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Kommunstyrelsen
2013-04-15
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 Rasjö (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)
Daniel Johansson (S)
Linda-Marie Anttila (S)
Eva Lindberg (S)
Gunnar Lindberg (MP)
Xamuel Halfvars (V)
Petra Ramstad (M)
Rolf Ekström (KD)
Ann-Sofie Stenbacka (C)
Pär Åslund (FHT)
Övriga närvarande
Carin Haglund
Ulf Strömstedt
Christer Ekendahl
Christian Rickardsson
Kjell Höglin
Tomas Fröjd
Karin Viblom
Håkan Eck
Anna Hagljung

Justerare

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

Kommentarer
Jäv § 54 c
Jäv § 54 a, c, d
Jäv § 54 a, b, c, e
Jäv § 54 e
Jäv § 54 a

Jäv § 54 a

Ersätter ledamot
9. Bojan Petrovic (FP), Jäv § 54 d

8. Ziita Eriksson (M)
11. Kent Olsson (FHT)

Uppdrag/Ansvar
Sekreterare
Kommunchef
Ekonomichef
VD Hoforshus AB/Hofors Elverk AB, § 51
Styrelseordförande Hoforshus AB, § 51
Styrelseordförande Hofors Elverk AB, § 51
Ekonomichef Hoforshus AB, § 51
Bygg- och miljöchef, §§ 55-60
Planarkitekt, §§ 55-57

Utdragsbestyrkande
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Utdragsbestyrkande
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§ 50. Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med följande ändringar:
- Ärende 4: Uppföljning, Hofors Kommunhus AB, rubrikändring till Uppsikt, Hofors
Kommunhus AB
- Extra ärenden:
Regionaliseringsprocessen Gävleborg - frågeställningar till kommunerna, beslut, behandlas
som ärende 17
Hofors centrumförnyelse, etapp 3, beslut, behandlas som ärende 18.

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-04-15
Dnr

5 (28)

2013.23

§ 51. Uppsikt, Hofors Kommunhus AB
Ärende
Kommunstyrelsen fastställde vid sammanträdet 25 mars 2013, § 41, riktlinjer för styrelsens
uppsiktsverksamhet. I enlighet med planen ska Hofors Kommunhus AB informera om sin
verksamhet vid kommunstyrelsens sammanträde i april.
Kommunstyrelsen får bl a information om:
- måluppfyllelse för föregående år
- tomma skollokaler och vakansgrad för lägenheter
- amorteringar och investeringar
- tankar om framtidens boende, bl a: Hur skapa ett attraktivt bostadsbestånd för gruppen
”friska äldre kommuninvånare”?
Beslutsunderlag
Muntlig information, VD Hoforshus AB/Hofors Elverk AB Christian Rickardsson,
styrelseordförande Hoforshus AB Kjell Höglin, ekonomichef Hoforshus AB Karin Viblom
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna informationen.

Expedieras
Hofors kommunhus AB
Kommunrevisorerna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 49/2013-04-02
Dnr

2013.12

§ 52. Ekonomisk uppföljning, redovisning
Ärende
Ekonomichef Christer Ekendahl meddelar att en månadsrapport håller på att tas fram och
att den kommer att finnas på kommunstyrelsens sammanträde 15 april 2013.
Beslutsunderlag
Muntlig information, ekonomichef Christer Ekendahl
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna informationen.

Kommunstyrelsen 2013-04-15
Ekonomichef Christer Ekendahl redogör kortfattat för resultatet av månadsuppföljningen
samt informerar om att vissa förändringar har skett i layouten för att rapporten ska bli mer
lättläst.
Beslutsunderlag
Månadsrapport mars 2013, 2013-04-09
Muntlig redovisning, ekonomichef Christer Ekendahl
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna informationen.

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 50/2013-04-02
Dnr

2013.38

§ 53. Årsredovisning 2012
Ärende
Kommunstyrelsen ska årligen till fullmäktige sammanfatta årets ekonomi och verksamhet i
en årsredovisning. Årsredovisningen i Hofors kommun innehåller även den redovisning, som
nämnderna enligt kommunallagen ska göra till fullmäktige, över hur de under året fullgjort
de uppdrag som fullmäktige lämnat till dem.
Ekonomichef Christer Ekendahl informerar om innehållet i årsredovisningen för 2012.
Måluppfyllelse
Kommunfullmäktige har fastställt 8 strategiska mål. Enligt den utvärdering som har gjorts,
så beräknas 1 mål uppfyllt, 4 mål svårighet att nå, 2 mål inte uppfyllda samt ett som inte har
gått att mäta år 2012.
Årets resultat
Årets resultat för kommunen uppgår till 8,4 miljoner kronor, vilket är 3,9 miljoner kronor
bättre än budget. Resultatet 2011 var -5,2 miljoner kronor. Resultatförbättringen förklaras
bland annat av utbetalning av arbetsmarknadsförsäkring AFA med drygt 10 miljoner kronor
samt höjd aktieutdelning från Hofors Energi AB. Kommunens egentliga verksamhet går med
underskott med 7,3 miljoner kronor. I bokslutet har utlämnat lån till BK66 värdereglerats
med 7,6 miljoner kronor.
Årets resultat för koncernen är 14,8 miljoner kronor (-3,67 mkr), vilket är ett bättre resultat
än föregående år. Negativa resultat finns hos Hofors kommun samt koncernen Hofors
Kommunhus AB. Hofors Energi AB har ett positivt resultat och Hofors Vatten AB har ett
nollresultat.
Balanskravsutredning
Enligt kommunallagen ska negativa resultat regleras och det egna kapitalet återställas. Om
underskott uppstår ska det återställas inom tre år. Kommunen har ackumulerat underskott
att täcka med 6,1 miljoner kronor.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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forts. § 53
Nedan redovisas det justerade resultatet samt resultat att återställa efter 2012.
Mkr
Bokslut
Bokslut
Bokslut
Bokslut
2012
2011
2010
2009
Årets resultat enligt resultaträkning
8,4
-5,2
-0,9
15,7
Justering
0,0
0,0
0,0
1,5
Justerat resultat
8,4
-5,2
-0,9
17,2
Underskott att täcka från tidigare år
-6,1
-0,9
0,0
0,0
Att återställa kommande år
0,0
-6,1
-0,9
0,0
Övrigt
Koncernen har likvida medel vid årsskiftet 2012/13 på 53,1 miljoner kronor.
Kassaflödesanalysen visar att likvida medel i koncernen har ökat under 2012 med 5,5
miljoner kronor. Koncernens låneskuld har minskat från 423,1 miljoner kronor 2012 till
413,4 miljoner kronor 2012. De samlade investeringar har varit 7,3 miljoner kronor i
koncernen.
Begäran om tilläggsbudget för investeringar
Kommunens fastställda princip är att en nämnd kan begära överföring av investeringsmedel
som inte är förbrukade under budgetåret till nästa år.
KS
KS
KS
BUN
SN
Totalt

IT – investeringar
Lekplatser
Centrumförnyelse
Diverse
Diverse

897 kkr
300 kkr
1 379 kkr
720 kkr
139 kkr
2 785 kkr

Beslutsunderlag
Muntlig information, ekonomichef Christer Ekendahl och kommunchef Ulf Strömstedt
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att för egen del
- fastställa upprättad årsredovisning för år 2012,
- överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige och dess revisorer.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
- att ombudgetera investeringar enligt ovan förslag till år 2013.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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forts. § 53

Kommunstyrelsen 2013-04-15
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2012, 2013-04-08
Muntlig information, ekonomichef Christer Ekendahl och kommunchef Ulf Strömstedt
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunstyrelsen att för egen del
- fastställa upprättad årsredovisning för år 2012,
- överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige och dess revisorer.
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
- att ombudgetera investeringar enligt ovan förslag till år 2013.

Expedieras
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 51/2013-04-02
Dnr

2013.38

§ 54. Uppdrag till stämombud vid årsstämma 2013 för Hofors Energi AB
(org.nr 556233-7914), Hofors Vatten AB (org.nr 556751-2289) och
Hofors kommunhus AB (org.nr 556320-6761) med dotterbolag
Ärende
Kommunstyrelsens arbetsutskott har att ge direktiv till kommunens bolagsstämmorepresentanter hur de ska ställa sig till den på respektive årsstämma framlagda
årsredovisningen för år 2012.
Vid dagens sammanträde behandlas årsredovisningen för Hofors Energi AB och Gästrike
Vatten AB. Årsredovisning för Hofors Vatten AB och Hofors Kommunhus AB med
dotterbolag, behandlas på kommunstyrelsens sammanträde 15 april 2013.

A) Hofors Energi AB (org.nr 556233-7914)
Jäviga ledamöter
Torbjörn Jansson (S)
Beslutsunderlag
Muntlig information från ekonomichefen
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utan eget yttrande överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beslut.

B) Gästrike Vatten AB (org.nr 556751-1661)
Jäviga ledamöter
Torbjörn Jansson (S)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt årsstämmorepresentanten i Gästrike Vatten AB
- att verka för fastställande av resultat- och balansräkningen
- att resultaten disponeras enligt förvaltningsberättelse
- att styrelse och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för år 2012.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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forts. § 54

Kommunstyrelsen 2013-04-15
Vid dagens sammanträde behandlas årsredovisningen för Hofors Vatten AB, Hofors Energi
AB och Hofors Kommunhus AB med dotterbolag.

A) Hofors Vatten AB (org.nr 556751-2289)
Jäviga ledamöter
Sören Bergqvist (V)
Torbjörn Jansson (S)
Mari Rasjö (S)
Hans Larsson (C)

Ersättare
Linda-Marie Anttila (S)
Sylvia Abramsson (S)

Beslutsunderlag
Hofors Vatten AB, Årsredovisning 2012
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt årsstämmorepresentanten i Hofors Vatten AB
- att verka för fastställande av resultat- och balansräkningen
- att resultaten disponeras enligt förvaltningsberättelse
- att styrelse och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för år 2012.
Reservation
Pär Åslund (FHT) reserverar sig mot beslutet.

B) Hofors Energi AB (org.nr 556233-7914)
Jäviga ledamöter
Torbjörn Jansson (S)

Ersättare
Sylvia Abramsson (S)

Beslutsunderlag
Muntlig information från ekonomichefen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt årsstämmorepresentanten i Hofors Energi AB
- att verka för fastställande av resultat- och balansräkningen
- att resultaten inte ska disponeras enligt förvaltningsberättelse, utan att hälften av det
disponibla beloppet delas ut
- att styrelse och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för år 2012.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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forts. § 54

C) Hofors Kommunhus AB (org. nr 556320-6761)
Jäviga ledamöter
Marie-Louise Dangardt (S)
Torbjörn Jansson (S)
Sören Bergqvist (V)

Ersättare
Sylvia Abramsson (S)
Linda-Marie Anttila (S)

Hans Larsson (C) inträder som ordförande i egenskap av ålderspresident istället för MarieLouise Dangardt (S).
Beslutsunderlag
Hofors Kommunhus AB, Årsredovisning 2012
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt årsstämmorepresentanten i Hoforshus AB
- att verka för fastställande av resultat- och balansräkningen
- att resultaten disponeras enligt förvaltningsberättelse
- att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2012.
Justerare

D) Hoforshus AB (org.nr 556477-3710)
Jäviga ledamöter
Sören Bergqvist (V)
Gunlög Nordström (MP)

Ersättare
Sylvia Abramsson (S)
Linda-Marie Anttila (S)

Beslutsunderlag
Hoforshus AB, Årsredovisning 2012
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt årsstämmorepresentanten i Hoforshus AB
- att verka för fastställande av resultat- och balansräkningen
- att resultaten disponeras enligt förvaltningsberättelse
- att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2012.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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forts. § 54

E) Hoåns Kraft AB (org.nr 556672-4620)
Jäviga ledamöter
Torbjörn Jansson (S)
Kenneth Axling (S)

Ersättare
Sylvia Abramsson (S)
Linda-Marie Anttila (S)

Beslutsunderlag
Hoåns Kraft AB, Årsredovisning 2012
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt årsstämmorepresentanten i Hoåns Kraft AB
- att verka för fastställande av resultat- och balansräkningen
- att resultaten disponeras enligt förvaltningsberättelse
- att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för år 2012.

F) Hofors Elverk AB (org.nr 556425-7441)
Beslutsunderlag
Hofors Elverk AB, Årsredovisning 2012
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt årsstämmorepresentanten i Hofors Elverk AB
- att verka för fastställande av resultat- och balansräkningen
- att resultaten disponeras enligt förvaltningsberättelse
- att styrelse och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för år 2012.

Expedieras
Stämombuden

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-04-15

14 (28)

Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 56/2013-04-02
Dnr

2013.24

§ 55. Förvärv av fastighet - Handelsträdgården i Böle, beslut
Ärende
Centrum för arbete (CFA) har under delar av året hyrt lokaler och mark vid Handelsträdgården för att kunna erbjuda sina deltagare möjligheter att pröva sina arbetsförmågor.
Nuvarande fastighetsägare har försökt avyttra fastigheten under en tid.
CFA har tagit fram planer för ett framtida utbildningscenter för personer med försörjningsstöd och också för en framtida marknadsplats där, i första hand sociala företag kan sälja
närproducerade produkter. En extern konsult har bedömt kostnaderna för nödvändiga
åtgärder till 1,5 miljoner kronor och CFA gör bedömningen att dessa åtgärder skulle kunna
genomföras under en period av fem år. Detta skulle då innebära att CFA skulle inrymma
dessa åtgärder och avskrivning på köpesumman inom nuvarande budgetram.
Stefan Carlehäll, chef för CFA, har presenterat sina tankar för kommunledningsgruppen
(KLG). Inom gruppen har ett arbete genomförts för att bedöma rimligheten av den kalkyl
som presenterats. KLG, som i och för sig tycker att idén är intressant, gör dock
bedömningen att om man ska bedriva en kommunal verksamhet på den aktuella
fastigheten på det sätt som beskrivs, så finns det för många ej utredda frågor, som innebär
risker, bland annat:
- Den aktuella byggnaden. Kommunen kan inte låta den förfalla, utan måste lägga ner
betydande belopp på nödvändiga underhållsinsatser
- Ventilation saknas
- Tak måste läggas om
- Värmesystemet är direktverkande el- och värmekostnaden är upptagen till 15 000 kr/år
- Nödvändiga hygien- och omklädningsutrymmen för programdeltagarna
- Hygienutrymmen för besökare
- Tillgängligheten för funktionshindrade, både deltagare och besökare
- Renovering av växthus
- Vilka krav kommer Arbetsmiljöverket att ställa på verksamheten?
KLG:s bedömning är, utan att ha detaljräknat på ovanstående risker, att kommunen ska
avstå från att förvärva den aktuella fastigheten.
KLG föreslår istället att kommunen fortsätter att bedriva den nuvarande verksamheten med
stöd av avtal. För att utöka möjligheterna att komma över odlingsbar mark för att kunna
odla, rekommenderar KLG kommunens egen mark, t.ex. i anslutning till Ridklubben.
Kontakter med Ridklubben skulle kanske också kunna möjliggöra nya arbetsmöjligheter för
deltagarna i CFA:s verksamhet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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forts. § 55
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, CFA chef Stefan Carlehäll, 2013-01-23
Socialnämnden, § 22/2013-03-21
Tjänsteskrivelse, kommunchef Ulf Strömstedt, 2013-03-19
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att inte förvärva
Handelsträdgården i Böle.

Kommunstyrelsen 2013-04-15
Bygg- och miljöchef Håkan Eck samt ekonomichef Christer Ekendahl informerar kortfattat
om ärendet.
Kommunstyrelsens ledamöter ställer sig positiva till CFA:s projekt vid Handelsträdgården,
men menar att beslutsunderlaget inte är tillräckligt för att i dagsläget kunna ta beslut om
ett eventuellt förvärv av fastigheten.
Beslutsunderlag
Muntlig information från bygg- och miljöchef Håkan Eck samt ekonomichef Christer
Ekendahl
Beslutsförslag under sammanträdet
Torbjörn Jansson (S) och Pär Åslund (FHT) föreslår återremiss med uppdraget att redovisa
olika alternativ (inkl kostnadsberäkningar) på var CFA:s verksamhet ska bedrivas på 10 års
sikt samt att ärendet ska redovisas vid kommunstyrelsens arbetsutskott 3 juni.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag att ta ställning till.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att återterremittera ärendet med uppdraget att redovisa olika alternativ (inkl kostnadsberäkningar) på var CFA:s verksamhet ska bedrivas på 10 års sikt
att ärendet ska redovisas vid kommunstyrelsens arbetsutskott 3 juni.

Expedieras
Socialnämnden/CFA

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2011.6

§ 56. Extra ärende: Hofors centrumförnyelse, etapp 3, beslut
Ärende
Kommunstyrelsen fattade beslut om utformningen av Hofors centrum, etapp 3, 2011-12-12.
Detta beslut justerades genom beslut i kommunstyrelsen 2013-02-25 § 27.
Projekteringen är i slutskedet och förfrågningsunderlag beräknas skickas ut under vecka19.
För att förfrågningsunderlaget ska kunna skickas ut och utformningen verkställas krävs ett
igångsättningstillstånd.
För centrumförnyelsen finns en budget på 2,2 miljoner kronor/år för åren 2013-2015. Från
budgeten för 2012 har ca 1,3 miljoner kronor överförts till år 2013. För att verkställa
utformningen av etapp 3 krävs att byggservicekontoret får disponera ca 8 miljoner kronor
redan år 2013.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, planarkitekt Anna Hagljung, 2013-04-12
Muntlig information, planarkitekt Anna Hagljung och bygg- och miljöchef Håkan Eck
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att byggservicekontoret får igångsättningstillstånd för Hofors centrumförnyelse, etapp 3
att förslå kommunfullmäktige besluta att anslagen för 2013-2015 får disponeras 2013 och
2014.

Expedieras
Byggservicekontoret
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 53/2013-04-02
Dnr

2011.107

§ 57. Tematiskt tillägg till översiktsplan Hofors kommun 2010, vindkraft,
beslut
Ärende
Kommunstyrelsen beslutade 2009-12-07, § 178 att ett tematiskt tillägg till översiktsplan
Hofors kommun 2010 VINDKRAFT skulle tas fram som behandlar vindkraften i Hofors
kommun. I det tematiska tillägget ska kommunen redovisa de områden som är lämpliga
respektive olämpliga för vindkraftsetablering.
Samrådshandlingar har varit utställda under tiden 2012-01-25 — 2012-03-25 och ett antal
synpunkter har inkommit från allmänhet och myndigheter. Synpunkterna redovisas i en
samrådsredogörelse tillsammans med kommentarer och ställningstaganden om hur
synpunkterna behandlats.
Med utgångspunkt från de synpunkter som kommit under samrådet har planhandlingarna
reviderats i enlighet med den samrådsredogörelse som upprättats. Förändringarna
redovisas i de granskningshandlingar som upprättats.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadnsnämnden § 37/2013-03-12
Tjänsteskrivelse, byggservicekontoret Håkan Eck/Eva Stigeberg Larsson, 2013-03-25
Tjänsteskrivelse, kommunchef Ulf Strömstedt, 2013-03-27
Muntlig information, planingenjör Eva Stigeberg Larsson
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslår kommunstyrelsen
att godkänna upprättade granskningshandlingar till det tematiska tillägget till
översiktsplanen för vindkraft
att ge byggservicekontoret i uppdrag att ställa ut granskningshandlingarna för granskning i
enlighet med Plan- och bygglagens regler
att ställa ut Landskapsanalysen för granskning.

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-04-15
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forts. § 57

Kommunstyrelsen 2013-04-15
Under sammanträdet framkommer att det i materialet finns en felaktig uppgift angående
lämpligt avstånd till bebyggelse (sid 22). Rätt uppgift ska vara 1300 meter.
Beslutsförslag under sammanträdet
Tilläggsförslag från KennethAxling (S) att lägga till Skållberget som lämpligt område för
vindkraft (sid 25.)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättade granskningshandlingar till det tematiska tillägget till översiktsplanen för vindkraft, med tillägget att lägga till Skållberget som lämpligt område för vindkraft
att ge byggservicekontoret i uppdrag att ställa ut granskningshandlingarna för granskning i
enlighet med Plan- och bygglagens regler
att ställa ut Landskapsanalysen för granskning
att ändra i materialet så att lämpligt avstånd till bebyggelse är 1300 meter.

Expedieras
Byggservicekontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-04-15
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 54/2013-04-02
Dnr

2013.35

§ 58. Detaljplan för del av Hofors 11:54 vid järnvägsstationen, Robertsholm,
beslut
Ärende
Hofors kommun har köpt del av Trafikverkets mark intill järnvägsstationen i Robertsholm för
att få möjlighet att iordningsställa en trafiksäker och välkomnande miljö vid järnvägsstationen. En upprustning av området behövs för att området ska användas på ett effektivt
sätt. I anslutning till järnvägsstationen behövs tillgång till parkeringsplatser för resande samt
en busshållplats för anslutande bussar och ersättningsbussar för inställda tåg.
Trafiksäkerheten inom området behöver ökas genom en tydligare gestaltning av trafikområdet och för genomförandet av gestaltningen krävs ekonomiska resurser. För det
aktuella området gäller en byggnadsplan som vann laga kraft 1939-12-30. Området
redovisas där som järnvägsområde. För att rusta upp området finns möjlighet att söka
statlig medfinansiering från Trafikverket för åtgärder som bidrar till att öka tillgängligheten
till kollektivtrafiken. Bidraget söks genom respektive kollektivtrafikmyndighet som sedan
ansöker hos Trafikverket.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, byggservicekontoret Håkan Eck/Eva Stigeberg Larsson, 2013-03-25
Tjänsteskrivelse, kommunchef Ulf Strömstedt, 2013-03-27
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att upprätta detaljplan för del av fastigheten
Hofors 11:54, vid järnvägsstationen i Robertsholm
att uppdra till byggservicekontoret att utreda möjlig extern medfinansiering för
genomförandet av kommande åtgärder på fastigheten.

Kommunstyrelsen 2013-04-15
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden
att upprätta detaljplan för del av fastigheten Hofors 11:54, vid järnvägsstationen i
Robertsholm
att uppdra till byggservicekontoret att utreda möjlig extern medfinansiering för
genomförandet av kommande åtgärder på fastigheten.
Expedieras: Miljö- och byggnadsnämnden, Byggservicekontoret
Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-04-15
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 55/2013-04-02
Dnr

2013.36

§ 59. Remiss — utpekande av område av riksintresse för vattenförsörjning
Ärende
Enligt ett uppdrag från Havs- och vattenmyndigheten (HaV) ska länsstyrelsen i samarbete
med kommunerna ta fram underlag rörande områden av riksintresse för vattenförsörjning.
Länsstyrelsen har därför tagit fram en förteckning över potentiella områden av sådant
riksintresse. För Hofors kommuns del så finns ytvattentäkten Hyn med på listan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse byggservicekontoret Håkan Eck/Eva Stigeberg Larsson
Tjänsteskrivelse, kommunchef Ulf Strömstedt, 2013-03-28
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att överlämna byggoch miljöchefens skrivelse som styrelsens yttrande till Länsstyrelsen Gävleborg.

Kommunstyrelsen 2013-04-15
Beslutsförslag under sammanträdet
Tilläggsförslag från Pär Åslund (FHT) att Hästboåsen läggs till som ett område av riksintresse
för vattenförsörjningen.
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår Pär Åslunds tilläggsförslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna bygg- och miljöchefens skrivelse som styrelsens
yttrande till Länsstyrelsen Gävleborg.
Reservation
Pär Åslund (FHT) reserverar sig mot beslutet.

Expedieras
Länsstyrelsen Gävleborg
Byggservicekontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-04-15
Dnr
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2012.83

§ 60. Förslag hur kommunens taxor för miljö, hälsa och livsmedel ska
regleras i framtiden, återrapportering
Ärende
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 26 november 2012, beslutades att miljö- och
byggnadsnämnden till fullmäktiges möte i mars 2013 skulle återkomma med ett förslag på
hur taxan för miljö, hälsa och livsmedel ska regleras i framtiden.
Miljö- och byggnadsnämnden har tagit upp ärendet på sammanträdet 9 april 2013.
Beslutsunderlag
Skrivelse, bygg- och miljöchef Håkan Eck, 2013-02-07
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 41/2013-03-11
Kommunstyrelsen, § 43/2013-03-25
Kommunfullmäktige, § 25/2013-03-25
Miljö- och byggnadsnämnden § 56/2013-04-09
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
att timkostnaden räknas upp med konsumentprisindex (KPI) vid varje årsskifte. Behovet av
förändringar av timtid per verksamhet på grund av ändringar i regelverken prövas årligen
(om det inte behövs brådskande ändringar för att undvika betydande ekonomiska
konsekvenser).

Expedieras
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-04-15
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 58/2013-04-02
Dnr

2012.27

§ 61. Motion angående handikapparkering och korttidsparkering på Norra
parkeringen, förslag till besvarande
Ärende
Folkhemmet Hofors Torsåkers ledamöter Kent Olsson, Broor Sundin och Per Åslund har
lämnat in en motion om handikapp- och korttidsparkeringar i Hofors centrum.
Kommunen har inte rådighet över den aktuella marken. I stället är det samfälligheten
"Centrumparkeringar" som äger denna fråga. En framställan ska således rikta sig till
samfälligheten
Beslutsunderlag
Motionen 2012-02-24 med bilagor
Yttrande, VD Hoforshus AB Christian Rickardsson, 2013-02-01
Tjänsteskrivelse, kommunchef Ulf Strömstedt, 2013-03-27
Beslutsförslag under sammanträdet
Tilläggsförslag: Marie-Louise Dangardt (S) föreslår att motionen ska avslås samt att
hemställa till Centrumparkeringar att behandla frågan.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag att ta ställning till.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen samt att hemställa till Centrumparkeringar att
behandla frågan.

Kommunstyrelsen 2013-04-15
Beslutsförslag under sammanträdet
Pärs Åslund (FHT) föreslår att motionen ska anses besvarad genom att hemställa till
Centrumparkeringar att behandla frågan.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag att ta ställning till.

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-04-15
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forts. § 61
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad
genom att hemställa till Centrumparkeringar att behandla frågan.

Expedieras
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-04-15
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 59/2013-04-02
Dnr

2012.35

§ 62. Motion gällande enskilda vägar, förslag till besvarande
Ärende
Centerparitets Helena Wikström och Hans Larsson har i en motion yrkat att Hofors kommun
ska ta över ansvar och skötsel av väg tillhörande Hästbovägens samfällighetsförening. I
samband med byggande av nya 68:an blev den gamla vägsträckningen genom Hästbo till
Tavelbacken borttagen från allmänt underhåll.
Kommunchef Ulf Strömstedt skriver i sin tjänsteskrivelse att det inom kommunen finns 42
vägföreningar. Av dessa har kommunen övertagit ansvaret för 37 föreningar. Med något
undantag skedde dessa övertaganden under 1970-talet i samband med kommunreformen.
Det senaste ansvarsövertagandet är från 2004. Kommunens kostnad 2012 för det samlade
ansvaret för de enskilda vägarna uppgår till ca 1 000 000 kronor. Denna kostnad varierar
mellan åren beroende på vädret. Om motionen bifalles så kommer kommunen att belastas
med ytterligare en årlig kostnad på 20 000-25 000 kronor. Ett sådant beslut kommer
sannolikt också att innebära att ytterligare fyra vägföreningar kommer att begära att
kommunen tar över ansvaret. Kommunen skulle då tvingas till en ytterligare årlig
kostnadsökning på ca 100 000 kronor. Kommunen borde istället satsa på att successivt
avveckla sitt engagemang avseende drift av det enskilda vägnätet. Ett bifall till motionen
skulle motverka en sådan riktning.
Beslutsunderlag
Motion, Centerparitet, 2012-03-27
Utlåtande, Hoforshus AB/Bertil Östberg, 2013-03-27
Tjänsteskrivelse, kommunchef Ulf Strömstedt, 2013-03-27
Beslutsförslag under sammanträet
Marie-Louise Dangardt (S) föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet
till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag att ta ställning till.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utan eget yttrande överlämna motionen till
kommunstyrelsen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-04-15
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forts. § 62

Kommunstyrelsen 2013-04-15
Beslutsförslag under sammanträdet
Ordföranden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen
med hänvisning till att det på den aktuella vägen går skolskjutsar med fullstor buss.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag att ta ställning till.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen med hänvisning
till att det på den aktuella vägen går skolskjutsar med fullstor buss.

Expedieras
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-04-15
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 60/2013-04-02

§ 63. Meddelanden
Brottsförebyggande Rådet (BRÅ): Protokoll, 2013-02-12
Gästrikerådet: Protokoll 2013-02-27
Gästrike Vatten AB: Protokoll med årsredovisning 2013-02-27
Länsstyrelsen: Bostadsmarknadsenkäten 2013
Region Gävleborg: Protokoll Regionstyrelsen, 2013-02-15
Region Gävleborg: Protokoll Regionstyrelsen, 2013-03-15
Motion om att bilda en utvecklingsgrupp för landsbygden i Hofors kommun har
överlämnats till kommunledningskontoret för besvarande
Motion om att återföra Torsåkers årskurs 6 till Solberga skola har överlämnats till barnoch utbildningsnämnden för besvarande
Medborgarförslag att inhysa förskoleverksamheten i Hagaskolan har överlämnats till
barn- och utbildningsnämnden för besvarande
Medborgarförslag att anlägga rastgård för hundar har överlämnats till Hoforshus AB för
besvarande
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att godkänna
redovisningen.

Kommunstyrelsen 2013-04-15
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-04-15
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 61/2013-04-02

§ 64. Delegationsbeslut
Trafiksamordnare Ulla Sahlström: Rapport om beslut enligt delegationsordning 5.1-5.3
och 5.5 om färdtjänst och riksfärdtjänst, §§ 50-90, mars 2013.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att godkänna
redovisningen.

Kommunstyrelsen 2013-04-15
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-04-15
Dnr
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2013.39

§ 65. Extra ärende: Regionaliseringsprocessen Gävleborg - frågeställningar
till kommunerna, beslut
Ärende
Under 2012 och under början av 2013 har en bred politisk process ägt rum i syfte att bilda
det nya "Region Gävleborg". Landstinget Gävleborg har också, med stöd av länets samtliga
kommuner, ansökt hos Regeringen om att få bilda en ny "regionkommun" med regionalt
utvecklingsansvar. De nu aktuella frågeställningarna avser valkretsfrågan och samråd mellan
kommunerna och den kommande regionkommunen.
Beslutsunderlag
Missiv och skrivelse, Landstinget Gävleborg, 2013-03-04
Tjänsteskrivelse, kommunchef Ulf Strömstedt, 2013-04-05
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att, när det gäller valkretsfrågan, i första hand förorda en valkrets. I andra hand förorda två
valkretsar där de gamla landskapsgränserna uppluckras
att ställa sig bakom förslaget att gemensamt skapa förutsättningar för framtida
samrådsforum.

Expedieras
Tomas Storm/Landstinget Gävleborg

Justerare

Utdragsbestyrkande

