SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Datum
Tid
Plats
Närvarande
Justerare
Justeringens plats och tid
Justerade paragrafer

2012-05-21
kl 08:15-11:45
Kommunhuset, Stollen
Se sidan 2
Xamuel Halfvars
2012-05-30
61 -- 80
(Omedelbar justering §§68-70)

Sekreterare

Kristina Jansson

Ordförande

Marie-Louise Dangardt

Justerare

Xamuel Halfvars

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2012-05-21

Justerade paragrafer
Datum då anslaget sätt upp

61 -- 80
(Omedelbar justering §§68-70)
2012-05-30

Datum då anslaget tas ned

2012-06-21

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Hofors

Underskrift

Kristina Jansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (25)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2012-05-21
Ledamot
1. Marie-Louise Dangardt, ordf (S)
2. Sören Bergqvist, v ordf (V)
3. Torbjörn Jansson (S)
4. Tomas Isaksson (S)
5. Kenneth Axling (S)
6. Mari Brännvall (S)
7. Susanna Wintherhamre (V)
8. Ziita Eriksson (M)
9. Bojan Petrovic´(FP)
10. Hans Larsson (C)
11. Kent Olsson (FHT)
Ersättare
Sylvia Abramsson (S)
Gunlög Nordström (MP)
Hans Forsberg (S)
Linda-Marie Anttila (S)
- (S)
Marianne Höglund (MP)
Xamuel Halfvars (V)
Petra Ramstad (M)
Rolf Ekström (KD)
Ann-Sofie Stenbacka (C)
Pär Åslund (FHT)
Övriga närvarande
Kristina Jansson
Ulf Strömstedt
Christer Ekendahl
Johan Almesjö
Håkan Eck

Justerare

Närvaro
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Nej
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Närvaro
Ja
Nej
Х
Х
Х
Х

Kommentarer

Ersätter ledamot

Nr 5

Х
Х

Nr 7
Х
Х

Х
Х

Nr 10
Nr 9

Uppdrag/Ansvar
Sekreterare
Kommunchef
Ekonomichef §§ 61-69
VD Inköp Gävleborg, § 62
Bygg- och miljöchef, § 70

Utdragsbestyrkande
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§ 61. Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen. Omedelbar justering på §§ 68-70.

§ 62. Verksamhetsberättelse 2011, Inköp Gävleborg
Ärende
Johan Almesjö informerar om Inköp Gävleborgs verksamhet. Han redogör bland annat för
kommunernas avtalstrohet, verksamhetsberättelsen 2011 och kostnadsbedömning för
2013. Bland framtida utmaningar nämns det nya inköpssystemet, upphandlingar från ett
hållbarhetsperspektiv samt så kallade innovationsupphandlingar för att anpassa sig till en
demografisk förändring.
Beslutsunderlag
Muntlig information från Johan Almesjö, VD Inköp Gävleborg
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tacka för informationen.

§ 63. Facklig samverkan, information
Ärende
Ingen facklig representant närvarade på MBL‐information/samverkan om dagordningens
ärenden den 10 maj.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 63/2012-05-07
Dnr

2012.4

§ 64. Ekonomisk uppföljning, redovisning
Ärende
Ekonomichef Christer Ekendahl presenterar en resultatförbättring för kommunen i stort
jämfört med prognostiserad budget, samtidigt som verksamheterna aviserar ett underskott.
Mer utförlig information om månadsuppföljningen för april kommer till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Muntlig information, ekonomichefen
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att godkänna
informationen.

Kommunstyrelsen 2012-05-21
Beslutsunderlag
Månadsrapport för april 2011.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen.

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 64/2012-05-07
Dnr

2012.4

§ 65. Verksamhetsuppföljning per sista mars 2012 inklusive mål och
internkontroll, beslut
Ärende
Nämnderna ansvarar för sitt uppdrag inom angivna ekonomiska ramar och fastställda mål
för genomförandet av verksamheten. Uppföljningar under året ska utgöra kontroller så att
verksamheten bedrivs inom budgetramarna och i annat fall vara en signal för att vidta
åtgärder.
Efter mars månad ska nämnderna redovisa ett prognostiserat ekonomiskt resultat vid årets
slut. Uppföljningen ska innehålla analys av eventuella avvikelser i prognosen samt förslag på
åtgärder som föranleds av uppföljningen. Uppföljningen innehåller även en beskrivning av
verksamhet under perioden, väsentliga händelser, en redovisning av måluppfyllelsen av de
beslutade effektmålen samt den interna kontrollen.
Beslutsunderlag
Upprättad verksamhetsuppföljning per 2012-03-31
Tjänsteskrivelse, ekonomichefen 2012-05-07
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
-

-

att kraftfullt uppmana nämnder och styrelser att vidta åtgärder för att begränsa
bedömt underskott 2012,
att nämnder och styrelser i samband med verksamhetsuppföljningen per den 30 juni
2012 redovisar vilka åtgärder som har vidtagits för att begränsa bedömt underskott
2012,
att uppmana nämnder och styrelser att i samband med pågående budgetarbete
beakta gjorda bedömningar,
att godkänna budgetuppföljningen per sista mars och att överlämna den till
kommunfullmäktige för kännedom.

Kommunstyrelsen 2012-05-21
Ekonomichef Christer Ekendahl redogör för kommunens verksamhetsberättelse.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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forts. § 65
Beslutsförslag under sammanträdet
Tilläggsyrkande från Pär Åslund (FHT) att nämnder och styrelser också ska redovisa hur väl
lagstadgade mål uppfylls med de besparingar som görs.
Beslutsgång under sammanträdet
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
samt att Pär Åslunds (FHT) tilläggsyrkande avslås.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
- att kraftfullt uppmana nämnder och styrelser att vidta åtgärder för att begränsa
bedömt underskott 2012,
- att nämnder och styrelser i samband med verksamhetsuppföljningen per den 30 juni
2012 redovisar vilka åtgärder som har vidtagits för att begränsa bedömt underskott
2012,
- att uppmana nämnder och styrelser att i samband med pågående budgetarbete
beakta gjorda bedömningar,
- att godkänna budgetuppföljningen per sista mars och att överlämna den till
kommunfullmäktige för kännedom.
Reservation
Pär Åslund (FHT) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt tilläggsyrkande och meddelar
att han avser att före justeringen komma in med skriftlig reservation. Vid justeringen av
protokollet fanns ingen reservation från Pär Åslund (FHT).
Expedieras
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 65/2012-05-07
Dnr

2012.3

§ 66. Befolkningsprognos 2012-2032
Ärende
Ekonomifunktionen har anlitat SCB för att upprätta förslag till befolkningsprognos för åren
2012-2032. Denna påvisar att befolkningsminskningen fortsätter under hela
prognosperioden. Enligt upprättad prognos minskar Hofors kommun i snitt med 125
personer under åren 2012-2015.
Ekonomichef Christer Ekendahl redogör för ärendet.
Beslutsunderlag
Befolkningsprognos för Hofors kommun åren 2012-2032
Tjänsteskrivelse, ekonomichefen, 2012-04-26
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att godkänna upprättad befolkningsprognos.

Kommunstyrelsen 2012-05-21
Christer Ekendahl redogör för den befolkningsprognos SCB har tagit fram.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna upprättad
befolkningsprognos.
Expedieras
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 68/2012-05-07
Dnr

2011.128

§ 67. Avgifter för Entré Ungdom 2012
Ärende
Barn- och utbildningsnämnden har tagit fram ett förslag till avgifter för verksamheterna i
Entré Ungdom. Under beredningen har barn och ungdomar involverats. Ärendet har
tidigare återremitterats i barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden §131/2011
Barn- och utbildningsnämnden §33/2012-04-03
Tjänsteskrivelse Ritva Snellman, 2011-11-22
Tjänsteskrivelse Ritva Snellman, 2012-03-16
Tjänsteskrivelse, kommunchefen, 2012-05-03
Beslutsförslag under sammanträdet
Torbjörn Jansson (S) yrkar på att besluta i enlighet med barn- och utbildningsnämndens
förslag som innebär tre aktivitetsnivåer med olika avgifter; 0 kr, 150 kr och 450 kr per
period, samt vissa avgifter för speciella insatser.
Ziita Eriksson (M), Kent Olsson (FHT) och Sören Bergqvist (V) yrkar på att besluta i enlighet
med Xamuel Halfvars (V) yrkande från barn- och utbildningsnämnden; att endast två
avgiftsnivåer ska finnas: guldpass (450 kr) för kulturskoleverksamheten samt silverpass (0
kr).
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutar i enlighet med Ziita Erikssons (M) m.fl. förslag att det endast ska finnas två
avgiftsnivåer: 450 kr och 0 kr.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att det endast ska finnas två avgiftsnivåer: guldpass (450 kr) och
silverpass (0 kr).
Reservation
Marie-Louise Dangardt (S) och Torbjörn Jansson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån
för det förslag som barn och ungdomar kommit fram till.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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forts. § 67

Kommunstyrelsen 2012-05-21
Ajournering
Torbjörn Jansson (S) begär ajournering. Kommunstyrelsen ajournerar sig i 5 minuter.
Beslutsförslag under sammanträdet
Xamuel Halfvars (V), Torbjörn Jansson (S), Kent Olsson (FHT), Ziita Eriksson (M) m.fl. yrkar på
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med barn- och utbildningsnämndens
ursprungsförslag, med ändringen att 150 kr för silverpass tas bort.
Xamuel Halfvars (V) yrkar på att den förväntade intäktsminskningen ska omfördelas inom
barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag att ta ställning till.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta om avgifter för
verksamheterna i Entré Ungdom enligt följande:
1. Avgifter
450 kr (guldpass) per period samt 50 kr för coachning. För Entré Ungdoms
grundverksamhet (motsvarande silverpass) tas ingen avgift.
2. Syskonrabatt
Familjer med tre barn eller fler (folkbokförda på samma adress) erhåller
syskonrabatt inom aktivitetsnivån för 450 kr. De två äldre barnen i familjen betalar
fullt pris, á 450 kr, syskon 3, 4 osv betalar 0 kr.
3. Den förväntade intäktsminskningen ska omfördelas inom barn- och
utbildningsnämnden.

Expedieras
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 69/2012-05-07
Dnr

2012.44

§ 68. Framställan om rätt att försälja fastigheten Ovanåker 2:5 i Torsåker
(Smedjevägen 1-7 och Källarvägen 2)
Ärende
Hoforshus AB har i skrivelse hemställt om kommunfullmäktiges ställningstagande om rätt
att försälja fastigheten Ovanåker 2:5 i Torsåker (Smedjevägen 1-7 och Källarvägen 2).
Del av fastigheten Ovanåker 2:5 berörs idag av genomfört uppförande av 55+ boende i
Torsåker. Inför en eventuell försäljning av fastigheten bör ändring av fastighetsbildning ske
samt överlåtelse av övrig mark för 55+ göras.
Ny fastighetsbildning sker genom att del av Ovanåker 2:5, Ovanåker 1:4, samt del av
Ovanåker 1:35 överförs till Solberga 7:42 enligt upprättad detaljplan. Från Solberga 7:42
görs en avstyckning enligt detaljplanen. Ägaren av Ovanåker 2:5 ska äga den nya
fastigheten. Fastighetsbilden görs som ett led i att förverkliga detaljplanen.
Beslutsunderlag
Skrivelse, VD Hoforshus AB, 2012-04-23
Tjänsteskrivelse, ekonomichefen, 2012-05-02
Fastighetsreglering samt avstyckning berörande Solberga 7:42 och Ovanåker 2:5, med
översiktskarta och plankarta över berörda fastigheter
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att
- försäljning får ske under förutsättning att bolaget inte åsamkas ett försämrat resultat
under kommande verksamhetsår,
- kommunen försäljer marken till Hoforshus AB för noll kronor,
- Hoforshus AB svarar för fastighetsbildningskostnaden.

Kommunstyrelsen 2012-05-21

Justerare

Utdragsbestyrkande
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forts. § 68
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att
- försäljning får ske under förutsättning att bolaget inte åsamkas ett försämrat resultat
under kommande verksamhetsår,
- kommunen försäljer marken till Hoforshus AB för noll kronor,
- Hoforshus AB svarar för fastighetsbildningskostnaden.
Omedelbar justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Expedieras
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 70/2012-05-07
Dnr

2012.46

§ 69. Försäljning av fastighet 6:84 (Hantverkargatan 11)
Ärende
Hoforshus AB har i skrivelse hemställt om kommunfullmäktiges ställningstagande om rätt
att försälja fastigheten 6:84 på adressen Hantverkargatan 11.
Beslutsunderlag
Skrivelse, VD Hoforshus AB, 2012-05-02
Tjänsteskrivelse, ekonomichefen, 2012-05-07
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att försäljning får ske under förutsättning att bolaget inte åsamkas ett
försämrat resultat under kommande verksamhetsår.

Kommunstyrelsen 2012-05-21
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att försäljning får ske under
förutsättning att bolaget inte åsamkas ett försämrat resultat under kommande
verksamhetsår.
Omedelbar justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Expedieras
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 71/2012-05-07
Dnr

2012.43

§ 70. Riktlinjer för uteserveringar
Ärende
Miljö- och byggnadsnämnden har antagit riktlinjer för uteserveringar, som har till syfte att
inspirera, informera och vägleda i valet av möblering i gaturummet så att vi tillsammans kan
skapa vackra och inbjudande miljöer och en säker och trygg statsmiljö.
Beslutsunderlag
Riktlinjer för uteserveringar i Hofors kommun
Miljö- och byggnadsnämnden §40/2012-03-12
Tjänsteskrivelse, kommunchefen, 2012-05-03
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att anta riktlinjerna för uteserveringar.

Kommunstyrelsen 2012-05-21
Bygg- och miljöchef Håkan Eck redogör för riktlinjerna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta riktlinjerna för
uteserveringar.
Omedelbar justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Expedieras
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 72/2012-05-07
Dnr

2012.15

§ 71. Motion om utbildning i sparsam körning, förslag till besvarande
Ärende
Broor Sundin, Kent Olsson och Per Åslund, samtliga Folkhemmet i Hofors-Torsåker, föreslår i
en motion att personalen ska utbildas i sparsam körning snarast, eller då ekonomiskt
utrymme finns.
Kommunen har erhållit medel från Energimarknadsinspektionen för
energieffektiviseringsåtgärder. Dess medel har använts för att utbilda ca 30 personer i
Hoforshus AB i sparsam körning. Förberedelser pågår för att den personal inom kommunen
som ofta kör bil i tjänsten ska få samma utbildning. I första hand gäller det hemtjänstens
personal, men även vissa andra medarbetare som ofta är tvingade att köra bil i tjänsten.
Beslutsunderlag
Motion, Folkhemmet i Hofors-Torsåker, 2012-01-30
Tjänsteskrivelse, kommunchefen, 2012-04-20
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunstyrelsen 2012-05-21
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Expedieras
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 73/2012-05-07
Dnr

2012.5

§ 72. Motion: Riv inte byggnader, hitta kreativa lösningar!, förslag till
besvarande
Ärende
Bojan Petrovic (FP) och Cia Norberg (FP) har inlämnat en motion i vilken man vill att
kommunen i första hand försöker sälja byggnaderna på Ställargatan, Rönningsgatan och
Hantverkargatan till ett rimligt pris. I andra hand vill de att kommunen undersöker
möjligheten att dessa bostäder används till gratis studentboende.
Ärendet har remitterats till Hoforshus AB.
Beslutsunderlag
Motion, Bojan Petrovic´(FP) och Cia Norberg (FP), 2012-01-16
Skrivelse, VD Hoforshus AB, 2012-04-25
Tjänsteskrivelse, kommunchefen, 2012-05-03
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunstyrelsen 2012-05-21
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.
Expedieras
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 74/2012-05-07
Dnr

2012.21

§ 73. Motion om Hoforshus kundbemötande m m, förslag till besvarande
Ärende
Broor Sundin, Kent Olsson och Per Åslund, (samtliga FHT), har i en motion lämnat vissa
förslag för att säkerställa Hoforshus AB:s rykte. Ärendet har remitterats till Hoforshus AB.
Ansvaret för den löpande verksamheten och förhållandet mellan bolaget och dess kunder
åvilar den verkställande ledningen i bolaget. Det torde knappast föreligga några politiska
dimensioner i frågor av denna karaktär. Av VD:s skrivelse kan utläsas att de frågor som tas
upp i motionen redan är föremål för den verkställande ledningens intresse.
Beslutsunderlag
Motion, ledamöterna i Folkhemmet i Hofors-Torsåker, 2012-02-13
Tjänsteskrivelse, VD Hoforshus AB, 2012-04-25
Tjänsteskrivelse, kommunchefen, 2012-05-04
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunstyrelsen 2012-05-21
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.
Expedieras
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2012-05-21

18 (25)

Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 75/2012-05-07
Dnr

2012.12

§ 74. Motion om Skänktorgets betydelse som symbol i Hofors, förslag till
besvarande
Ärende
Gunlög Nordström (MP) yrkar i en motion att Skänktorget ska vara i befintligt skick.
Under 2011 hölls ett flertal dialogmöten för att samla in olika uppfattningar kring
utformningen av centrum i Hofors. Möjligheter har också funnits att kommunicera förslag
direkt till bygg- och miljökontoret. Den aktuella motionen inkom först efter kommunens
sammanställning och förslag som ledde till kommunstyrelsens inriktningsbeslut den 12
december 2011.
Beslutsunderlag
Motion, Gunlög Nordström (MP), 2012-01-30
Tjänsteskrivelse, kommunchefen, 2012-05-02
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.

Kommunstyrelsen 2012-05-21
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Reservation
Pär Åslund (FHT) reserverar sig mot beslutet.
Expedieras
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2012-05-21
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 76/2012-05-07
Dnr

2011.29

§ 75. Medborgarförslag att Hagaparken omvandlas till aktivitetspark, förslag
till besvarande
Ärende
Cecilia Jansson från Torsåker föreslår att Hagaparken i Hofors ska bli ett aktivitetsområde
för Hoforsborna och besökare, med bland annat syftet att verka förebyggande för barn och
ungdomars hälsa och lyfta barnperspektivet. Förslaget bygger på samverkan mellan
kommunen, föreningar och företag, men att det är kommunen som ska huvudansvar för
skötsel och underhåll. Parken ska planeras och uppföras i samarbete med barn och unga.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, Cecilia Jansson, 2011-03-28
Tjänsteskrivelse, bygg- och miljöchefen, 2011-08-31
Tjänsteskrivelse, bygg- och miljöchefen, 2012-02-09
Tjänsteskrivelse, kommunchefen, 2012-04-20
Beslutsförslag under sammanträdet
Ziita Eriksson (M) yrkar på att medborgarförslaget ska anses besvarat.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat.

Kommunstyrelsen 2012-05-21
Kommunchef Ulf Strömstedt skriver i sin tjänsteskrivelse att kommunens lekplatser under
senare år har uppmärksammats då det finns ett behov av upprustning och en prioritering av
vilka lekplatser kommunen ska satsa på. Det finns anledning att lyssna på olika idéer och
förslag som förs fram innan en avvägning görs och beslut fattas. Bygg- och miljökontoret har
sedan tidigare fått i uppdrag att utreda var kommunala lekplatser/aktivitetsparker behövs
och hur de ska utformas.
Beslutsförslag
Tilläggsyrkande från Pär Åslund (FHT) att medborgarförslaget ska besvaras i enlighet med
besvarandet av motion om medborgarinflytande vid eventuellt planerande av lekplatsbygge
(Dnr 2011.18) där miljö- och byggservicekontoret tillsammans med närboende vid befintliga
lekplatser fick i uppdrag att utreda framtida bygge av lekplatser i kommunen m m.

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2012-05-21
forts. § 75
Beslutsförslag under sammanträdet
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag och att Pär Åslunds (FHT) tilläggsyrkande avslås.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget
besvarat.
Expedieras
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2012-05-21
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 77/2012-05-07
Dnr

2012.8

§ 76. Medborgarförslag om att utveckla Hagaparken med Boulognerskogen i
Gävle som förebild, förslag till besvarande
Ärende
Helena Söderström föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska utveckla Hagaparken
med Boulognerskogen i Gävle som förebild. Det kommer att skapa trivsel samt aktiviteter
för alla åldersgrupper och på köpet ge Hofors en bättre inramning.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, Helena Söderström, 2012-01-24
Tjänsteskrivelse, kommunchefen, 2012-04-20
Beslutsförslag under sammanträdet
Ziita Eriksson (M) yrkar på att medborgarförslaget ska anses besvarat.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat.

Kommunstyrelsen 2012-05-21
Kommunchef Ulf Strömstedt skriver i sin tjänsteskrivelse att kommunens lekplatser under
senare år har uppmärksammats då det finns ett behov av upprustning och en prioritering av
vilka lekplatser kommunen ska satsa på. Bygg- och miljökontoret har sedan tidigare fått i
uppdrag att utreda var kommunala lekplatser/aktivitetsparker behövs och hur de ska
utformas.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget
besvarat.
Expedieras
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2012-05-21
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 78/2012-05-07
Dnr

2012.7

§ 77. Medborgarförslag om centrumförnyelsen, förslag till besvarande
Ärende
Hans och Birgitta Söderström, Anna-Britta Wallner, Sune Areen och Mainy Englén Wahlquist
har inkommit med ett likalydande förslag som innebär att nuvarande Skänktorget ska förbli
orört och att aktivitetsytan istället placeras på Teaterplan. Som alternativ utsmyckning på
Bergsprängartorget föreslås de ”Låsta ringar” som tidigare stod på Trädgårdsgatan.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, Hans och Birgitta Söderström, Anna-Britta Wallner, Sune Areen och
Mainy Englén Wahlquist, 2012-01-23
Tjänsteskrivelse, bygg- och miljöchefen, 2012-03-01
Tjänsteskrivelse, kommunchefen, 2012-04-20
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att avslå medborgarförslagen.

Kommunstyrelsen 2012-05-21
Beslutsförslag under sammanträdet
Pär Åslund (FHT) yrkar att kommunstyrelsen ska bifalla förslagen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag mot Pär Åslunds (FHT)
bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslagen.
Expedieras
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2012-05-21
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 79/2012-05-07
Dnr

2012.28

§ 78. Medborgarförslag om utbildning av fullmäktigeledamöter, förslag till
besvarande
Ärende
Hans Söderström har skrivit sitt förslag eftersom han vid fullmäktiges sammanträde den 20
februari 2012 blev mycket förvånad av att flertalet av mötesdeltagarna var helt främmande
för hur man hanterar och pratar i mikrofon trots att de blev tillsagda.
Kommunchefen skriver i sin tjänsteskrivelse att kommunen har beställt modernare
utrustning som tar upp ljudet från ett litet längre avstånd, vilket torde vara tillfyllest för att
undanröja hittillsvarande problem.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, Hans Söderström, 2012-02-28
Tjänsteskrivelse, kommunchefen, 2012-04-20
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget.

Kommunstyrelsen 2012-05-21
Beslutsgång under sammanträdet
Xamuel Halfvars (V), Ziita Eriksson (M) och Kent Olsson (FHT) yrkar på att kommunstyrelsen
ska anse medborgarförslaget besvarat.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag att ta ställning till.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget
besvarat.
Expedieras
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2012-05-21
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 80/2012-05-07
Dnr

2012.16

§ 79. Meddelanden
Kommunchef Ulf Strömstedt: Anmälan till fortsatt medverkan i KKiK (Kommunens
Kvalitet i Korthet)
Kommunala rådet för funktionshindrade: Protokoll 2012-03-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott: Protokoll 2012-04-03
Gästrike Vatten AB: Protokoll 2012-02-22 med årsredovisning 2011
Inköp Gävleborg: Revisionsberättelse och förvaltningsberättelse 2011
Inköp Gävleborg: Beredningsunderlag för budgetberedning 2013
Gästrikerådet: Protokoll 2012-03-06 med bilagor
Gästrike Räddningstjänst: Räddningsdirektionens sammanträde 2012-04-20
Motion om Hoforshus kundbemötande skickad till Christian Rickardsson för
handläggning
Motion om köttfri skolmåltid i veckan skickad till Helena Kronvall för handläggning
Motion om förändring/tillägg ang. handikapparkering och korttidsparkering norra
parkeringen skickad till Christian Rickardsson för handläggning
Motion om att inte riva byggnader, hitta kreativa lösningar skickad till Hoforshus AB för
handläggning
Medborgarförslag om utbildning av fullmäktigeledamöter skickad till
kommunledningskontoret för handläggning
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att godkänna
redovisningen.

Kommunstyrelsen 2012-05-21
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2012-05-21
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 81/2012-05-07
Dnr

2012.17

§ 80. Delegationsbeslut
Ärende
Kommunchef Ulf Strömstedt: Beslut att anställa Beatrice Molin som personalchef i
Hofors kommun. Tillträdesdag 15 juni 2012.
Trafiksamordnare Ulla Sahlström: Rapport om beslut enligt delegeringsordning 5.1, 5.2,
5.3 och 5.5 om färdtjänst och riksfärdtjänst, §§ 103-125, april 2012.
KS ordf Marie-Louise Dangardt: Yttrande till förvaltningsrätten att kommunstyrelsen
anser att Johan Erikssons m.fl. överklagande ska lämnas utan bifall i enlighet med
kommunchefens skrivelse.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att godkänna
redovisningen.

Kommunstyrelsen 2012-05-21
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

