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Ledamöter
1 Daniel Johansson (S)
2 Marie‐Louise Dangardt (S)
3 Linda‐Marie Anttila (S)
4 Viktor Rasjö (S)
5 Tomas Isaksson (S)
6 Mari Rasjö (S)
7 Kenneth Axling (S)
8 Ing‐Marie Möller Andersen (S)
9 Torbjörn Jansson (S)
10 Cecilia Leijon‐Fröjd (S)
11 Gunnar Bergkvist (S)
12 Xamuel Halfvars (V)
13 Susanna Wintherhamre (V)
14 Daniel Wintherhamre (V)
15 Kent Andersson (HOP)
16 Mathias Strand (HOP)
17 Peter Hillblom (HOP)
18 Ziita Eriksson (M)
19 Alf Persson (M)
20 Eva Julin (M)
21 Yvonne Jonsson (SD)
22 Ioan Paris (SD)
23 Raimo Ojanen (SD)
24 Hans Larsson (C)
25 Ann‐Sofie Stenbacka (C)
26 Arne Evertsson (FP)
27 Hans Backman (FP)
28 Broor Sundin (FHT)
29 Anne Persson (HOP)
2:e vice ordförande
30 Linda Lundberg (V)
1:e vice ordförande
31 Diana Blomgren (S)
Ordförande
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X
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Närvarolista / Omröstningsprotokoll
Ersättare
Tiina Kauppi (S)
Tomas Fröjd (S)
Carolin Brännvall (S)
Jonathan Nilsson (S)
Remzija Kolasinac (S)
Jonas Andersson (S)
Carina Halfvars (V)
Sören Bergqvist (V)
Johan Ericsson (HOP)
Anders Karlsson (HOP)
Daniel Nyström (M)
Per Tjerneld (M)
Lennart Johansson (SD)
‐ (SD)
Alice Lindgren (C)
Per Berglund (C)
Charlotta Backman (FP)
Lotta Nordström (FP)
Kent Olsson (FHT)
Pär Åslund (FHT)
SUMMA
Övriga närvarande

Justerare

För ordinarie
Ledamot
Nr 2
Nr 7
Nr 4

Närvaro
Ja
Nej
X
X
X

Nr 18

X

Kommentar

Omröstning
Ja Nej Avstår

4
Carin Haglund
Ulf Strömstedt
Ingemar Kalén, § 35
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Ordförande revisorerna
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§ 32. Kungörande
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna mötets kungörande.

§ 33. Godkännande av dagordning
Ärende
Kenneth Axling (S) har anmält förhinder till sammanträdet och önskar att ärende 13
”Interpellation om fritidspeng” behandlas vid fullmäktiges sammanträde den 18 maj.
Tillägg till dagordningen:
Ärende 18 ”Avsägelse av uppdrag/fyllnadsval”
Ärende 19 ”Medborgarförslag om ställplatser för husbilar vid Hagaparken, anmälan”
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen med ovanstående ändringar.

§ 34. Allmänhetens frågestund
Allmänheten har inga frågor vid detta sammanträde.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2015/34

§ 35. Revisorernas rapport gällande granskning av biståndshandläggningen
Ärende
Ingemar Kalén, ordförande för revisorerna, informerar om den granskningsrapport gällande
biståndshandläggning inom äldreomsorgen som KPMG AB genomfört på uppdrag av Hofors
kommuns revisorer.
Granskningen visar att det finns ett flertal områden som socialnämnden behöver utveckla.
Bl a saknas uppföljningar av biståndsbeslut, vilket kan få till följd att människor har längre
insatser än vad som skulle behövas samt att kostnadsnivån blir högre än nödvändigt.
Beslutsunderlag
Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen, revisionsrapport 2014‐12‐11
Muntlig information Ingemar Kalén, ordförande kommunrevisionen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tacka för informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2014/131

§ 36. Information om resultatet från SCBs medborgarundersökning
Ärende
Kommunchef Ulf Strömstedt informerar om kommunens resultat från SCBs medborgar‐
undersökning som genomfördes under september‐november 2014. Ett urval på 600
personer i åldrarna 18 – 84 år tillfrågades och av dessa besvarade 53 % enkäten. Totalt
deltog 73 kommuner i undersökningen.
Resultaten i medborgarundersökningen har analyserats med SCB:s analysmodell Nöjd‐Kund‐
Index (NKI) uppdelat på tre områden:
‐ Nöjd‐Region‐Index (NRI), med frågor om kommunen som en plats att bo och leva på.
‐ Nöjd‐Medborgar‐Index (NMI), med frågor om kommunens olika verksamheter.
‐ Nöjd‐Inflytande‐Index (NII), med frågor om medborgarnas inflytande på kommunala beslut
och verksamheter.
Betygsindex under 40 klassas som ”inte godkänt”. Gränsen för ”nöjd” går vid 55 och 75 eller
högre tolkas som ”mycket nöjd”. För Hofors kommun ligger betygen på 54, 49 resp 36.
Svaren visar bl a att de män som svarat är mer positiva än de kvinnor som svarat samt att
yngre (18‐24 år) är minst nöjda medan äldre är mest nöjda.
Undersökningen visar också vilka områden som kommunen bör prioritera för att höja de
olika betygen. Kommunchefen betonar vikten av att ta med dessa resultat i kommunens
fortsatta utvecklingsarbete.
Resultatet av medborgarundersökningen kommer att läggas ut på kommunens hemsida.
Beslutsunderlag
Muntlig information Ulf Strömstedt, kommunchef
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna informationen samt tacka kommunchefen för
redovisningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
2015‐03‐02/ § 30
Dnr

2014/18

§ 37. Anvisningar och ramar för verksamhetsplan 2016‐2018, beslut
Ärende
Upprättandet av ramar till nämnder och styrelse bygger på Sveriges kommuner och
landstings (SKL:s) skatteintäktsprognos per februari 2015. Där framgår nivån på
prognostiserade skatteintäkter, generella bidrag och utjämning avseende 2016‐2018.
I skatteprognosen har hänsyn tagits till att befolkningen minskar med 75 personer/år.
Skattesatsen uppgår till 22,81 kr 2016, dvs en sänkning med 5 öre från 2015. Ytterligare en
sänkning med 5 öre ligger i planen för åren 2017‐2018 (22,76).
I ramar för 2016‐2018 uppgår det samlade resultatet till 4,9 mkr.
I förslag till beslut ligger det sex kommunövergripande mål för 2016.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Mimmi Abramsson, ekonomichef, 2015‐02‐20
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige besluta
att fastställa upprättat förslag till anvisningar och preliminära ramar för verksamhetsplan
2016‐2018 och
att fastställa kommunövergripande mål för 2016.
___________________________________________________________________________
Kommunfullmäktige 2015‐03‐23
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa upprättat förslag till anvisningar och preliminära ramar för verksamhetsplan
2016‐2018 och
att fastställa kommunövergripande mål för 2016.
Expedieras
Nämnder och styrelse
Förtroendevalda revisorer
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
2015‐03‐02/ § 31
Dnr

2015/32

§ 38. Kommunal borgen för upptagande av externa lån (Hoforshus AB,
Hofors Elverk AB, Hoåns Kraft AB och Hofors Vatten AB), beslut
Ärende
Skatteverket har stramat upp reglerna för avdragsrätten gällande lån som Hofors kommun
ställt till de kommunala bolagen. Detta medför att bolagen nekas att göra avdrag för
räntekostnader för kommunala lån i inkomstskattedeklarationen.
Av det skälet är det nödvändigt för de kommunala bolagen att amortera av det kommunala
lånet och i stället låna av en extern långivare.
Vid upplåning av extern långivare ställs krav på kommunal borgen. Återbetalning till
kommunen av upptagna lån kommer ske enligt nedan:
Hoforshus AB:
37,4 mkr
Hofors Elverk AB: 20,0 mkr
Hofors Vatten AB: 84,1 mkr
Summa:
141,5 mkr
Bolagens riskexponering bör minskas genom att upptagna lån amorteras årligen.
Amorteringar i bolagen bör i möjligaste mån motsvara avskrivningsnivån.
Fastställande av exakt nivå på amortering delegeras till moderbolag Hofors kommunhus AB
och Hofors Vatten AB där nivån fastställs i dialog mellan ägaren och bolagen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Mimmi Abramsson, ekonomichef, 2015‐02‐19
Reviderad borgensram Hoforshus AB, 2015‐02‐05
Reviderad borgensram Hofors Elverk AB, 2015‐02‐05
Reviderad borgensram Hoåns Kraft AB, 2015‐02‐05
Reviderad borgensram Hofors Vatten AB, 2015‐02‐13
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige
att bevilja Hoforshus AB en borgensram, såsom för egen skuld om totalt 366,5 mkr,
att bevilja Hofors Elverk AB en borgensram, såsom för egen skuld om totalt 20 mkr,
att bevilja Hoåns Kraft AB en borgensram, såsom för egen skuld om totalt 3 mkr,
att bevilja Hofors Vatten AB en borgensram, såsom för egen skuld om totalt 84,1 mkr och
att en borgensavgift om 0,25 % utgår på borgensramen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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forts § 38
___________________________________________________________________________
Kommunfullmäktige 2015‐03‐23
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja Hoforshus AB en borgensram, såsom för egen skuld om totalt 366,5 mkr,
att bevilja Hofors Elverk AB en borgensram, såsom för egen skuld om totalt 20 mkr,
att bevilja Hoåns Kraft AB en borgensram, såsom för egen skuld om totalt 3 mkr,
att bevilja Hofors Vatten AB en borgensram, såsom för egen skuld om totalt 84,1 mkr och
att en borgensavgift om 0,25 % utgår på borgensramen.
Expedieras
Hoforshus AB
Hofors Elverk AB
Hoåns Kraft AB
Hofors Vatten AB
Ekonomifunktionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
2015‐03‐02/ § 34
Dnr

2015/20

§ 39. Förändring av avgifter Entré Ungdom, beslut
Ärende
Entré Ungdom vill ersätta nuvarande elevavgift med ett ÉU‐kort. Med detta kort deltar barn
och ungdomar i Entré Ungdoms alla former av aktiviteter. I kortet ingår inträde till alla
arrangemang/event, exempelvis skolavslutning, kollo och lovaktiviteter. Inträde ingår även
till 2015 års nyhet, sex lördagsevent. Att komma till Entré Ungdom för att fika och rådfråga
ska även fortsättningsvis vara gratis, alltså inget krav på ÉU‐kort. Kortet erbjuds till
verksamhetens målgrupp, dvs unga 6‐18 år.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ritva Snellman, enhetschef, 2015‐01‐07
Förslag till beslut, Barn‐ och utbildningsnämnden, 2015‐01‐27/§ 6
Tjänsteskrivelse Ulf Strömstedt, kommunchef, 2015‐02‐10
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förändring av
avgifter för Entré Ungdom, som innebär
att nuvarande elevavgift ersätts med ett ÉU‐kort som kostar 100 kronor/år
att förändringen ska gälla från och med 1 augusti 2015.
___________________________________________________________________________
Kommunfullmäktige 2015‐03‐23
Förslag under sammanträdet
Xamuel Halfvars (V) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förändring av avgifter för Entré Ungdom,
som innebär
att nuvarande elevavgift ersätts med ett ÉU‐kort som kostar 100 kronor/år
att förändringen ska gälla från och med 1 augusti 2015.
Expedieras
Barn‐ och utbildningsnämnden
Entré Ungdom
Akten
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
2015‐03‐02/ § 38
Dnr

2015/26

§ 40. Redovisning obesvarade motioner, beslut
Ärende
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige i Hofors kommun ska kommunstyrelsen
årligen vid fullmäktigess ordinarie april‐ och oktobersammanträden redovisa de motioner
vilkas beredning då ännu ej slutförts. Under 2015 har fullmäktige inte något sammanträde
under april, varför redovisningen kommer att utföras på sammanträdet i mars.
I kommunallagen 5 kap § 33 framgår det klart att om en motion inte bereds så att
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år ska respektive nämnd och styrelse anmäla att
tidsfristen på ett år inte kan hållas. När fullmäktige får en sådan anmälan kan man besluta
om att avskriva motionen från vidare handläggning. Motionen kan dessutom inte längre ha
någon aktualitet.
Beslutsunderlag
Redovisning av obesvarade motioner 2015
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, kommunsekreterare, 2015‐02‐10
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av
obesvarade motioner 2015.
___________________________________________________________________________
Kommunfullmäktige 2015‐03‐23
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen av obesvarade motioner 2015.
Expedieras
Kommunstyrelsen
Övriga nämnder
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
2015‐03‐02/ § 39
Dnr

2015/27

§ 41. Redovisning obesvarade medborgarförslag, beslut
Ärende
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige i Hofors kommun ska kommunstyrelsen
årligen vid fullmäktiges ordinarie april‐ och oktobersammanträden redovisa de
medborgarförslag vilkas beredning då ännu ej slutförts. Under 2015 har fullmäktige inte
något sammanträde under april, varför redovisningen kommer att utföras på sammanträdet
i mars.
I kommunallagen 5 kap § 33 framgår det klart att om ett medborgarförslag inte bereds så
att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år ska respektive nämnd och styrelse anmäla att
tidsfristen på ett år inte kan hållas. När fullmäktige får en sådan anmälan kan man besluta
om att avskriva förslaget från vidare handläggning. Medborgarförslaget kan dessutom inte
längre ha någon aktualitet.
Beslutsunderlag
Redovisning av obesvarade medborgarförslag 2015
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, kommunsekreterare, 2015‐02‐10
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av
obesvarade medborgarförslag.
___________________________________________________________________________
Kommunfullmäktige 2015‐03‐23
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen av obesvarade medborgarförslag.
Expedieras
Kommunstyrelsen
Övriga nämnder
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 42. Interpellation om fritidspeng
ÄRENDET UTGÅR

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2015/35

§ 43. Motion om att teckna avtal med kvinnojouren Rosen, anmälan
Ärende
Xamuel Halfvars (V) har inkommit med en motion om att kommunen tecknar avtal med
kvinnojouren Rosen som reglerar ansvaret och avgifterna som ska betalas när socialtjänsten
hänvisar en person till kvinnojouren.
Beslutsunderlag
Motion, 2015‐02‐24
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att ärendet överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr

2015/40

§ 44. Motion angående styrning av skolan, anmälan
Ärende
Eva Julin (M) har inkommit med en motion angående styrning av skolan.
Beslutsunderlag
Motion, 2015‐03‐11
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att ärendet överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2015/42

§ 45. Medborgarförslag om återinstallation av Blinken, anmälan
Ärende
Hans‐Åke Munther har inkommit med ett medborgarförslag om att återinstallera Blinken i
rondellen vid E16.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2015‐03‐10
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget får ställas
att förslaget besvaras av kommunstyrelsen och
att kommunstyrelsen återrapporter till kommunfullmäktige när så är gjort.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2015/43

§ 46. Interpellation om strategier för en attraktiv kommun i belysningen av
en eventuell etablering av en stor vindkraftspark, anmälan
Ärende
Eva Julin (M) har inkommit med en interpellation till kommunstyrelsens ordförande,
Marie‐Louise Dangardt (S), gällande kommunstyrelsens strategier för att bibehålla
kommunens attraktivitet i belysningen av en eventuell etablering av en stor vindkraftspark.
Beslutsunderlag
Interpellation, 2015‐03‐11
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och att den besvaras av
kommunstyrelsens ordförande, Marie‐Louise Dangardt (S), på kommunfullmäktiges
sammanträde den 18 maj.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2014/104

§ 47. Avsägelse av uppdrag/fyllnadsval
Ärende
Anders Karlsson (HOP) önskar avsäga sig uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige
och ledamot i valnämnden. Hoforspartiet föreslår Britt‐Marie Hillberg (HOP) som ny
ledamot i valnämnden.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Anders Karlsson (HOP) som ersättare i kommunfullmäktige och
att hos Länsstyrelsen begära uppgifter om ersättare
att entlediga Anders Karlsson (HOP) som ledamot i valnämnden och
att utse Britt‐Marie Hillberg (HOP), Algatan 16, 813 33 Hofors, som ny ledamot i
valnämnden för resterande mandatperiod 2015‐2018.
Expedieras
Anders Karlsson (HOP)
Britt‐Marie Hillberg (HOP)
Länsstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2015/47

§ 48. Medborgarförslag om ställplatser för husbilar vid Hagaparken,
anmälan
Ärende
Yvonne Bergman har inkommit med ett medborgarförslag om ställplatser för husbilar vid
Hagaparken.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2015‐03‐17
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget får ställas och att ärendet överlämnas
till kommunstyrelsen för beredning.

Justerare

Utdragsbestyrkande

