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Kommunstyrelsen

2014-03-25

§ 80. Godkännandeav dagordning
Ärende
Tillägg:§ 95 Informationgemensame-plattform
Beslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt godkännadagordningenmed ovanståendetiltägg.

l Justerare
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I Iq/EnsKommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

5 (29)

Kommunstyrelsen

2014-08-25
Dnr

2013/23

§ 81. Uppsikt Socialnämnden
Ärende
Kommunstyrelsen har enligt Kommunallagen en uppsiktsplikt vad gäller övriga nämnder,
bolag och kommunalförbund

som kommunen är medlem i. Kommunstyrelsen

har med

anledning av detta tagit beslut om "fokusmöten" där styrelsen erhåller fördjupad
information från dessaverksamheter samt har möjlighet att ställa frågor.
SussieHolmgren, socialchef, och Karin Halvarsson,ekonom, informerar om Socialnämnden.
måluppfyllelse
Nämnden uppfyller målen om att verksamheten ska främja ett bra företagsklimat. Klarar
hälften av målen om att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Klarar ej målet om
att ha en hållbar ekonomi.
Ekonomisk prognos
Prognos per 2014 - beräknat underskott på 10-12
miljoner kronor, dock svårt att göra en
exakt beräkning.
- Fler ärenden och externa placeringar LSS(-5 mnkr)
- Hemtjänsten (-3,5 mnkr)
- Hög vårdtyngd Persgården,tillsatt extra personal (-lmnkr)
-

Sjukskötersketeamet

(-lmnkr)

— sjuklön, fier som försäkringskassannekar sjukpenning, under utredning betalar
kommunen lön. Ökade läkarutlåtande om att anställd inte kan arbeta inom vården.
Stiger även i andra kommuner. (-5-6 mnkr)
- Övertid, ingen övertid under Hoforsmodellen, därför svårt att jämföra med tidigare
år. (-3mnkr)

-

lFOochCFA(+-0)

-

Övriga överskott, material, förbrukningsinventarier m.m.

Handlingsplan
- Seöver externa placeringar - LSShemtjänst

- Övertid- möte medpersonalchef
- Läggakortidsplatser i malpåse-lyckades ej då landstinget skickade ut alla från
sjukhuset.
- lntäktsbortfall - Möte med kostenheten
- Hur kommer vi till rätta med sjukfrånvaron - konsulthjälp "hur bemanna rätt"
- Hålla igen på övriga kostnader
Speciella personalfrågor

-

Ökadsjukfrånvaro

Justerare
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Omvärldsfrågorsom påverkarframtiden
- Krav om tvâ beslutgällandeboende

- Yngre dementa och yngre med vård i livets slut
Komplexiteteni ärendenökar, mångaäldre med psykiskaproblem
- Asylboende

-

Pågående/kommandeinköps-ochupphandlingsärenden
- Trygghetstelefoni
Beslutsunderlag
Muntlig information,SussieHolmgren,socialchef,och KarinHalvarsson,ekonom
Beslut

beslutaratt godkännaredovisningenochbetonarvikten av att
Kommunstyrelsen
prioriteras.
handlingsplanen

Justerare
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Kommunstyrelsen

2014-03-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 76/ 2014-08-11

Dnr

2014/77

§ 82. Regler för kommunalt partistöd, förslag till beslut
Ärende
Riksdagenhar beslutat om nya regler i kommunallagen avseende kommunalt partistöd (SFS
2013:1053). De viktigaste ändringarna innebär att fullmäktige årligen skafatta beslut om
utbetalning av partistöd och att mottagarna (politiska partierna) åläggs en

redovisningsskyldighet för att säkerställa att stödet används för det ändamål som definieras
i kommunallagen 2 kap. 9 §. Fullmäktige kan i sitt ärliga utbetalningsbeslut beakta, dels om
redovisningsskyldigheten fullgjorts, och dels om partierna verkligen är representerade i
fullmäktige.
För att de nya reglerna ska kunna tillämpas fullt ut, måste fullmäktige anta vissa lokala
regler för partistödet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ulf Strömstedt, kommunchef, 2014-07-17
Reglerför kommunalt partistöd i Hofors kommun (förslag)
SverigesKommuner och Landsting, Cirkulär 14:12
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige
att fastställa nya regler för kommunalt partistöd att gälla från och med den 15 oktober 2014
att Kommunfullmäktiges beslut 2012-09-10, § 105 samtidigt upphör att gälla.

Kommunstyrelsen 2014-08-25
Beslutsförslag under mötet
Sören Bergqvist (V) föreslår ett tillägg i bestämmelserna för att tydliggöra att kommunen
tillämpar 2 kap 10 § kommunallagen att endast mandat för vilket en vald ledamot är
fastställd ska beaktas vid fördelningen av partistödet.
Kent Olsson(FHT)och Torbjörn Jansson(S)föreslår att stödet utgår tre månader efter att
representationen upphört.

Justerare
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Kommunstyrelsen

2014-08-25
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige
att fastställa nya regler för kommunalt partistöd att gälla från och med den 15 oktober 2014
att tillämpa 2 kap 10 § Kommunallagen att endast mandat för vilket en vald ledamot är
fastställd ska beaktas vid fördelningen av partistödet
att stödet utgår tre månader efter att representationen upphört
att Kommunfullmäktiges beslut 2012-09-10, § 105 samtidigt upphör att gälla.

Expedieras
Partierna

Kommunsekreteraren
Akten

Justerare

A
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Kommunstyrelsen

2014-08-25
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
§ 77/2014-08-11

Dnr

2014/40

§ 83. Gemensamma utgångspunkter för riskbruk, missbruk och
beroendevård för vuxna över 18 år i Gävleborgs län, förslag till beslut
Ärende
Länetskommunerhar,tillsammansmed landstinget,tagit fram rubricerade
inriktningsdokument.involveradei framtagandethar varit, delsen tjänstemannagruppmed
representanterfrån någrakommunerochlandstinget,ochdelsen politiskarbetsgrupp
koppladtill NätverkVälfärd. NätverkVälfärd beslutadeden 13 december2013 att anta
förslagetochuppmanademedlemmarnaatt göradetsamma.
Socialnämndenhar föreslagitatt kommunfullmäktigeskaanta de gemensamma
utgångspunkterna.Nämndentycker dokumentetär bra. Nämndenbetonar dockatt det år
viktigtatt en länsgemensamhandlingsplanupprättassåsnartdokumentetantagitsav
medlemmarna.Förberedelserför detta arbete har redanvidtagits
Beslutsunderlag
FoUVälfärds"Gemensammautgångspunkterför riskbruk,missbruk-och beroendevårdför
vuxnaöver 18 år i Gävleborgslän",2014-04-07
Tjänsteskrivelse SussieHolmgren, socialchef, 2014-05-16

TjänsteskrivelseUlf Strömstedt,kommunchef,2014-07-09
Beslut

Kommunstyrelsens
arbetsutskottbeslutaratt föreslåkommunstyrelsenatt föreslå
kommunfullmäktigeatt anta de gemensammautgångspunkternaför riskbruk,missbrukoch
beroendevårdför vuxnaöver 18 år i Gävleborgslän.

Kommunstyrelsen2014-O8-25

Beslut

Kommunstyrelsen
beslutaratt föreslåkommunfullmäktige
att anta de gemensammautgångspunkternaför riskbruk,missbrukochberoendevård
för vuxnaöver 18 år i Gävleborgslän.
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Expedieras
Region Gävleborg
Socialnämnden
Akten

Justerare
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Kommunstyrelsen

2014-03-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 78/ 2014-08-11
Dnr

2014/41

§ 84. Kommunrevisorernas

granskning av bokslut och årsredovisning 2013,

yttrande
Ärende
På uppdrag av Hofors kommuns revisorer har KPMGgenomfört en granskning av Hofors
kommuns bokslut och årsredovisning för 2013. I granskningsrapporten lämnar KPMGett
antal rekommendationer/synpunkter. Kommunstyrelsen har att lämna ett yttrande över
granskningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Anne-Marie Niemelâ, ekonomichef, 2014-06-27
PM granskningsyttrande av årsredovisning 2013
Granskningsrapport bokslut och årsredovisning 2013
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att besluta att
ekonomichefens PM daterad 2014-06-27 ska utgöra styrelsens svar till Revisionenavseende
granskningsrapporten för årsredovisning 2013.

Kommunstyrelsen

2014-08-25

Ärende
Se bilaga

1

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ekonomichefens PM daterad 2014-06-27 ska utgöra
styrelsens svar till Revisionenavseende granskningsrapporten för årsredovisning 2013.

Expedieras
Kommunfullmäktige
KPMG
Hofors kommuns

revisorer

Akten

Justerare
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Kommunstyrelsen

2014-03-25
Kommunstyrelsens

arbetsutskott

1}79/2014—O8-11
Dnr

2014/64

§ 85. Ãrsprognosbedömningperjuni, beslut
Ärende
Anne-Marie Niemelä, ekonomichef, informerar om den ekonomiska bedömningen per juni.
Alla nämnder har ännu inte inkommit med sina bedömningar.
Beslutsunderlag
Muntlig information,

Anne-Marie Niemelä, ekonomichef

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tacka för informationen.

Kommunstyrelsen 2014-08-25

Ärende
Mimmi Abramsson, ekonomichef, informerar om den ekonomiska bedömningen per juni.
Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige samt Miljö- och byggnadsnämndenföljer budgeten.
Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden visar ett negativt resultat. För Barn- och
utbildningsnämnden beror detta främst på ökade kostnader gällande interkommunala
ersättningar. För Socialnämnden är det bland annat fler ärenden och externa placeringar
inom LSSsamt hemtjänsten som påverkar.

Beslutsunderlag
Muntlig information,

Mimmi Abramsson, ekonomichef

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna informationen.

Expedieras
Akten

Justerare

M

i
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Kommunstyrelsen

2014-08-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 81/2014-08-11

Dnr

2014/56

§ 86. Ny färdtjänsttaxa, förslag till beslut
Ärende
Länetssamrádsgrupp för färdtjänst och sjukresor har på uppdrag av den politiska
samrådsgruppen om kollektivtrafik utrett möjlighet till rabattsystem i färdtjänsten. Den
nuvarande färdtjänsttaxan utgår från ombordpriset för kontanter i kollektivtrafiken. För att
minska kontanthanteringen på bussarnaär det priset av naturliga skäl högt, vilket medför
att färdtjänsttaxan också blir hög.
l kollektivtrafiken rabatter-asresenärer som reser mycket och ofta. Samrådsgruppenhar
kommit fram till att ett liknande rabattsystem i färdtjänsten kommer att innebära stora
administrativa investeringar. Man kan man se att det är en mycket liten grupp
färdtjänstresenärer

som reser ofta. Samrådsgruppens förslag är att färdtjänsttaxan

sänks

generellt, vilket gynnar samtliga resenärer.
Ensänkning med föreslagna 10 kr/zon skulle för Hofors kommun innebära en
kostnadsökning med ca 35 400 kr/år. Beräkningen är gjord med 2013 års resande som
underlag.
Beslutsunderlag
Skrivelse Landstinget Gävleborg, 2014-05-07
Tjänsteskrivelse Ulla Sahlström, trafiksamordnare,

2014-07-07

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige att anta den föreslagna färdtjänsttaxan och att den nya taxan skall
träda i kraft 2015-01-01.

Kommunstyrelsen 2014-08-25

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att anta den föreslagna
färdtjänsttaxan och att den nya taxan skall träda i kraft 2015-01-01.

Justerare

n

Utdragsbestyrkande

I IqfinsKommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL14(29)
Kommunstyrelsen
2014-08-25

Expedieras
LandstingetGävleborg,X-trafik
Ekonomichefen
Akten

Justerare
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Kommunstyrelsen

2014-08-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 32/2014-08-11

Dnr

2014/79

§ 87. Föreningsallians, beslut
Ärende
Inom projektet "Idrottsturism" har frågan väckts angående en samlad organisation för att
kunna serva idrottsföreningarna och föreningslivet i Hofors kommun. Fråganhar bearbetats
vid flera tillfällen under projektet genom föreningsträffar, enkätundersökningar och
intervjuer. Alla resultat visar på att det finns en näst intill sammstämmighet om behovet att
samordna föreningslivets resurser.
En arbetsgrupp med representanter från föreningslivet, Gästriklands Idrottsförbund och
Hofors kommun har arbetat fram ett förslag till organisation som presenterats för
föreningar och handlare den 18juni vid en nätverksträff inom projektet Idrottsturism. Alla
närvarande var positiva till förslaget. Förslaget bygger på att en ekonomisk förening bildas
med representanter från föreningslivet, företagare och Hofors kommun. l dagens läge har
arbetet påbörjats med att finna representanter till en interimsstyrelse. Finansiering för
verksamheten ska ske genom att organisationen säljer tjänster, utför uppdrag och genom
medlemsavgifter. Verksamheten inriktar sig nu iförsta hand på att tillgodose
idrottsföreningarnas behov. Men i en snar framtid kommer även andra föreningar att
erbjudas möjligheten att delta och köpa tjänster. Ett sådant behov finns tydligt redan i dag.
Kalkylen för kansliet beräknas till ca 1 600 000 kr där 400 000 kr behöver täckas genom

uppdrag åt kommunen.
Intresset för att bilda en föreningsallians

är stort, kanske större än det någonsin varit, och

bör stödjas av kommunen. I tider då det ställs mer och mer krav på kunskapen hos dem som
skall sköta det administrativa inom föreningen kommer en sådan satsning att innebära att
föreningarnas ledare kan ägna sin tid till verksamheten, i stället för att som nu många
gånger även få lägga mycket tid på de administrativa uppgifterna, då det blir svårare och
svårare att finna personer till dem. Bildandet av en Föreningsalliansskulle innebära ett
"lyft" för hela föreningslivet.
För att bidra till finansieringen av verksamheten är det nödvändigt att viss kommunal

verksamhet sköts mot ersättning av organisationen.
I dagens läge kan följande kommunala veksamheter vara aktuella för att ingå i
Föreningsalliansensuppdrag:
- Lokalbokningen

-Idrottsturism
- Bessemerfesten
- Idrottsgalan
-Samordning av nätverk inom föreningslivet

Justerare
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Kommunstyrelsen

2014-08-25
Fördessaverksamheterbör en ersättningom 300 000 kr kunnautgåfrån kommunen.
Behovför kulturellaföreningarsomkommerfram i dialogmed dessaochbrukarmedverkan
bör kunnatäckade resterande100000 kr.
Beslutsunderlag
Muntlig information,Tommy Nielsen,informationssamordnare
Tjänsteskrivelse
Tommy Nielsen,informationssamord
nare, 2014-07-15
PM Föreningsalliansi Hofors,

2014-03-31

Beslut

Kommunstyrelsens
arbetsutskottbeslutaratt föreslåkommunstyrelsen
att tillstyrkaförslagettill föreningsallians
att avtala med föreningsalliansen
om kommunensverksamheterför Iokalbokning,
idrottsturism,stödjadet loklalaföreningslivet,brukarmedverkanochkommunensbidagtill
Bessemerfesten.

Kommunstyrelsen2014-08-25
Beslutsunderlag
Muntlig information,Tommy Nielsen,informationssamordnare,LenaBirgerson,
IdrottsrörelsenHoforsoch PiaHellgren,GästriklandsIdrottsförbund/SISU
Beslutsförslagunder mötet
TorbjörnJansson(S)yrkar att kommunstyrelsenbeslutarenligtförslaget.

Beslut

Kommunstyrelsenbeslutar
att tillstyrkaförslagettill föreningsallians
att avtalamed föreningsalliansen
om kommunensverksamheterför Iokalbokning,
idrottsturism,stödjadet loklalaföreningslivet,brukarmedverkanoch kommunensbidagtill
Bessemerfesten.

Expedieras
HoforsFöreningsallians
Akten

Justerare
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Kommunstyrelsen

2014-08-25
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
§ 85/2014-08-11

Dnr

2012/85

§ 88. Medborgarförslagom socialthållbarupphandling,förslagtill
besvarande
Ärende
Arne Evertssonhar inlämnatett medborgarförslagi vilket hanföreslåratt Hoforskommun
ochdessbolagskaläggain aspektensocialthållbarupphandling.Enligtförslagsställaren
skulledet innebäraett utmärkttillfälle att erbjudaungdomar,långtidsarbetslösa
och
människormed funktionsnedsättning
ett arbete, en praktikeller en Iärlingsplatsunderen
tidsperiod.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2013-12-16, återremitterades ärendet för att

förtydligakommunensvilja.
Kommunfullmäktigehar i ett tidigarebeslut,2012-12-17, § 151, beslutatatt anta en policy
för socialaföretag ochatt kommuneni sambandmed upphandlingarskata socialakriterier i
beaktande.Detta måstesåledesansesutgörakommunensviljai frågan.
Avdet yttrande somlämnatsav InköpGävleborgframgår att det är fullt möjligtatt ta social
hänsyni sambandmed upphandling.Det kan skesomsärskiltkontraktsvillkor,vid
kvalificeringav leverantörochsomtilldelningskriterium.
Oavsettvilkatyper av kravsomställsså måstede följasupp. Enligträttspraxisär det inte
tillåtet att ställakravsom det i praktikenär omöjligtatt kontrollera.FörHoforskommun
och kommunensbolagär det såledesupptill att i varje enskildupphandlingbedömaom
viktenav socialakravvägertyngre än kostnadernaför den nödvändigakontrollapparatsom
måsteskapas.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag,2012-10-05
Yttrande InköpGävleborgs,2013-09-11
Beslut

Kommunstyrelsens
arbetsutskottbeslutaratt föreslåkommunstyrelsenatt föreslå
kommunfullmäktigeatt medborgarförslagetskaansesbesvarat.

Kommunstyrelsen 2014-08-25

Justerare
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Utdragsbestyrkande

I IofimsKommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1a (29)

Kommunstyrelsen

2014-08-25
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att medborgarförslaget ska
ansesbesvarat.

Expedieras
Arne Evertsson

Akten

Justerare
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Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL19(29)
Kommunstyrelsen

2014-08-25
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
§ 86/ 2014-08-11

Dnr

2012/37

§ 89. Motion om ändring av hastigheter, förslag till besvärande
Ärende
KentOlsson(FHT)har inlämnaten motionom ändringav hastigheterpå Skolgatan,från
Gillegatanvästerutsamtpå parkeringsområdetutanförSparköp,Coopoch ICA.I motionen
yrkar Kentatt helaSkolgatansamttillhörandeparkeringsområdeändatill Centralgatan
omgåendeskaskyltasom till gångfartsområde,samtatt en översynav allavägmärken
genomförs.
EnligtBygg-ochmiljöchefenstjänsteskrivelsemåstevissavillkorvara uppfylldainnanett
område kan klassificeras
somgångfartsområde.Vidareär det olämpligtatt införa
gångfartsområdevid en parkeringsplats.
Efter genomförandetav centrumförnyelsensetapp tre, så kommerdelen av Skolgatan
mellanGillegatanochCentralgatanatt uppfyllaovannämndavillkorochdå kommer
kommunenatt hosTrañknämndenansökaom att detta områdeblir gångfartsomrâde.
När det gällerparkeringenutmed Skolgatansåkommerkommunen,genom lokal
trafikföreskriftochskyltning,att sänkahastighetenfrån 30 km/tim till 10 km/tim. Detta
överensstämmer med Trafikverkets rekommendationer.

Beslutsunderlag
Motion, 2012-03-30

YttrandeEvaStigebergLarsson,planingenjör,2014-06-30
Tjänsteskrivelse Ulf Strömstedt, kommunchef, 2014-07-07

Beslut

Kommunstyrelsens
arbetsutskottbeslutaratt föreslåkommunstyrelsenatt föreslå
kommunfullmäktigeatt motionenskaansesbesvarad.

Kommunstyrelsen2014-08-25

Beslut

Kommunstyrelsen
beslutaratt föreslåkommunfullmäktigeatt motionenskaanses
besvarad.

Justerare

Utdragsbestyrkande

I IcflnrsKommun

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
2014-08-25

Expedieras
Kent Olsson (FHT)
Trafiknämnden
Akten

Justerare
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20 (29)

IIqfim‘
Kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
21(29)
Kommunstyrelsen

2014-08-25
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
§ 87/2014-08-11

Dnr

2012/99

§ 90. Motion om att utreda och införa farthinder i tätbebyggda
bostadsområden, förslag till beslut
Ärende
Xamuel Halfvars(V) har i en motionyrkat att kommunfullmäktigeskabeslutaom att utreda
hastighetenlängsmed ofta trafikeradegator i tätbebyggdabostadsområden,samtatt
kommunenutreder lämpligaåtgärderför att begränsahastighetsöverträdelser
i de fall då
det ansesföreliggabehov.XamuelHalfvarshar ocksåyrkat att fullmäktigeskabeslutaom
hastighetsbegränsning
till 40km/tim i HoforsochTorsåkerstätorter.
I kommunchefenstjänsteskrivelseframhållsdet att det är lämpligtatt uppdratill Miljö- och
byggservicekontoret
att tillsammansmed HoforshusAB,genomföraföreslagenöversynoch
därefter föreslålämpligaåtgärderför att begränsahastighetsöverträdelser.
När det gäller
hastighetsbegränsningen
till 40km/tim i HoforsochTorsåkerstätorter, så börTrafikverkets
beslutavseendegenomfarteni Torsåkeravvaktas.I Hoforstätort är beslutredanfattade i
enlighetmed motionen.
Beslutsunderlag
TjänsteskrivelseUlf Strömstedt,kommunchef,2014-07-25
TjänsteskrivelseBertilÖstberg,Gatu- ochparkchef,2014-07-10
Motion, 2012-11-26

Beslut

Kommunstyrelsens
arbetsutskottbeslutaratt föreslåkommunstyrelsenatt föreslå
kommunfullmäktigeatt bifallamotionengällandeutredningom hastighetochlämpliga
åtgärderför att begränsahastighetsöverträdelser,
och att för övrigtansemotionen
besvarad.

Kommunstyrelsen2014-08-25

Beslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt föreslåkommunfullmäktigeatt bifallamotionengällande
utredningom hastighetoch lämpligaåtgärderför att begränsahastighetsöverträdelser,
och
att för övrigtansemotionenbesvarad.

Justerare
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I Iqfoizs
Kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2014-08-25

Expedieras
XamuelHalfvars(V)
Miljö- ochbyggservicekontoret
HoforshusAB
Akten

I Justerare
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I lejon Kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

23(29)

Kommunstyrelsen

2014-08-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 88/ 2014-08-11

Dnr 2013/105
§ 91. Medborgarförslag om att handikappanpassa malmjärns badplats,
förslag till besvärande
Ärende
Pia Möller Andersen har föreslagit att Malmjärns badplats ska handikappanpassas.Hon
menar att badplatsen passarutmärkt till detta med sin flacka topografi och långgrunda
vatten. För att uppnå en sådan anpassningså krävs enligt förslagställaren:
- särskilda parkeringsplatser vid badplatsen
- särskild toalett och omklädningsutrymme
- möjligheter att handla kioskvaror, samt
- en särskild ramp ner i vattnet
Bygg-och miljöchefen har i yttrande beskrivit hur en tillgänglighetsanpassning lämpligen
bör ske. Åtgärderna är förenade med kostnader, varav särskilt kostnaderna för den speciella

rampen inte är obetydliga.
Av det samråd med chefen för teknisk försörjning som genomförts, framkommer att
särskilda parkeringsplatser sannolikt kommer att anläggasredan innevarande år.

Övrigaåtgärderbör behandlasi kommandebudgetarbete.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag Pia Möller-Andersen, 2013-10-07
Tjänsteskrivelse Håkan Eck,Bygg-och miljöchef, 2014-05-06
Tjänsteskrivelse Ulf Strömstedt, Kommunchef, 2014-07-10

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat genom att förslaget överlämnas
till budgetberedningen.

Kommunstyrelsen 2014-08-25

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget
besvarat genom att förslaget överlämnas till budgetberedningen.

I Justerare

Utdragsbestyrkande

I lejon:Kammun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2014-08-25

Expedieras
Pia Möller-Andersen
Byggservicekontoret
Hoforshus (teknisk försörjning)
Akten

Justerare
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Kommunstyrelsen

2014-03-25
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
§ 89/2014-08-11

Dnr

2013/2, 2013/121

§ 92. Medborgarförslag om att anlägga hundrastgård, förslag till besvarande
Ärende
ElinAronssonochGerdaSundströmhar i varsinamedborgarförslagframfört önskemålom
att kommunenskaanläggaen hundrastgård.Förslagsställarna
framför att mångahundägare
önskaratt man skullekunnasläppasinahundarlösa,tillsammansmed andra hundar,i
ordnade former. De menar att en sådanrastgårdocksåskullebli en naturligmötesplatsför
hundägare.Platsersomföreslåsär Rönningen,HagaparkenochframföralltVästerhöjden.
Fråganom hundrastgårdhar varit uppetidigareochdå avslagitspå grundav ekonomiska
skäl.Kommunenhar ocksåansett att närhetentill fin natur ger mångamöjligheteratt
motionerasinhund.
Möjlighetenatt släppasinhund löstillsammansmed andrahundarär, trots närhetentill
naturen,starktbegränsadmed beaktandeav gällandereglerom hundhållningochförbudet
att ha hundlösi naturen under en stor del av året. Att anläggaen enklare,grusbelagd
hundrastgârd(40x20 meter stort med två meter högt stängselochgrind)beräknaskostaca
350-400 kkr.Därtillkommer en driftkostnad.Hur stor en sådankostnadkommer att bli är
beroendeav om rastgårdenskaha belysningeller inte, ochvilket ansvarsomskaåläggas
hundägarnasjälva.Ärendetskullekunnabeaktasi kommandebudgetberedning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ulf Strömstedt, kommunchef, 2014-07-25

Tjänsteskrivelse
BertilÖstberg,Gatu-ochparkchef,2014-07-10
MedborgarförslagElinAronsson,2013-01-04
MedborgarförslagGerdaSundström,2013-11-13
Beslut

Kommunstyrelsens
arbetsutskottbeslutaratt föreslåkommunstyrelsenatt föreslå
kommunfullmäktigeatt ansemedborgarförslagetbesvaratgenomatt fråganbehandlasi
kommandebudgetberedning.

Kommunstyrelsen2014-08-25

Beslut

Kommunstyrelsens
arbetsutskottbeslutaratt föreslåkommunstyrelsenatt föreslå
Justerare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
26(29)
Kommunstyrelsen

2014-08-25
kommunfullmäktige att ansemedborgarförslaget besvarat genom att frågan behandlas i
kommande budgetberedning.

Expedieras
Budgetberedningen
Elin Aronsson
Gerda Sundström
Akten

Justerare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(29)
Kommunstyrelsen

2014-03-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 90/ 2014-08-11

§ 93. Meddelanden
Ärende
Redovisningav meddelanden, se bilaga 2
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att besluta att
godkänna rapporteringen av meddelanden.

Kommunstyrelsen 2014-08-25

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporteringen av meddelanden.

I Justerare
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Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
28(29)
Kommunstyrelsen

2014-03-25
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
§ 91/2014-08-11

§ 94. Delegationsbeslut
Ärende
Redovisningav delegationsbeslut,se bilaga 3
Beslut

Kommunstyrelsens
arbetsutskottbeslutaratt föreslåkommunstyrelsenatt beslutaatt
godkännarapporteringenav delegationsbeslut.

Kommunstyrelsen 2014-08-25

Beslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt godkännarapporteringenav delegationsbeslut.

Justerare
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Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL29(29)
Kommunstyrelsen

2014-03-25

§ 95. Information gemensam e-plattform
Ärende
Ulf Strömstedt, kommunchef, informerar om diskussioner som förs inom den gemensamma

nämndenför verksamhetsstöd.Förslaghar lyftsom gemensame-plattform.
Beslutsunderlag
Muntlig information, Ulf Strömstedt, kommunchef

Beslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt tackaför informationen.

I Justerare
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Anne-Marie Niemelä
Ekonomichef

PM
2014-06-27

Kommunstyrelsen

Gransknings fitrande av årsredovisning 2013
Kommunens revisorer har via KPMGgenomfört en granskning av rubricerade.
Nedan lämnas ett antal kommentarer till lämnade

rekommendationer/synpunkter.
Rubriken ansluter till rapportens kapitel indelning. Kommentarerna är kopplade
till de områden där revisionen bedömer att en förändring bör ske.
9.2 Efterlevnad av gällande redovisningsrekommendationer
Revisionenförslår kompletterande upplysningar om:
o Komplettering av noter till Kassaflödesanalysen.
Ekonomifunktionen kompletterar med noter till delårsbokslut 2014.
9.3 Kommunens förvaltningsberättelse
Revisionenhar önskemål om att strukturen i förvoltningsberättelsen ses över.
Revisionenbedömer att förvaltningsberättelsen är omfattande.
Ekonomifunktionen arbetar med att ständigt förbättra rubriker och omfattningi
förvaltningsberättelsen.
Revisorernabedömer att baianskravsutredningen i förvaltningsberättelsen inte
ger en rättvisande bild över kommunens verksamhetsresultat, då kommunens
positiva resultat hänförs till poster av engångskaraktär.(AFA-försäkring)
Ekonomifunktionen bedömer att balanskravsutredningen i årsredovisningen är
hanterat enligt de rekommendationer som råder. Dialog har även förts med
Sverigeskommuner och landsting (SKL)om hur engångsintäkter ska hanteras i
balanskravsutredningen.
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HQ/B13
Kommun

Det finns ingen tydlig lagregel eller dylikt som anger hur kommuner ska se på
AFA-pengarnai en balanskravsutredning.
Motivet till att inte räkna bort AFA-pengarnaär att kommunen tidigare år
kostnadsfört för höga premier.
Dock kan konstateras, om kommunen valt att justera balanskravsutredningen
enligt revisionens rekommendationer så hade tidigare års underskott varit
âterställt.
10.2 Finansiella mål för god ekonomisk hushållning
Revisionenframhåller att det finansiella målet ej uppnås och efterlyser:
o En åtgärdsplan för hur kommunen ska nå det finansiella målet både på
kort- och lång sikt.
Finansiellt mål för 2013-2015:

enli

anta en bud et 2013-2015

"Sett över tiden ska kommunen och dessbolag ha en ekonomi som är
hållbar".
Beskrivning till det finansiella målet är:

1. Över en planeringsperiod om 6 år ska kommunens resultat vara 1,0 % av
kommunens skatteintäkter och bidrag.
2. Driften bör inte förbruka mer än 98 % av skattemedlen.
3. Långsiktigt soliditetsmäl på 70 %.
4. Investeringar för den skattefinansierade verksamheten ska inte finansieras
med externa lån.
Under 2014 har Hofors kommun tagit omtag när det gäller uppföljning av det
finansiella målet. Till detta mål har kopplats mått med målvärden framåt i tiden.
Exempel:soliditetsmäl punkt 3 ovan.
Kommunen har ett långsiktigt soliditetsmäl på 70 %. En årlig målsättning är att vi
ökar Soliditeten med

1 % årligen. Målvärden är beroende på vad det faktiska

utfallet påvisar varje år.
Sammanfattningsvis så kommer kommunen att arbeta med målvärden framåt i
tiden för att se den långsiktiga ekonomiska utvecklingen, både på kort- och
Iångsikt.
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Nedan finnsexempelpå en tabell somkommeratt kopplasmot det finansiella
målet. Dennatabell kommer att utvecklas/förändras/uppdateras,
detta är ett
första utkast.
Mått

Utfall
2012

Utfall
2013

Mål
2014

Mål
2015

Mål
2016

Mål
2017

I-

Ekonomiskt
resultat,mkr

9

15.6

minst5

minst5

minst5

minst5

-I

Verksamhetens
nettokostnad
ink

101%

99"/=

minst

minst

minst

minst

98%

98%

98%

98%

minst
61%

minst
62%

minst
63%

minst
64%

finansnetto i relation till
skatteintäkter ochgenerella bidrag

-

Soliditet

62%

60%

-'

Soliditet, inklusive
ansvarsförbinclelse

-7.1%

-7.2“r'a

—'

Banklåneskuld

4Bmkr

48mkr

—

Kommunal
skattesats

22.89

23.01

högst

högst

25mkr

25mkr

högst

högst

högst

22.86

22.76

22.76

.
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Enannanviktigdel i att det finansiellamålet efterlevsär att Kommunstyrelsen
genomsinuppsiktspliktträffar nämnderochbolagundervårenochhösten.I
sambandmed träffen informerasberördaom vikten med att hushållamed den
begränsaderesursvi har.
10.3 Verksamhetsmål
Revisionen
framhåller att detfinns behovav att preciserakommunensstyrmodell
samt utvecklaen metodför uppföljningochåterrapporteringav måluppfyllelsen.
Under våren 2014 har Kommunstyrelsenantagitdokumentgällandeprecisering
av kommunensstvrmodell,se bilaga 1StyrningochledningHoforskommun.
Detta är ett led till att ytterligareförtydligaplanerings- och
uppföljningsprocessen
gällandemål, mått ochaktiviteter.

Hoforsdagsomovan

Anne-Marie Niemelä
Ekonomichef
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Meddelanden

Kommunstyrelsen: 2014-05-29 - 2014-08-06
Löpnr

Datum

Ärende

45612014

2014-06-02
2014-06-05

Protokoll Hofors Vatten AB 20140521
Att: Kommunstyrelsen i Hofors (att förebygga Cancer)
Protokoll: kommunala rådet för funktionshindrade 20140521

49712014

2014-06-09

50012014
501/201 4

2014-06-09

51012014

2014-06-1 1

51212014
51312014

2014-06-13
2014-06-1 3

Sommarnyttfrån E.0N - Projekt Tjärnäs

51412014
51512014

2014-06-1 3
2014-06-1 6

Erbjudandetill landets kommuner att gå med i ÖversvämningsfondenSverigeAB

51912014
52312014
52912014

2014-06-16
2014-06-17
2014-06-1 8

56612014

2014-06-25

Vänortnyheter;

56712014

2014-06-25

Nyanländi Sverige-effektiva insatserför ett snabbt mottagande?(RiR 2014:15)

59012014

2014-07-02

58912014

2014-07-02

Organisationsförändring Centrum för arbete
Awecklingsprocess - Regionförbundet Gävleborg

59412014

2014-07-03

62612014

2014-08-04

64112014

2014-08-06

Årsredovisning 2013, Region Gävleborg
Protokoll Gästrike Vatten AB 20140528
Brev från Svenska Stadsnätsföreningen
Överenskommelse att stärka arbetet med mänskliga rättigheter pá kommunal nivå - SKLIStaten
Angående brev från Svenska Stadsnätsföreningen - revidering
Ärende angående cykelbanan Hofors-Edsken —lntresseföreningen Edsken
Förbundsavgift år 2015 till SKL
avskaffande

av vänort

Beslut MBN 20140612 befrielse frán bygglovsavgiften för Socialdemokraternas valstuga
Protokoll Gästrike Räddningstjänstförbund Räddningsdireklionen 2014-05-23
Komplettering till Ärende Awecklingsprocess, Regionförbundet Gävleborg
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Delegerade beslut

Kommunstyrelsen: 2014-05-29 - 2014-08-06

Löpnr
574I2014
571/2014

Datum

Ärende

2014-06-26

Delegationsbeslut: Reviderat Trafikfijrsijrjningsprogram

2014-06-25

Redovisning delegationsbeslut Föreningsbidrag 20140625

453I2014

2014-06-02

Rapport delegationsbeslut Maj, Färdtjänstlriksfärdtjänst

2013-2015

