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§ 130. Kungörande
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna sammanträdets kungörande.

§ 131. Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen.

§ 132. Allmänhetens frågestund
Fråga ställs om:
- Hudutslag på grund av vattnet
- Flyktingmottagandet i framtiden
- Ändringen av vattentaxan
- Vad händer med trygghetsboendet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
2015-09-21/ § 131
Dnr

2015/77

§ 133. Revidering av Gästrike återvinnares renhållningsordning,
förbundsordning och principer för avfallstaxan, beslut
Ärende
Avfallsplanen ska enligt gällande lagstiftning ses över minst vart fjärde år. Nuvarande
avfallsplan för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby gäller från 2011 och ska
därför revideras 2015.
De lokala föreskrifterna om avfallshantering ska hållas aktuella och har i samband med
revideringen av avfallsplanen reviderats i begränsad omfattning.
Avfallstaxan för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby har under 14 år beslutats
av Gästrike återvinnares förbundsfullmäktige. Nu har emellertid en dom i Högsta
Förvaltningsdomstolen ändrat förutsättningarna. Tolkningen av domen innebär att
kommunalförbund inte får fatta beslut om myndighetsavgifter, utan att det är
primärkommunernas fullmäktige som ska göra det. Det är önskvärt att skapa en effektiv
hantering runt arbetet med avfallstaxan, som både säkrar kommunernas rådighet i frågan
och minimerar det administrativa arbetet. Gästrike återvinnare föreslår en beslutsprocess
som innebär att förbundet tar fram förslag på avfallstaxa som beslutas i
primärkommunerna vart fjärde år. Primärkommunerna föreslås ge förbundet ett mandat att
vid behov under fyraårsperioden höja taxan med maximalt 2 % per år, vilket motsvarar ca
50 kr/år för en villa och ca 20 kr/år för en lägenhet. En eventuell höjning görs bara om
verksamheten verkligen kräver det för att kunna fullfölja sina uppdrag. Detta minskar det
administrativa arbetet för såväl politiker som tjänstemän i kommunerna och förbundet,
utan risk för att taxan höjs utom primärkommunens kontroll. Varje kommun är
representerad av fyra ledamöter i förbundsfullmäktige vid eventuella beslut om att använda
mandatet att höja taxan med maximalt 2 %.
Förbundsordningen för Gästrike återvinnare beslutades ursprungligen av
medlemskommunerna när kommunalförbundet bildades 2001. Nu när förbundet har
funnits i 14 år finns ett behov att revidera förbundsordningen för att aktualisera den till
dagens förutsättningar för verksamheten samt att förtydliga vissa formella delar.
Beslutsunderlag
Bygg- och miljökontorets yttrande över förslag till revidering av avfallsplan och föreskrifter
för avfallshantering
Förslag till Avfallstaxa för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby
Förslag till Avfallsplan för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby
Missiv till beslut om renhållningsordning, avfallstaxa och förbundsordning

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Förslag till förbundsordning för Gästrike återvinnare
Förslag till lokala föreskrifter om avfallshantering för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och
Älvkarleby
Samrådsredogörelse för renhållningsordningen med avfallsplan och lokala föreskrifter om
avfallshantering
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta
att fastställa Avfallsplan och Lokala föreskrifter om avfallshantering för Gävle, Hofors,
Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun,
att fastställa Avfallstaxa för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun,
att ge Gästrike återvinnares förbundsfullmäktige mandat att vid behov fatta beslut om
höjningar av avfallstaxan för år 2017-2019, med i genomsnitt högst 2 % per år under
perioden. Detta innebär inte att taxan kommer att höjas automatiskt, utan endast om så
krävs för att verksamheten ska kunna fullfölja sina uppdrag. För ett villahushåll motsvarar 2
% cirka 50 kronor per år och för ett lägenhetshushåll cirka 20 kronor per år, samt
att fastställa Förbundsordning för kommunalförbundet Gästrike återvinnare.
___________________________________________________________________________
Kommunfullmäktige 2015-10-12
Beslutsunderlag
Muntlig information Tomas Nylund, förbundsdirektör, och AnnaCarin Söderhielm,
samordnare, Gästrike återvinnare
Beslutsförslag under mötet
Marie-Louise Dangardt (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar
att fastställa Avfallsplan och Lokala föreskrifter om avfallshantering för Hofors kommun,
att fastställa Avfallstaxa för Hofors kommun,
att ge Gästrike återvinnares förbundsfullmäktige mandat att vid behov fatta beslut om
höjningar av avfallstaxan för år 2017-2019, med i genomsnitt högst 2 % per år under
perioden. Detta innebär inte att taxan kommer att höjas automatiskt, utan endast om så
krävs för att verksamheten ska kunna fullfölja sina uppdrag. För ett villahushåll motsvarar 2
% cirka 50 kronor per år och för ett lägenhetshushåll cirka 20 kronor per år, samt
att fastställa Förbundsordning för kommunalförbundet Gästrike återvinnare.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa Avfallsplan och Lokala föreskrifter om avfallshantering för Hofors kommun,
att fastställa Avfallstaxa för Hofors kommun,
att ge Gästrike återvinnares förbundsfullmäktige mandat att vid behov fatta beslut om
höjningar av avfallstaxan för år 2017-2019, med i genomsnitt högst 2 % per år under
perioden. Detta innebär inte att taxan kommer att höjas automatiskt, utan endast om så
Justerare
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krävs för att verksamheten ska kunna fullfölja sina uppdrag. För ett villahushåll motsvarar 2
% cirka 50 kronor per år och för ett lägenhetshushåll cirka 20 kronor per år, samt
att fastställa Förbundsordning för kommunalförbundet Gästrike återvinnare.
Expedieras
Gästrike återvinnare
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
2015-09-21/ § 130
Dnr

2014/117

§ 134. Anpassad brukningstaxa och reviderad taxebilaga för Hofors Vatten,
beslut
Ärende
Kommunfullmäktige har 2014-12-15 / § 157 beslutat om att införa ny brukningstaxa och
taxekonstruktion från 1 januari 2016. För att detta ska kunna möjliggöras måste nuvarande
brukningstaxa anpassas efter beslutet. En reviderad taxebilaga har också tagits fram.
Beslutsunderlag
VA-taxa
Taxebilaga för brukande av allmänna vattentjänster i Hofors kommun
Missiv, förslag till beslut av anpassning brukningstaxa
Missiv, ny reviderad taxebilaga
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige
att besluta att från 1 januari 2016 införa ny anpassad brukningstaxa,
att anta föreslagen taxebilaga för Hofors kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning
att gälla från 1 januari 2016 samt
att ge styrelsen i Hofors Vatten i uppdrag att efter kontroll göra en viss justering i
avgiftsnivåerna.
___________________________________________________________________________
Kommunfullmäktige 2015-10-12
Beslutsförslag under mötet
Anne Persson (HOP) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att
få exempel på effekter på den föreslagna förändringen.
Marie-Louise Dangardt (S) och Torbjörn Jansson (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
2 förslag finns; Anne Perssons (HOP) förslag om återremiss och Marie-Louise Dangradt (S)
m.fl. förslag om bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordförande frågar först om ärendet ska
avgöras idag eller återremiteras och finner att ärendet ska avgöras idag. Ett förslag återstår,
Marie-Louise Dangardts (S) m.fl förslag om bifall.

Justerare
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att från 1 januari 2016 införa ny anpassad brukningstaxa,
att anta föreslagen taxebilaga för Hofors kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning
att gälla från 1 januari 2016 samt
att ge styrelsen i Hofors Vatten AB i uppdrag att efter kontroll göra en viss justering i
avgiftsnivåerna.
Reservation
Anne Persson (HOP), Mathias Strand (HOP), Peter Hillblom (HOP) och Kent Andersson (HOP)
reserverar sig mot beslutet enligt bilaga 1. Mot beslutet reserverar sig också Ziita Eriksson
(M), Eva Julin (M), Raimo Ojanen (SD) och Ioan Paris (SD).
Expedieras
Hofors Vatten
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
2015-09-21/ § 132
Dnr

2015/123

§ 135. Utökad investeringsram 2015 avseende fritid, beslut
Ärende
Fritidschefen har inkommit med en skrivelse där det framgår att sarg och banpist i ishallen
är i stort behov att bytas ut. Nuvarande utrustning är från 1987 och har svårigheter att
uppfylla Svenska Ishockeyförbundets strängare regler när det gäller säkerhet.
Kalkylerad kostnad för investeringen är enligt nedan:
Sarg med tillbehör: 1,3 mkr
Banpist med tillbehör: 4,7 mkr
Summa investering: 6,0 mkr
Investeringen uppgår till 6 mkr och utbytet kommer att påbörjas under 2015.
Ekonomichef bedömer att kommunens likviditetet ger utrymme för investeringen.
Återkommande driftskostnader avseende ränta och avskrivning kommer att inrymmas i
befintlig ram för kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Fritidschef, 2015-08-27
Tjänsteskrivelse, Mimmi Abramsson, ekonomichef, 2015-08-28
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bevilja ansökan om utökad
investeringsbudget/ram
___________________________________________________________________________
Kommunfullmäktige 2015-10-12
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansökan om utökad investeringsbudget/ram.
Expedieras
Fritidschefen
Ekonomichefen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
2015-09-21/ § 138
Dnr

2014/127

§ 136. Justerad tidplan för införandet av Västra Gästriklands
Samhällsbyggnadsnämnd samt entledigande av nuvarande miljö- och
byggnadsnämnd, beslut
Ärende
Sandvikens, Hofors och Ockelbos kommun har fattat beslut om att ingå i Västra Gästriklands
Samhällsbyggnadsnämnd. Den gemensamma nämnden med tillhörande förvaltning var
tänkt att starta den 1 januari 2016. På grund av en pressad tidplan, fördröjningar i
beslutsprocessen och upphandling av gemensamt ärendehanterings-/verksamhetssystem
dragit ut på tiden föreslår styrgruppen för införandet att tidplanen justeras och starten
senareläggs till 1 april 2016. Respektive kommuns nämnd som idag ansvarar för de ärenden
som ska ingå i gemensamma nämnden föreslås därmed bli entledigade från och med den 31
mars 2016.
Beslutsunderlag
Gemensam Tjänsteskrivelse, 2015-08-28
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige
att Nämnden för Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd med tillhörande förvaltning
startar den 1 april 2016 samt
att ledamöter och ersättare i nuvarande miljö- och byggnadsnämnden entledigas från sina
uppdrag från och med den 31 mars 2016.
___________________________________________________________________________
Kommunfullmäktige 2015-10-12
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att Nämnden för Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd med tillhörande förvaltning
startar den 1 april 2016 samt
att ledamöter och ersättare i nuvarande miljö- och byggnadsnämnden entledigas från sina
uppdrag från och med den 31 mars 2016.
Expedieras
Sandvikens kommun
Ockelbo kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
Akten
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
2015-09-21/ § 136
Dnr

2014/133

§ 137. Motion om färdigställande av projekt med bowlingverksamhet i
centrum, besvarande
Ärende
Hoforspartiet har i en motion föreslagit att Hofors kommun färdigställer projekt med
bowlingverksamhet i centrum. I motionen framgår att motionsställaren vill att kommunen
aktivt letar efter en intressent som långsiktigt har för avsikt att bedriva verksamhet i
lokalerna, med rabatterad hyra de första tre åren, och att kommunen beslutar om
ytterligare investeringar för att färdigställa lokalerna med kök och serveringsdel, redo för
verksamhet, så att projektet kan realiseras till fullo och bli det inslag i centrumkärnan man
en gång hade visioner om.
Hofors kommun äger inte fastigheten där bowlingverksamhet bedrivs, vilket medför att det
är extern aktör som är fastighetsägare och därmed ansvarig för hyressättning. Kommunen
kan inte heller göra investeringar i annans fastighet. Det är bowlingklubben/bolagets ansvar
att arbeta för att utöka/utveckla verksamheten.
Beslutsunderlag
Motion
Tjänsteskrivelse Mimmi Abramsson, ekonomichef, 2015-08-27
Beslutsförslag under mötet
Sören Bergqvist (V) och Daniel Johansson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Ziita Eriksson (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag.
Beslutsgång
Två förslag till beslut finns, Sören Bergqvist (V) m.fl. förslag om avslag och Ziita Erikssons (M)
förslag om besvarande. Ordförande ställer förslagen i proposition till varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Sören Bergqvist (V) m.fl. förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
___________________________________________________________________________
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Justerare
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2015/127

§ 138. Information om granskning av räkenskapssammandraget
Ärende
Ingemar Kalén, ordförande kommunens revisorer, informerar om granskningen av
räkenskapssammandraget (RS). Några av de slutsatser som lämnas i rapporten är:
 Det finns ingen skriftlig dokumentation kring RS arbetet.


Det finns en ansvarsfördelning och en bra struktur kring RS arbetet men det saknas
en viss formalisering.



Arbetet med att kvalitetssäkra innehållet i RS måste lyftas fram som en väsentlig del
löpande under året.



Den för 2014 inlämnade RS är i allt väsentligt korrekt upprättad. Dock krävs ett
omfattande arbete för att härleda siffrorna för vård- och omsorgsfliken.

Beslutsunderlag
Muntlig information, Ingemar Kalén, ordförande kommunens revisorer
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tacka för informationen.
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2015/125

§ 139. Medborgarförslag om rättvisare vattentaxa mellan kommunerna,
anmälan
Ärende
Nils Persson har inkommit med ett medborgarförslag om rättvisare vattentaxa mellan
kommunerna.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2015-09-13
Beslutsförslag under mötet
Marie-Louise Dangardt (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget inte
får ställas.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget inte får ställas.
Expedieras
Nils Persson
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

