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§ 26 Kungörande
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna sammanträdets kungörelse.

Ärende
Sammanträdet har kungjorts på kommunens officiella anslagstavla.

Justerare

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

Justerare

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

Ärende
Under allmänhetens frågestund har allmänheten möjlighet att ställa frågor om kommunens
verksamhetsområden.
Inga frågor ställs under ärendet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 29 Information GDPR i Hofors kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tacka för informationen.

Ärende
Den 25 maj träder en ny dataskyddsförordning i kraft. Dataskyddsförordningen bär namnet
GDPR och kommer att ersätta PUL (personuppgiftslagen). GDPR är ett regelverk för att
stärka den enskildes rättigheter och insyn i de registrerade personuppgifterna.
För att leva upp till bestämmelserna måste kommunen bland annat:
 Inventera alla register som innehåller personuppgifter (även s.k. ”ostrukturerat
data”)
 Skapa registerbeskrivning
 Utse en personuppgiftsansvarig
 Ha laglig grund för sina personuppgifter, inhämta samtycke, skriva avtal, radera
data eller slänga sådant som inte behövs
 Utse dataskyddsombud med en stödjande och rådgivande funktion

Beslutsunderlag
Muntlig information Göran Ekelund, IT-chef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2014/104

§ 30 Valärende
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 entlediga Måns Hansson (S) som ersättare i Valnämnden samt att
 entlediga Bitte Holländare (S) som ersättare i Valnämnden.

Ärende
Måns Hansson (S) och Bitte Holländare (S) har inkommit med begäran om att entledigas
från sina uppdrag som ersättare i Valnämnden.

Expedieras
Hemsidan
Personal
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2018/22

§ 31 Anvisningar och prel ramar för verksamhetsplan 20192021
§ 31/2018

Anvisningar och prel ramar för verksamhetsplan 2019-2021

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till anvisningar och preliminära
ramar för verksamhetsplan 2019-2021 samt
att fastställa kommunövergripande mål för 2019.

Beslutsförslag under mötet
Alf Persson (M) och Ziita Eriksson (M) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet så att revisorerna ånyo granskar bokslutet 2017 med anledning av tillkommande och ökat underskott, att skyndsamt ta fram konkreta åtgärder för BUN och SOC
besparingskrav och att de kommunövergripande målen behöver på ett tydligare sätt kopplas samman med kommunens ekonomi (budget?) och spegla nämndernas verksamhet.
Linda-Marie Anttila (S), Marie-Louise Dangardt (S), Kenneth Axling (S), Arne Evertsson (L),
Anne Persson (HOP) och Torbjörn Jansson (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag och att
kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till anvisningar och preliminära
ramar för verksamhetsplan 2019-2021 samt att fastställa kommunövergripande mål för
2019.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut; Alf Perssons (M) m.fl. förslag om
återremiss samt Linda-Marie Anttilas (S) m.fl. förslag om att ärendet ska avgöras idag och i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Ordförande frågar först om ärendet ska avgöras idag och finner att fullmäktige beslutat så.
Votering begärs och genomförs genom handuppräckning. Efter genomförd votering konstaterar ordförande att fullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande konstaterar därefter att det endast finns ett förslag till beslut; Linda-Marie Anttilas (S) m.fl. förslag.

Reservation
Alf Persson (M), Ziita Eriksson (M) och Broor Sundin (-) reserverar sig mot beslutet.

Ärende
Upprättandet av ramar till nämnder och styrelse bygger på Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) skatteintäktsprognos per februari 2018. Där framgår nivån på prognostiserade
skatteintäkter, generella bidrag och utjämning avseende 2019-2021. I skatteprognosen har

Justerare

Utdragsbestyrkande
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hänsyn tagits till att befolkningen ökar med 25 personer/år. Skattesatsen uppgår till 22,86
kr samtliga år 2019-2021, dvs samma nivå som 2018. I förslag till beslut ligger även de fem
kommunövergripande målen för 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Mats Hägglund 2018-02-07
Anvisningar och preliminära ramar inför budget 2019 (rev KS 2018-02-27)
KSAU 2018-02-13/ § 30
KS 2018-02-27/ § 30

Expedieras
Akten
Nämnder och styrelse
Revisionen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 32 Revidering av antal ersättare i UFI (utskottet för individärenden)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att revidera antalet ersättare i utskottet för individärenden
till sex stycken,
att ändringen ska införas i socialnämndens reglemente samt
att uppdra till socialnämnden att utse ytterligare tre ersättare till utskottet för individärenden för resterande mandatperiod 2015-2018.

Ärende
I Socialnämndens reglemente § 6 finns angivet att nämnden ska tillsätta ett utskott för individärenden med tre ledamöter och tre ersättare. Utskottet har till Socialnämnden framfört att det vid vissa tillfällen, framförallt under semesterperioder, kan vara svårt att få till
beslutsmässiga möten på grund av ledamöters och ersättares förhinder att delta. Genom
att öka antalet ersättare till sex stycken är förhoppningen att det ska underlätta möjligheten att få tag på en ersättare då ordinarie ledamot inte kan tjänstgöra.
Socialnämnden har med anledning av detta den 2017-06-14/ § 79 beslutat att föreslå
Kommunfullmäktige besluta om att socialnämnden ska tillsätta ett utskott för individärenden bestående av 3 ledamöter och 6 ersättare och att socialnämndens reglemente därmed
ska revideras.
För mandatperioden 2015-2018 finns i dagsläget tre ledamöter och tre ersättare utsedda.
Socialnämnden behöver för att verkställa detta beslut utse ytterligare tre ersättare för resterande mandatperiod 2015-2018.

Ekonomisk kalkyl
Ersättare i utskottet deltar endast i sammanträdena då de tjänstgör, förändringen innebär
därför ingen högre kostnad i form av arvoden eller andra ersättningar än vad som i dagsläget finns.

Beslutsunderlag
SN 2017-06-14/ § 79
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, kommunsekreterare, 2018-01-12
KSAU 2018-02-13/ § 32
KS 2018-02-27/ § 32

Expedieras
Socialnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 33 Revidering av VA-taxa inför 2018
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nya VA-taxor inför 2018.

Ärende
Reviderade VA-taxor för 2018 kommer att införas fr.o.m. 1 juni för Hofors kommun. Syftet
med den nya taxan är att förenkla tillämpningen och öka tydligheten för kunderna.

Beslutsunderlag
Reviderad VA-taxa från Gästrike vatten
Tjänsteskrivelse Mats Hägglund, ekonomichef, 2018-02-02
KSAU 2018-02-13/ § 33
KS 2018-02-27/ § 33

Expedieras
Akten
Gästrike Vatten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 34 Förslag till taxa för tillsyn och tillstånd enligt Lagen om
skydd mot olyckor (LSO) och Lagen om brandfarliga och
explosiva varor (LBE)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxor att gälla från 2018-04-01 för tillsyn och
tillstånd enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och enligt lagen (2010:1011) för
brandfarliga och explosiva varor.

Ärende
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har under år 2016 arbetat fram ett underlag för
taxekonstruktion gällande tillsyn enligt LSO, samt tillsyn och tillstånd enligt LBE för att
kunna stödja kommunernas arbete. För att säkerställa en rättsäker tillsynsprocess har
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tagit fram en handbok som beskriver
arbetssätt för genomförande av tillsyner.
Gästrike Räddningstjänst har valt att följa både SKL:s underlag för taxekonstruktionen och
MSB:s handledning för att uppnå en rättsäker tillsynsprocess och därmed behöver taxorna
justeras. De förslagna taxorna följer självkostnadsprincipen för respektive myndighetsområde enligt 2 kap 6 § kommunallagen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-01-23, Hanna Mård
Förslag till beslut, 2017-10-17, Gästrike räddningstjänst
Avgiftsbilagor, 2017-10-17, Gästrike räddningstjänst
KSAU 2018-02-13/ § 34
KS 2018-02-27/ § 34

Expedieras
Akten
Gästrike räddningstjänst
Säkerhetschef
Ekonomichef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 35 Taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kartoch mätverksamheten
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 anta ny taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och mätverksamheten,
 timtaxan för taxebilaga A ska vara 904 kronor,
 taxan ska träda i kraft den 1 april 2018,
 Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd har rätten att besluta om tjänstegarantier där avgiften för respektive ärende kan reduceras med 10 % enligt taxan paragraf 24,
 avgifterna i bilaga A (Taxetabeller för lov, anmälan mm) reduceras med 20 % för
ärenden som inkommit och komplettförklarats under perioden första november till
och med den sista februari, samt
 denna taxa ersätter tidigare taxa för hantering av ärende enligt plan- och bygglagen.

Ärende
2017-05-23 fattade Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd beslut om förslag till ny
taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och mätverksamhet. 2017-10-17
beslutade kommunfullmäktige i Hofors kommun att återremittera föreslagen taxa för att
utreda taxeändringarnas konsekvenser.
Det nya förslaget till taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och mätverksamhet har tagits fram utefter Sveriges Kommuners och landsting (SKL) underlag från
2014. Avgiften räknas ut genom att uppskattad genomsnittlig tidsåtgång för olika ärendetyper multipliceras med handläggningskostnaden per timme. Vissa delar i föreslagen taxa
utgår däremot fortfarande från SKL:s underlag från 2011. Däremot har fasta priser räknats
fram.
Det nya förslaget på taxa förväntas vara enklare och tydligare för medborgare och företagare. Till skillnad mot tidigare, då större ärenden fick bära kostnaden för mindre ärenden,
förväntas de olika ärendetyperna nu bära sina egna kostnader. Det i sin tur leder till att
kostnaden för ”stora” ärenden blir något lägre och för en del ”mindre” högre. Resultatet
blir en jämnare intäktsfördelning och en minskad sårbarhet. Avgifterna i bilaga A (taxetabeller för lov, anmälan mm) reduceras under vintersäsongen med 20 % för att bidra till att
utjämna flödet av inkommande ärenden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Eva Andersson, 2018-02-01
Beslut Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd 2018-01-23, § 9
Konsekvenser av det nya förslaget till taxa

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Förslag till taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och mätverksamhet
(Bilaga A)
Beslut, kommunfullmäktige, 2017-10-17 § 98
Beslut, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, 2017-05-23 § 80
KSAU 2018-02-13/ § 35
KS 2018-02-27/ § 35

Expedieras
Akten
Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 36 Nybyggnation av förskola
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna byggnation av en ny förskola samt
att ge Hoforshus i uppdrag att genomföra byggnationen.

Ärende
Hofors kommun har haft brist på förskoleplatser under många år. Höga födelsetal är en
förklaring. En temporär lösning har varit att hyra in tillfälliga moduler samt att öka barnantalet på vissa avdelningar. Trots det räcker inte antalet platser. Dagens lokaler är ej heller
anpassade efter dagens behov.

Ekonomisk kalkyl
En kostnadsredogörelse för investeringen har lämnats av Hoforshus.

Beslutsunderlag
Sammanträdesprotokoll från Barn- och utbildningsnämnden.
Tjänsteskrivelse Mats Hägglund, ekonomichef, 2018-02-02
KSAU 2018-02-13/ § 38
KS 2018-02-27/ § 38

Expedieras
Hoforshus
Barn- och utbildningsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 37 Arbetsordning för kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa arbetsordningen för kommunfullmäktige samt
att upphäva kommunfullmäktiges arbetsordning antagen den 2012-11-26/ § 129.

Ärende
Från den 1 januari 2018 träder en ny kommunallag (2017:725) i kraft. Lagen innehåller en
del förändringar som gör det nödvändigt att se över gällande arbetsordning för kommunfullmäktige. Att en ny mandatperiod börjar närma sig och att arbetsordningen senast reviderades för fem år sedan aktualiserar också en översyn.
Förslaget till ny arbetsordning för kommunfullmäktige har arbetats fram av kommunkansliet. Avstämningar har gjorts med kommunfullmäktiges presidium samt partiföreträdarna i
kommunfullmäktige. Efter att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att återremittera
ärendet den 2018-01-16 har förslaget åter skickats till kommunfullmäktiges presidium samt
partiföreträdarna. Majoriteten har inkommit med synpunkter vilka har bearbetats in i detta
nya förslag.
Som grund för förslaget till arbetsordning finns att bestämmelserna i arbetsordningen i
möjligaste mån endast ska komplettera de bestämmelser som återfinns i kommunallagen
och andra författningar. Syftet med detta är att förhindra att bestämmelser i arbetsordningen hamnar i strid mot lagen men också att lagen får en naturlig plats hos såväl förtroendevalda som tjänstemän. I den nya arbetsordningen föreslås bland annat en del förändringar gällande allmänhetens frågestund samt inlämnande av motioner och medborgarförslag. Förslagen är ett sätt att försöka förtydliga och underlätta hanteringen.
Nytt i arbetsordningen är bland annat införandet av dubbla talarlistor, rutiner för säkerhetsbedömningar och säkerhetsåtgärder samt en utökad rätt för andra än fullmäktiges ledamöter att delta i överläggningar.

Ekonomisk kalkyl
Förslaget innebär en besparing på ca 75 000 kronor per år, för annonsering av fullmäktiges
sammanträden, då lagkravet försvinner. Väljer man dessutom att ta bort annonseringen i
tidningarna för demokraticafé kan ytterligare en besparing på ca 70 000 kronor per år göras.

Beslutsunderlag
Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige, 2018-02-13
Gällande arbetsordning för kommunfullmäktige inkl. bilaga, 2012-11-26/ § 129
KSAU 2018-01-16/ § 7 Arbetsordning för kommunfullmäktige, återremiss
Tjänsteskrivelse, Linda Höglin, kanslichef, 2018-02-07
KSAU 2018-02-13/ § 39
KS 2018-02-27/ § 39
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Hemsidan
Akten
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§ 38 Besvarande av interpellation om säker internetanvändning i Hofors kommuns skolor
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar efter att ledamöterna getts tillfälle att yttra sig i frågan att
avsluta interpellationsdebatten.

Ärende
Ziita Eriksson (M) inkom till kommunfullmäktiges sammanträde den 2017-11-14/ § 131
med en interpellation om säker internetanvändning i Hofors kommuns skolor. I interpellationen ställer Eriksson ett antal frågor som hon önskar att barn- och utbildningsnämndens
ordförande besvarar. Frågorna handlar om kommunen har någon plan eller policy gällande
god och säker internetanvändning i skolorna, vilken typ av information och på vilket sätt
eleverna informeras om säker internetanvändning samt hur kommunen kommunicerar om
möjligheter och problem vid internetanvändning till föräldrar och vuxna.
Daniel Johansson (S), ordförande Barn- och utbildningsnämnden har till kommunfullmäktiges sammanträde den 2018-02-20 inkommit med ett interpellationssvar. I svaret framför
Johansson att det inte finns någon särskild plan- eller policydokument gällande säker internetanvändning, däremot informeras elever och vårdnadshavare vid lån av digitala verktyg.
Även en del andra informations- och utbildningsinsatser äger rum för elever och vårdnadshavare under lektionstid och på föräldramöten. Någon kartläggning av lärarnas kunskap
inom området säker internetanvändning och gromning har inte gjorts, men flera kompetenshöjande insatser genomförs.

Beslutsunderlag
Interpellation Ziita Eriksson, 2017-11-12
Interpellationssvar Daniel Johansson, 2018-01-10
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, kommunsekreterare, 2018-01-23

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2017/175

20
(26)

Kommunfullmäktige
2018-03-20

§ 39 Besvarande av interpellation om barns rättigheter
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar efter att ledamöterna getts tillfälle att yttra sig i frågan att
avsluta interpellationsdebatten.

Ärende
Ziita Eriksson(M) har inkommit med en interpellation om barns rättigheter. l interpellationen ställer Eriksson ett antal frågor som hon önskar att kommunstyrelsens ordförande besvarar. Frågorna handlar bland annat om hur kommunen praktiskt löser sin nolltolerans
mot kostnader i skolan för t.ex. friluftsdagar och utflykter, hur det ser ut med barnomsorg
och fritidshem på obekväma tider och lov, hur kommunen arbetar för att bekämpa barnfattigdom och hur socialtjänsten arbetar med barnfamiljer som får försörjningsstöd.
Linda-Marie Anttila (S), Kommunstyrelsens ordförande har i sin skrivelse besvarat Erikssons
frågor. Anttila framför gällande kostnader i skolan bland annat att kommunen har beslutat
om avgiftsfri skola, vilket innebär att skolans aktiviteter ska rymmas inom budget, i annat
fall måste man avstå från tänkt aktivitet, att inga avgifter (pengar) får tas ut av eleverna,
men att det är tillåtet för eleverna att ha med sig frukt, fika etc. vid enstaka tillfällen. Gällande frågan om förskola och fritidshem på obekväm arbetstid svarar Anttila att kommunen inte har någon sådan i dagsläget.

Beslutsunderlag
Interpellation, 2017-11-12
Interpellationssvar, 2018-02-06
Tjänsteskrivelse, Linda Höglin, kanslichef, 2018-02-08

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2017/131
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(26)

Kommunfullmäktige
2018-03-20

§ 40 Motion om laddstolpar för elektrifierade fordon inklusive
snabbladdare
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Ärende
Kent Olsson (FHT) har inkommit med en motion om att kommunen ska sätta upp laddstolpar för elektrifierade fordon inklusive snabbladdare.
Hofors kommun har under en längre tid arbetat med att erhålla finansiering till laddstolpar
för laddning av elfordon. Den 1:a april 2016 lämnade kommunen in en ansökan om investeringsstöd till Naturvårdsverket inom ramen för Klimatklivet. Pengar från Klimatklivet ska
bland annat gå till klimatinvesteringar på lokal nivå (exempelvis i en kommun) och ska som
huvudsakliga syfte att minska växthusgasutsläppen. Hofors kommuns ansökan avslogs dock
på grund av att kommunen inte kunde uppfylla kravet på antal laddningar som schablonuträkningen utgick ifrån.
Sedan dess har klimatklivsförordningen reviderats, vilket innebär en del förtydligande relaterat till laddningspunkter för elfordon. Denna justering kommer att underlätta för kommuner att erhålla investeringsstöd för laddstationer som används för publikt ändamål.
Kommunen har därefter åter lämnat in en ny ansökan till Naturvårdsverket som ligger för
avvaktan på beslut.
Om Hofors kommun inte erhåller finansiering inom ramen för Klimatklivet kommer kommunen att titta på alternativa finansieringsmöjligheter för att laddningsstolpar ska kunna
sättas på en eller flera platser i kommunen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Eva Andersson, 2018-02-01
Motion, Kent Olsson (FHT), 2017-11-14
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2017-11-14 § 124
KSAU 2018-02-13/ § 44
KS 2018-02-27/ § 44

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2017/118

22
(26)

Kommunfullmäktige
2018-03-20

§ 41 Motion om industritomter utmed E16
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Ärende
Kent Olsson (FHT) har inkommit med en motion om att upprätta industritomter utmed E16
för handel och lättare industri.
Kommunstyrelsen har 2015-03-02 beslutat att en detaljplan ska upprättas inom fastigheten
Fagersta 4:1, väster om korsningen Korsåvägen och E16 (Faluvägen). Planen skall ge förutsättningar för att etablera verksamheter inom logistik och lättare industri.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Eva Andersson, 2018-02-01
Motion, Kent Olsson (FHT), 2017-04-13
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2017-11-14 § 123
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2015-03-02 § 44.
KSAU 2018-02-13/ § 45
KS 2018-02-27/ § 45

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2017/156
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(26)

Kommunfullmäktige
2018-03-20

§ 42 Motion om trygghetsboende i Torsåker
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Ärende
Ann-Sofie Stenbacka (C) har inkommit med en motion om att kommunen ska etablera ett
trygghetsboende i Torsåker. Förslagsställaren framför i sin motion att trygghetsboende är
en boendeform för äldre personer som är för friska för ett äldreboende, men som vill ha
mer trygghet och sociala kontakter än vad de kan få i sitt nuvarande hem. I motionen föreslås det att alla kommuninnevånare som är äldre än 85 år ska ha rätt att få ett trygghetsboende om de så önskar och att detta även ska vara möjligt i sin hembygd.
Hoforshus AB skriver i sitt yttrande till kommunen att de i slutet av år 2017 tagit initiativ till
att starta en utredning om behovet av trygghetsboende i Torsåker tillsammans med lokala
politiker i Torsåker samt representanter från PRO och SPF. Under februari månad år 2018
kommer de att hålla ett offentligt möte där Hoforshus AB, PRO, SPF och lokala politiker
kommer att träffa boende i Torsåker för att på det sättet studera vilka behov och vilket
intresse det finns i Torsåker för att etablera ett trygghetsboende. Således föreslår Hoforshus AB att denna process ska få ha sin gång för att utreda behovet av ett trygghetsboende i
Torsåker innan fullmäktige eventuellt beslutar att ett trygghetsboende ska etableras i
Torsåker.
Hofors kommun instämmer i Hoforshus AB:s bedömning om att ett beslut om att etablera
ett trygghetsboende i Torsåker bör avvaktas tills dess att behovet har utretts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Fredrik Segersteén, 2018-02-01
Yttrande Hoforshus AB, 2018-01-02
Motion, 2017-10-02
Kommunfullmäktige, 2017-10-17 § 110
KSAU 2018-02-13/ § 46
KS 2018-02-27/ § 46

Expedieras
Akten
Hoforshus AB

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2018/29

24
(26)

Kommunfullmäktige
2018-03-20

§ 43 Motion om att tidigarelägga kommunfullmäktiges sammanträden, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning.

Ärende
Anne Persson (HOP) och Kent Andersson (HOP) har inkommit med en motion om att tidigarelägga kommunfullmäktiges sammanträden till att starta kl. 13.15 istället för nuvarande
starttid kl. 17.30. Persson och Andersson föreslår även en eventuell flytt av sammanträdesdagar från tisdagar till måndagar.
Som motivering för sitt förslag framför Persson och Andersson bland annat att ledamöterna kommer att vara piggare, att det kan öka intresset hos allmänheten och att ledamöter
med barn har möjlighet att utnyttja förskola och fritids under sammanträdena.

Beslutsunderlag
Skrivelse Kommunfullmäktiges presidium, 2018-03-07
Motion, 2018-03-02

Expedieras
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2018/30

25
(26)

Kommunfullmäktige
2018-03-20

§ 44 Motion om minnesmärke för "med kärlek från Hofors",
anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning.

Ärende
Anne Persson (HOP) och Kent Andersson (HOP) har inkommit med en motion om att upprätta ett minnesmärke för ”med kärlek från Hofors”. Persson och Andersson föreslår att
kommunen utlyser en tävling där förslag om ”märke” och placering kan skickas in.

Beslutsunderlag
Skrivelse Kommunfullmäktiges presidium, 2018-03-07
Motion, 2018-03-02

Expedieras
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2018/1002

26
(26)

Kommunfullmäktige
2018-03-20

§ 45 Rapportering till kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporteringen.

Ärende
Rapportering till kommunfullmäktige för perioden 2018-02-09 – 2018-03-06:

Löpnr
Ärende
295/2018 Protokoll Hofors Vatten 2018-02-22, inkl. årsredovisning och bolagsstyrningsrapport 2017
298/2018 Protokoll Gästrike Vatten 2018-02-22, inkl. årsredovisning och bolagsstyrningsrapport 2017
305/2018 SN 2018-02-21 § 23 Ej verkställda beslut kvartal 4,
2017
309/2018 Cirkulär 18:08 - Fullmäktiges val av revisorer

Avsändare
Gästrike vatten

Reg.datum
2018-02-26

Gästrike vatten

2018-02-26

Socialnämnden

2018-02-28

Sveriges Kommuner 2018-03-01
och Landsting
350/2018 KS 2018-02-27/ § 41 Medborgarförslag om öppet Kommunstyrelsen
2018-03-06
WiFi på idrottsanläggningar
351/2018 KS 2018-02-27/ § 42 Medborgarförslag om belys- Kommunstyrelsen
2018-03-06
ning och vinterunderhåll runt Hammardammen
352/2018 KS 2018-02-27/ § 43 Medborgarförslag om ronKommunstyrelsen
2018-03-06
dellen vid genomfarten i Hofors

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Linda Höglin, kanslichef 2018-03-06

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

