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekusorer
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd inte ges rätten att justera taxan för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer genom årlig indexuppräkning.

Ärende
Under år 2015 beslutade respektive fullmäktige i Hofors, Ockelbo och Sandviken om införande av en gemensam samhällsbyggnadsnämnd, Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd och förvaltning (VGS). Samtidigt antogs ett reglemente där det framgår vilka uppgifter som ligger på nämnden. Under år 2016 beslutade respektive fullmäktige i Hofors, Ockelbo och Sandviken att då gällande taxor skulle gälla som taxor för VGS.
2017-05-23 fattade Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd beslut om förslag till nya
taxor. Förslagen innehöll bland annat möjligheten för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd att varje kalenderår (avgiftsår) besluta om att justera de antagna avgifterna
genom att använda Prisindex för kommunal verksamhet (PVK). 2017-10-17 § 99 antog
kommunfullmäktige föreslagen taxa med undantag för beslutspunkt 3, möjligheten för
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd att justera de antagna avgifterna. Istället
återremitterades beslutspunkten för att utreda lagligheten i detta. Sveriges kommuner och
Landsting (SKL) har skickat ut information om att det för tillfället är ett osäkert rättsläge
kring indexuppräkningar och därför är rekommendationen att avvakta med att ge Västra
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd rätten att indexuppräkna taxorna tills rättsläget är
klarlagt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Eva Andersson, 2018-01-10
Beslut Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 2017-11-29, §199
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2017-10-17 §99
KSAU 2018-01-16/ § 12

Expedieras
Akten
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2017/114
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(35)

Kommunstyrelsen
2018-01-30

§ 13 Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd inte ges rätten att justera taxan för tillsyn enligt strålskyddslagen genom årlig indexuppräkning.

Ärende
Under år 2015 beslutade respektive fullmäktige i Hofors, Ockelbo och Sandviken om införande av en gemensam samhällsbyggnadsnämnd, Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd och förvaltning (VGS). Samtidigt antogs ett reglemente där det framgår vilka uppgifter som ligger på nämnden. Under år 2016 beslutade respektive fullmäktige i Hofors, Ockelbo och Sandviken att då gällande taxor skulle gälla som taxor för VGS.
2017-05-23 fattade Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd beslut om förslag till nya
taxor. Förslagen innehöll bland annat möjligheten för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd att varje kalenderår (avgiftsår) besluta om att justera de antagna avgifterna
genom att använda Prisindex för kommunal verksamhet (PVK). 2017-10-17 § 100 antog
kommunfullmäktige föreslagen taxa med undantag för beslutspunkt 3, möjligheten för
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd att justera de antagna avgifterna. Istället
återremitterades beslutspunkten för att utreda lagligheten i detta. Sveriges kommuner och
Landsting (SKL) har skickat ut information om att det för tillfället är ett osäkert rättsläge
kring indexuppräkningar och därför är rekommendationen att avvakta med att ge Västra
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd rätten att indexuppräkna taxorna tills rättsläget är
klarlagt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Eva Andersson, 2018-01-10
Beslut Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 2017-11-29, § 200
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2017-10-17 § 100
KSAU 2018-01-16/ § 13

Expedieras
Akten
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2016/58
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Kommunstyrelsen
2018-01-30

§ 14 Medborgarförslag om gång- och cykelväg vid Munteboleden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget.

Ärende
Ett medborgarförslag har inlämnats till kommunen med önskemål att Hofors kommun anlägger en gång- och cykelväg längs med Munteboleden mot sjösidan. Vägsträckning från
återvinningsstationen vid korsningen Vackra vägen/Munteboleden fram till Blåsippsvägen,
en cirka 0,9 km lång sträcka. Förslagsställaren ser många fördelar med bland annat att tillgängligheten ökar för området, kan bidra till att fler människor rör på sig, trafiksäkerheten
ökar för de oskyddade trafikanter som transporterar sig efter vägen, kan vara ett projekt
för nyanlända att iordningställa gång- och cykelvägen.
De som torde ha störst nytta och kan komma att använda en gång- och cykelväg till Munteboområdet är de som bor i området. Idag rör det sig om cirka 100-150 personer som bor
i området vid Muntebo, cirka 50 bostadsfastigheter. Munteboleden är ingen genomfartsled
utan slutar sin sträckning vid Munteboområdet.
Att iordningsställa en gång- och cykelled efter Munteboleden innebär stora kostnader, kan
beräknas till omkring 8-10 miljoner kronor. Kommunen saknar ekonomi för en sådan investering och det står heller inte i proportion till trafikflödet efter Munteboleden kalkylerat
utifrån antal boende i området.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Eva Andersson, 2017-12-21
Medborgarförslag, 2016-04-19
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2016-05-24 § 44
KSAU 2018-01-16/ § 15

Expedieras
Akten
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2015/1
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Kommunstyrelsen
2018-01-30

§ 15 Medborgarförslag om kommunens ställningstagande till
planerad gasledning mellan Gävle - Hofors
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.

Ärende
Förslagsställaren har lämnat in ett medborgarförslag angående den planerade gasledningen mellan Gävle – Hofors där hon vill att Hofors kommun tar ansvar för att utreda det faktiska behovet av en gasledning inom Hofors kommun.
Vid en eventuell framställan från Swedgas om att bygga gasledningen kommer berörda
fastighetsägare och kommunen få möjlighet att yttra sig över ansökan. Kommunen kan ta
ställning och lämna synpunkter först när det finns en ansökan och framtaget förslag som
visar ledningsdragningen. Det är sedan Länsstyrelsen som prövar och lämnar tillstånd för
planerad gasledning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Eva Andersson, 2018-01-11
Medborgarförslag, 2015-01-07
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2015-02-23 §28
KSAU 2018-01-16/ § 19

Expedieras
Akten
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2017/173
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Kommunstyrelsen
2018-01-30

§ 16 Medborgarförslag om trafiksituationen i Lillån
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget.

Ärende
Ett medborgarförslag gällande trafiksituationen i Lillån har inlämnats till kommunen. Förslagsställaren önskar att kommunen sätter upp skylt med ”ej genomfartsled”, upprättar fler
farthinder samt anlägger en gång- och cykelbana ner från E16 till Lillåskolan.
Området för Lillåskolan kommer att ses över i sin helhet, även vad gäller trafiksituationen, i
samband med den utredning som pågår med översyn av grundskola och förskola i området.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Eva Andersson, 2018-01-09
Medborgarförslag, 2017-10-30
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2017-11-14 §129
KSAU 2018-01-16/ § 17

Expedieras
Akten
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2017/140
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Kommunstyrelsen
2018-01-30

§ 17 Medborgarförslag om inrättande av kolonilotter
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget.

Ärende
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att kommunen tar upp ett lämpligt
område för arrende av kolonilotter med byggrätt för kolonistuga. Som motivering för förslaget anges bland annat att det skulle möjliggöra för dem som bor i lägenhet att odla sina
grönsaker på ett miljövänligt sätt samt att kolonilivet ger gemenskap och rekreation.
Ett område med kolonilotter för odling finns vid Fäbodbäcksvägen, cirka 2 kilometer norr
om Hofors centrum, i närheten av Hofors kyrkogård. Området, ägs av Ovako Steel och drivs
i föreningsliknande form. Behovet av odling torde kunna uppfyllas inom det området. Ingen
byggrätt för kolonistugor finns för området och någon sådan förfrågan från odlarna i området har inte heller framställts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Eva Andersson, 2018-01-09
Medborgarförslag, 2017-08-24
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2017-09-19 §87
KSAU 2018-01-16/ § 18

Expedieras
Akten
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2017/31
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Kommunstyrelsen
2018-01-30

§ 18 Medborgarförslag om asylsökande ungdomars situation
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarad.

Beslutsförslag under mötet
Xamuel Gonzalez Westling (V) och Susanna Wintherhamre (V) yrkar att kommunstyrelsen
beslutar att bifalla medborgarförslaget.
Hans Backman (L) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarad.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag; Xamuel Gonzalez Westlings (V) m.fl förslag
om bifall samt Hans Backmans (L) förslag om besvarande. Ordförande ställer förslagen mot
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Hans Backmans (L) förslag.

Reservation
Susanna Wintherhamre (V) och Xamuel Gonzalez Westling (V) reserverar sig mot beslutet.

Ärende
Hofors kommun tog emot ett medborgarförslag om asylsökande ungdomars situation den
2017-02-17 och förslaget anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde den 2017-02-21.
Medborgarförslaget bygger på att Hofors kommun på eget initiativ låter asylsökande ungdomar som skrivs upp i ålder får stanna på sina respektive familjehem och HVB-hem.
Socialnämnden inkom med en skrivelse om medborgarförslaget den 2017-12-14. I skrivelsen framkommer det att ett initiativärende i samma fråga inkom till socialnämnden under
2017. Nämnden beslutade under sitt sammanträde den 2017-09-21 att asylsökande ensamkommande som fyller 18 år eller blir uppskriven i ålder erbjuds att bo kvar i Hofors
kommuns försorg tills första beslut erhållits från Migrationsverket, dock längst till och med
vårterminen 2018 slut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Mimmi Abramsson, 2018-01-03
Protokollsutdrag, socialnämnden, 2017-09-21 § 101
Protokollsutdrag, socialnämnden, 2017-12-14 § 145
Medborgarförslag, 2017-02-17
KSAU 2018-01-16/ § 16

Expedieras
Akten
Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-01-30
Kommunfullmäktige
Socialnämnden
Förslagsställarna

Justerare
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Kommunstyrelsen
2018-01-30

§ 19 Motion om askkoppar vid alla parkbänkar i centrala Hofors
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ärende
Kent Olsson (FHT) har inkommit med en motion om att kommunen ska sätta 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 Eva Andersson, 2018-01-09
Motion, Kent Olsson (FHT), 2017-10-17
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2017-11-14 §127
KSAU 2018-01-16/ § 20

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
2018-01-30

§ 20 Motion om trafikfara vid busstorget samt Korsåvägen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionens första yrkande samt att anse motionens andra yrkande besvarad.

Beslutsförslag under mötet
Anne Persson (HOP) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionens första yrkande samt att
anse motionens andra yrkande besvarad.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag; Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
om avslag på första yrkandet och förslag om besvarande på andra yrkandet samt Anne
Perssons (HOP) förslag om bifall på första yrkandet och förslag om besvarande på andra
yrkandet. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Reservation
Anne Persson (HOP) reserverar sig mot beslutet.

Ärende
Anne Persson (HOP) och Mathias Strand (HOP) har lämnat in en motion med två förslag till
trafikåtgärder för att höja säkerheten,
1. att tillåta även utfart från södra parkeringen till Centralgatan där idag är enkelriktad
infart och att kommunen utreder trafiksituationen för in- och utfarter vid södra parkeringen samt
2. att flytta hänvisningsskylten som sitter vid utfarten från Korsåvägen mot väg
E16/Faluvägen för att skapa fri sikt mot Faluhållet.
Motionsställarna menar att den nedre utfarten från södra parkeringen via Tallmogatan till
Centralgatan är många gånger skymd norrifrån av bussar vid busshållplatsen (Busshpl). Under vintern är det särskilt svårt att köra ut säkert på Centralgatan på grund av halt väglag.
Genom att även tillåta utfart från den norra enkelriktade infarten till södra parkeringen
från Centralgatan möjliggörs det för säkrare utfart resonerar motionsställarna.
Vidare menar motionsställarna att i vid utfarten från Korsåvägen till E16/Faluvägen står en
hänvisningsskylt placerad precis i ögonhöjd. Denna skylt skymmer sikten mot Faluhållet och
utgör en trafikfara.
Kommunen bedömer att trafiksituationen på södra parkeringen inte blir säkrare av att tilllåta både in- och utfart via den enkelriktade infarten från Centralgatan på södra parkeringen. Stor risk föreligger att utfartstrafiken skyms av infartstrafiken i ett läge där uppmärkJusterare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
2018-01-30
samhet skall ligga även på cyklister och fotgängare på korsande gång- och cykelväg (GC)
och övrig trafik i korsningen av Skolgatan/Centralgatan. Även för fordonstrafiken inne på
södra parkeringen torde större uppmärksamhet krävas när två möjliga utfarter till Centralgatan finns för trafik. I nära anslutning till den enkelriktade infarten till södra parkeringen
finns även en enkelriktad infart via Skolgatan till parkeringsmöjligheter vid affärshusen och
vidare till södra parkeringen.
Den enkelriktade infarten är heller inte tillräckligt bred och anpassad för att fordon skall
kunna passera varandra på ett smidigt sätt.
Trafiksäkerhetsmässigt är enkelriktade in- och utfarter det mest optimala för att alla trafikanter ska veta vad de kan förvänta sig för trafikflöde.
Gällande motionens andra yrkande är Trafikverket den myndighet som ansvarar för väg
E16 och dess vägområde. Skyltfrågan angående skymd sikt vid utfart från Korsåvägen har
därför skickats vidare till rätt myndighet för åtgärd.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Eva Andersson, 2018-01-09
Bilaga karta, 2018-01-03
Motion, Anne Persson (HOP) och Mathias Strand (HOP), 2015-11-15
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2015-12-14 § 173
KSAU 2018-01-16/ § 21

Expedieras
Akten

Justerare
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Kommunstyrelsen
2018-01-30

§ 21 Motion om skolans och äldreomsorgens lokalbehov
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att motionen avslås.

Ärende
Eva Julin (M) har lämnat in en motion med yrkande om att kommunfullmäktige ska uppdra
åt kommunstyrelsen att i de fortsatta investeringsåtagandena för växthusprojektet vid Hagaparken väga in skolans och äldreomsorgens lokalbehov, så att dessa ej nedprioriteras
eller få stå tillbaka i någon del på grund av växthusprojektet.
Kommunfullmäktige beslutade den 2017-09-19 att Hofors kommun ska göra investering för
de byggnader inom trädgårdsstaden etapp 1 som ska uppföras och att Arbetsmarknad och
Integration (AMI) skall betala hyran per år. Investeringen är framräknad till ca 24 miljoner
kronor. Driften beräknas uppgå till 2 miljoner kronor och ska rymmas inom socialnämndens
budgetram. Kommunen har i dagsläget inga planer på att avsätta ytterligare investeringsmedel för trädgårdsstaden etapp 1.
Vid alla större investeringar tas alltid samtligas förvaltningars behov med i beräkningen. Vid
varje enskilt investeringstillfälle måste situationen bedömas ur ett helhetsperspektiv för då
aktuellt behov. Därmed kan man inte besluta nu vad som ska ske i framtiden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Eva Andersson, 2018-01-11
Motion, Eva Julin (M), 2017-10-12
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2017-11-14 § 126
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2017-09-19 § 76
KSAU 2018-01-16/ 22

Expedieras
Akten

Justerare
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§ 22 Motion om medborgarförslag, digitalt så kallade epetitioner
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Ärende
Kent Olsson (FHT) har inkommit med en motion om att kommunen ska införa möjligheten
att lämna e-petitioner. Olsson framför att Folkhemmet Hofors-Torsåker tror att möjligheten att lämna in förslag digitalt till kommunen kommer leda till att fler unga kommer att
engagera sig i den kommunala politiken. Möjligheten att lämna in förslag digitalt menar
Olsson samtidigt är ett steg mot ett mer hållbart samhälle.
Hofors kommun tillämpar sedan tidigare bestämmelsen i kommunallagens (2017:725) 8
kap 1§ att den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärenden genom medborgarförslag. Medborgarförslag som lämnas till kommunen omfattas av en del krav; bland annat att
de ska vara skriftliga och undertecknade. I dagsläget är det endast möjligt att lämna in
medborgarförslag som är undertecknade för hand.
För att kunna lämna in medborgarförslag digitalt krävs ett system som möjliggör digital
signering. Ett sådant system ingår i kommunens e-tjänsteplattform idag, men är inte satt i
drift. Att genomföra förslaget innebär inga ytterligare kostnader än de som redan finns
idag. Dock behöver kommunen ha en organisation som kan ta emot och hantera förslagen
som skickas in digitalt.

Ekonomisk kalkyl
Inga ytterligare kostnader beräknas för genomförandet av detta förslag.

Beslutsunderlag
Motion, Kent Olsson (FHT) 2017-10-17
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, kommunsekreterare 2017-12-01
KSAU 2018-01-16/ § 24

Expedieras
Kansli
IT
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 23 Motion om förbättring av Malmjärnsvägens kvalitet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ärende
Ann-Sofie Stenbacka (C) har lämnat in en motion om att förbättra Malmjärnsvägens kvalitet. Vägen har fått ”tvättbrädekaraktär” och kraftiga tjälskott som orsakar skador på bilarna
om man inte kör mycket sakta och sicksackar mellan bulorna.
Kommunen saknar pengar i kommande budget för att åtgärda Malmjärnsvägens ytbeläggning. Kostnaden för att asfaltera vägsträckan, ca 4 km, beräknas till 2,5 miljoner kronor.
Vägen bedöms inte vara så hårt trafikerad att det kan föranleda att vägen bör prioriteras i
kommande budgetarbete.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Eva Andersson, 2017-12-21
Motion, Ann-Sofie Stenbacka (C), 2016-03-21
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2016-04-25 § 43
KSAU 2018-01-16/ § 23

Expedieras
Akten
Teknisk försörjning, Hoforshus AB
Samhällsstrategen

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2018/1001
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§ 24 Rapportering av delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporteringen av delegationsbeslut.

Ärende
Under perioden 2017-11-10 – 2018-01-19 har följande delegationsbeslut tagits:
Löpnr
Ärende
Handläggare Reg.datum
1528/2017
1540/2017
44/2018

Yttrande om tillstånd för ridande Luciatåg, 2017-12-13
Yttrande gällande penningsinsamling med insamlingsbössa –
Radiohjälpens kampanjer
Yttrande gällande transportdispens

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, kommunsekreterare, 2018-01-19

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Håkan Eck
Håkan Eck

2017-12-04
2017-12-08

Håkan Eck

2018-01-18
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Dnr

2018/1002
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§ 25 Rapportering av meddelanden
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna rapporteringen av meddelanden.

Ärende
Rapportering av meddelanden för perioden 2017-11-10 – 2018-01-19:
Löpnr
Ärende
Avsändare/Mottagare Reg.datum
1421/2017 Kallelse till Gästrikerådet 2017-11-17
Sandviken kommun
1424/2017 Cirkulär 17:59 - Värdesäkring av ersättning till läSveriges Kommuner och
rare, skolledare och syo som inte fått försäkringsLandsting
skydd
1425/2017 Upprop till kommuner angående fyrverkerier
Djurens Parti
1430/2017 Protokoll Partnerskap Bergslagsbanan 2017-10-20 Falun Borlänge Regionen
1432/2017 Cirkulär 17:58 - Partsgemensam kommentar till
Sveriges Kommuner och
Avtal om samverkan och arbetsmiljö
Landsting
1438/2017 Kallelse styrelsesammanträde Hofors Elverk 23/11 Hofors Elverk
1443/2017 KF 2017-11-14/ § 118 Delårsrapport per augusti 2017, Hofors kommun
1448/2017 Medborgarförslag om rondellen vid genomfarten i Hofors överlämnas till KS
1462/2017 Gästrike räddningstjänst protokoll 2017-10-17 28- Gästrike räddningstjänst
32 §§
1463/2017 Samordningsförbund Gävleborg styrelseprotokoll
Samordningsförbund Gäv2017-10-12
leborg
1466/2017 Information om kommande avvecklingar i GävleMigrationsverket
borgs län
1460/2017 Samordningsförbund Gävleborg - protokoll 12-13
Finsam Gävleborg
okt.
1473/2017 Inbjudan till Rikskonvent om tillgänglighet i Linkö- Funka för livet
ping
1474/2017 Konsument Gästriklands kvartalsrapport juli - sept Konsument Gästrikland
2017
1477/2017 Kallelse VGS 2017-11-29
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
1478/2017 Inbjudan regionalt kommunsamråd 2017-12-01
Region Gävleborg
1479/2017 Sammanträdesdagar för socialnämnden år 2018
Socialnämnden
1481/2017 Cirkulär 17:60 - Hyreshöjning fr.o.m. den 1 januari Sveriges Kommuner och
2018 för lokaler med avtal knutna till konsumentLandsting
prisindex, KPI
1519/2017 Cirkulär 17:55 - Kompletterande cirkulär till cirkulär Sveriges Kommuner och
17:15 avseende Bilaga J
Landsting
1531/2017 Cirkulär 17:57 - En ny kommunallag
Sveriges Kommuner och
Landsting
1534/2017 VGS 2017-11-29 § 190, Ekonomisk uppföljning jan- Västra Gästriklands samokt 2017
hällsbyggnadsnämnd
1535/2017 Protokoll VGS 2017-11-29
Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd
1542/2017 Protokoll över inspektion av kommunens överför- Länsstyrelsen Dalarnas län
myndarverksamhet

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-11-10
2017-11-13

2017-11-13
2017-11-13
2017-11-14
2017-11-16
2017-11-17
2017-11-17
2017-11-20
2017-11-20
2017-11-20
2017-11-20
2017-11-22
2017-11-22
2017-11-22
2017-11-22
2017-11-22
2017-11-23

2017-12-01
2017-12-04
2017-12-07
2017-12-07
2017-12-08
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Löpnr

Ärende

Avsändare/Mottagare Reg.datum

1547/2017 Sandvikens Kommunfullmäktige 2017-11-20 § 211
1548/2017 Sandvikens Kommunfullmäktige 2017-11-20 § 216
1550/2017 Samordningsförbund Gävleborg - protokoll 201711-24
1554/2017 Anteckningar regionalt kommunsamråd 2017-1201
1558/2017 Cirkulär 17:64 - Omsorgsprisindex (OPI) t.o.m. 2018
1559/2017 Cirkulär 17:41 - Arbetsdomstolens dom 2017 nr 47
om avsked av rektor som brutit mot interna regelverk m.m.
1560/2017 Kallelse VGS 2017-12-20
1561/2017

1563/2017
1569/2017
1588/2017
1592/2017
1593/2017
1594/2017

1596/2017
1597/2017
1598/2017
1603/2017
1606/2017
1607/2017
4/2018
8/2018
40/2018
50/2018
52/2018

Justerare

Sandviken kommun
Sandviken kommun
Samordningsförbund Gävleborg
Region Gävleborg

2017-12-08
2017-12-08
2017-12-11

Sveriges Kommuner och
Landsting
Sveriges Kommuner och
Landsting

2017-12-12

Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd
Cirkulär 17:65 - Arbetsdomstolens dom 2017 nr 61, Sveriges Kommuner och
fråga om anhörig med fullmakt att företräda bruLandsting
kare omfattas av arbetsgivares utredningsskyldighet avseende trakasserier
Cirkulär 17:62 - Avtal om kopiering och tillgänglig- Sveriges Kommuner och
görande i skolorna
Landsting
KF 2017-12-12 § 142 Bestämmelser gällande bisysslor Hofors kommun
Protokoll Räddningsdirektion 2017-12-01
Gästrike Räddningstjänst
Information om kommande avvecklingar i Migrat- Migrationsverket
ionsverket i Gävleborg
VGS 2017-12-20 § 215 - Upprättande av BostadsVästra Gästriklands Samförsörjningsprogram i Hofors kommun
hällsbyggnadsnämnd
VGS 2017-12-20 § 209 - Ekonomisk uppföljning jan- Västra Gästriklands Samnov 2017 för Västra Gästriklands samhällsbygghällsbyggnadsnämnd
nadsnämnd
Kommunalekonomisk utjämning för kommuner,
SCB
utfall, år 2018
Protokoll VGS 2017-12-20
Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd
Cirkulär 17:67 - Redovisningsfrågor 2017 och 2018 Sveriges Kommuner och
Landsting
Kallelse styrelsesammanträde Hoåns Kraft 2017Hoåns Kraft
12-19
Cirkulär 17:70 Politisk information i skolan
Sveriges Kommuner och
Landsting
Cirkulär 17:69 från Sveriges Kommuner och Lands- Sveriges Kommuner och
ting
Landsting
Cirkulär 17:70 Politisk information i skolan
Sveriges Kommuner och
Landsting
Sandviken kommunfullmäktige 2017-11-20 § 202 - Sandviken kommun
Reglemente VGS
Inbjudan till intresseföreningen Bergslaget årsmöte Intresseföreningen Bergs2018
laget
Ombud och ersättare 2018 till Kommuninvest för- Kommuninvest
eningsstämma
Kallelse VGS 2018-01-23
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

Utdragsbestyrkande

2017-12-12

2017-12-12

2017-12-12
2017-12-13

2017-12-14
2017-12-15
2017-12-18
2017-12-21
2017-12-21
2017-12-21

2017-12-21
2017-12-21
2017-12-21
2017-12-27
2017-12-28
2017-12-28
2018-01-03
2018-01-04
2018-01-12
2018-01-16
2018-01-16
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Löpnr

Ärende

Avsändare/Mottagare Reg.datum

64/2018
65/2018

Kallelse Hofors Elverk 2018-01-25
Kallelse Hoforshus 2018-01-26

Hofors Elverk
Hoforshus

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, kommunsekreterare 2018-01-19

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-01-18
2018-01-18
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§ 26 Information om medborgarundersökning 2017
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tacka för informationen.

Ärende
Under hösten 2017 har SCB genomfört sin årliga medborgarundersökning i Hofors kommun. Undersökningen är en attitydundersökning och är ett av flera verktyg för att få en bild
av hur kommunens medborgare ser på sin kommun. Svarsfrekvens för 2017 års undersökning ligger på 37 % (föregående år låg svarsfrekvens på 41 %). Resultatet för undersökningen behöver analyseras utifrån kommunens förutsättningar, men generellt ska resultatet
bedömas utifrån att ett resultat under 40 är ”inte godkänt” och att gränsen för ”nöjd” går
vid 55. För de tre stora index-bedömningarna hamnar kommunen på följande resultat:
Nöjd region-index: 57
Nöjd medborgar-index: 53
Nöjd inflytande-index: 40

Beslutsunderlag
Muntlig information, Mimmi Abramsson, kommunchef
Medborgarundersökning 2017, rapport Hofors kommun
Medborgarundersökning 2017, rapportbilaga Hofors kommun

Expedieras

Justerare

Utdragsbestyrkande

