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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-06-17
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. Helena Lindell (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
Kristina Jansson
Ulf Strömstedt
Christer Ekendahl
Mats Rostö
Gunilla Ahlsén
Patrick Olsson
Ulf Holmberg
Helena Kronvall

Justerare

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

Kommentarer

Ersätter ledamot

Nr 7

Uppdrag/Ansvar
Sekreterare
Kommunchef
Ekonomichef, §§ 86-91
VD, Gästrike Vatten AB, § 87
Ekonomichef, Gästrike Vatten AB, § 87
Projektledare Clean Production Center, § 88
Processutvecklare Clean Production Center,§ 88
Kostchef, § 89

Utdragsbestyrkande
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Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-06-17

§ 86. Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen med följande ändringar:
- Ärende 13 utgår: Medlemskap i Finnskogarna Ekonomisk Förening, beslut

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-06-17
Dnr

5 (18)

2013/23

§ 87. Uppsikt Hofors Vatten AB
Ärende
Kommunstyrelsen fastställde vid sammanträdet 25 mars 2013, § 41, riktlinjer för styrelsens
uppsiktsverksamhet. I enlighet med planen ska Hofors Vatten AB informera om sin
verksamhet vid kommunstyrelsens sammanträde i juni.
Gästrike Vattens VD Mats Rostö, och ekonomichef Gunilla Ahlsén presenterar Hofors Vatten
ABs verksamhet, ekonomi, väsentliga händelser, bolagsstyrelsens mål 2013, framtidscenario
och långsiktig ekonomisk plan och verksamhetsplan.
I Hofors Vatten ABs verksamhet ingår att äga och förvalta alla VA-anläggningar i kommunen,
där Ovako är största kunden. Bland väsentliga händelser nämns mycket höga färgtal på
Hofors Vattenverk, installation av UV-ljus på Hofors vattenverk för att öka skyddsbarriären,
upprättande av egenkontrollprogram, tillsynsbesök på avloppsreningsverken i Hofors och
Bodås och efterdebitering av lägenhetsavgifter.
Det finns behov av en ny taxekonstruktion som ska gälla för samtliga medlemskommuner i
Gästrike Vatten AB. Ändrade förutsättningar kommer i framtiden att leda till ett ökat behov
av rationaliseringar/effektiviseringar. Bolaget arbetar för att säkerställa vattenresurser för
kommande generationer, ta fram en regional strategi för avloppshantering och
vattenförsörjning samt att öka miljömedvetandet och vattnets värde hos våra brukare.
Inom de närmsta fem åren kommer bolaget bland annat att arbeta med uppströmsarbete,
förnyelsetakten på ledningsnätet och åtgärder för vattentäkten för Hofors centralort.
Svenskt Vatten har utsett Gästrike Vatten AB till bästa VA-bolag avseende
energieffektivisering och i Hofors kommun har energianvändningen minskat med 30 %
under åren 2008-2011.
Efter presentationen ställer kommunstyrelsens ledamöter frågor till Mats Rostö och Gunilla
Ahlsén.
Beslutsunderlag
Muntlig information, VD Gästrike Vatten Mats Rostö och ekonomichef Gunilla Ahlsén
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tacka för informationen.
Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 88. Clean Production Center (CPC), redovisning
Ärende
Processutvecklare Ulf Holmberg och Patrick Olsson, projektledare på Clean Production
Center (CPC), presenterar vad CPC står för, vad de jobbar med och hur framtidsplanerna ser
ut.
CPC fokuserar på att hitta nya lösningar kring energieffektivisering, speciellt hur
restprodukter från den tunga industrin hanteras och hur restenergin kan tillvaratas och
omvandlas till energi. CPC i Hofors är basen för uppbyggnaden av ett omfattande
företagskluster där man bedriver forskning och omställningsprojekt. I ett av CPCs pågående
projekt arbetar man för att hitta lösningar för att utnyttja regionens restvärme och
industrins koldioxid till uppvärmning av växthus.
CPC samarbetar med offentliga organisationer, forskningsinstitut och högskolor, med att
utveckla ett regionalt företagskluster som ska tillverka och sälja lösningar för en minskad
resursbelastning vid tillverkning av främst stål och papper. Målet är att projekten sedan ska
kunna drivas vidare i industrin.
Huvudman för projektet är Jernkontoret, den svenska stålindustrins branschorganisation.
Triple Steelix och Hofors kommun står för grundläggande basfinansiering för projektet.
Beslutsunderlag
Muntlig information, processutvecklare Ulf Holmberg och projektledare Patrick Olsson,
Clean Production Center (CPC)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tacka för informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-06-17
Dnr
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2012/22

§ 89. Motion om köttfri skolmåltid, återrapportering
Ärende
Ledamöterna i Folkhemmet Hofors-Torsåker (FHT) har i en motion föreslagit att införa en
köttfri skolmåltid i veckan.
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2012, § 152, att under en prövoperiod på
tre månader dagligen servera ett vegetariskt alternativ till den ordinarie maträtten, samt att
det efter prövoperioden ska genomföras en omfattande utvärdering, där elevernas åsikter
särskilt ska beaktas.
Vid dagens sammanträde presenterar kostchef Helena Kronvall utvärderingen av ett
vegetariskt alternativ i skolorna. Varje dag under testperioden mars-juni 2013 har eleverna
haft möjlighet att äta en vegetarisk rätt som ett alternativ till den ordinarie maten. I köken
har man lagat maten från grunden, gjort egna gratänger och grytor med baljväxter.
Responsen från eleverna är övervägande positiv. Den enkät som lämnades ut till elever från
förskoleklass till gymnasiet visar att 77 % av eleverna även i fortsättningen vill ha ett
vegetariskt alternativ, medan 23 % av de svarande inte vill fortsätta med det vegetariska
alternativet. 650 elever har svarat på enkäten.
Även personalen ställer sig positiv till förslaget. För att även i fortsättningen kunna erbjuda
ett vegetariskt alternativ på Petreskolan, måste nya grytor köpas in, eftersom de befintliga
inte räcker till.
Ett permanent införande av det vegetariska alternativet kommer att innebära ökade
kostnader i form av inköp av material, portioner och livsmedel.
Beslutsunderlag
Motion, ledamöterna i Folkhemmet Hofors-Torsåker, 2012-02-13
Kommunfullmäktige, § 152/2012-12-17
Muntlig information, kostchef Helena Kronvall
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna informationen.
Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 86/2013-06-03
Dnr

2013/12

§ 90. Ekonomisk uppföljning, redovisning
Ärende
Ekonomichef Christer Ekendahl meddelar att en månadsrapport håller på att tas fram och
att den skickas ut till kommunstyrelsen och nämnder till kommunstyrelsens sammanträde
17 juni.
Beslutsunderlag
Muntlig information, ekonomichef Christer Ekendahl
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna informationen.

Kommunstyrelsen 2013-06-17
Beslutsunderlag
Månadsuppföljning maj, 2013-06-13
Muntlig information, ekonomichef Christer Ekendahl

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna informationen.

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 88/2013-06-03
Dnr

2013/53

§ 91. Begäran om utökad verksamhet, barn- och utbildningsnämnden, beslut
Ärende
Barn- och utbildningsnämnden begär godkännande av utökad verksamhet med två
lärartjänster på Petreskolan.
Enligt kommunens ekonomistyrningsregler får inte ny verksamhet, väsentlig utvidgning eller
standardhöjning av verksamhet startas utan att detta har redovisats och godkänts av
kommunstyrelsen.
Bakgrund
På Petreskolan finns i dagsläget ett antal elever med diagnoser inom
autismspektrumtillstånd (AST). Elever med autismspektrumtillstånd (AST) har tidigare haft
möjlighet att få sin utbildning inom särskolan, något som inte längre är möjligt enligt
skollagen. För att kunna ge dessa elever en utbildning som passar deras individuella behov
enligt Skollagen (2010:800) 3 kap, 8, 9 och 11 § behöver kommunen omfördela befintliga
resurser, vilket innebär en utökning om två lärare på Petreskolan.
En utökning av två lärartjänster motsvarar en ökad kostnad utanför barn- och
utbildningsnämndens budget med cirka 900 000 kr per år.
Alternativet till utökningen är att köpa motsvarande utbildningsplatser i andra kommuner,
vilket betyder att kommunen istället måste betala interkommunal ersättning, kostnader för
extra stödinsatser, samt eventuell boendeplacering för en elev. Den sammanlagda
kostnaden för utbildning för fyra elever på skolor utanför kommunen (inklusive en
boendeplacering) beräknas bli mellan 2 280 000 kr per år och 2 520 000 kr per år.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, skolchef Agneta Dahlqvist, 2013-03-25
Barn- och utbildningsnämnden, § 32/2013-04-09
Kompletterande tjänsteskrivelse, skolchef Agneta Dahlqvist och ekonom Maria Wallén,
2013-04-25
Muntlig information, ekonomichef Christer Ekendahl
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att godkänna utökad
verksamhet gällande två lärartjänster på Petreskolan. Den utökade verksamheten ska
rymmas inom barn- och utbildningsnämndens budget.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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forts. § 91

Kommunstyrelsen 2013-06-17
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunchef Ulf Strömstedt, 2013-06-04
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna utökad verksamhet motsvarande två lärartjänster
på Petreskolan. Den utökade verksamheten ska rymmas inom barn- och
utbildningsnämndens budget.

Expedieras
Barn- och utbildningsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-06-17
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 91/2013-06-03
Dnr

2013/24

§ 92. Eventuellt förvärv av handelsträdgården i Böle, återrapportering
Ärende
På kommunstyrelsen 15 april beslutades att återterremittera ärendet med uppdraget att
redovisa olika alternativ (inklusive kostnadsberäkningar) på var CFA:s verksamhet ska
bedrivas på 10 års sikt, samt att ärendet ska redovisas vid dagens sammanträde.
Hoforshus ABs VD Christian Rickardsson informerar om ärendet. Hans rekommendation är
att ärendet behöver utredas ytterligare, varför kommunen i dagsläget bör avvakta ett köp.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, CFA chef Stefan Carlehäll, 2013-01-23
Socialnämnden, § 22/2013-03-21
Tjänsteskrivelse, kommunchef Ulf Strömstedt, 2013-03-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 56/2013-04-02
Kommunstyrelsen, § 55/2013-04-15
Muntlig information, VD Hoforshus AB Christian Rickardsson
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt kommunchefen att utreda ärendet
vidare. Resultatet av utredningen, som även ska innehålla alternativa lösningar, presenteras
på kommunstyrelsens arbetsutskott den 9 september 2013. Kommunstyrelsen informeras
om ärendet den 17 juni 2013.

Kommunstyrelsen 2013-06-17
Kommunchef Ulf Strömstedt informerar om ärendet och den utredning som påbörjats, där
det bland annat undersöks vilka kostnader som ett eventuellt förvärv av Böle kommer att
leda till. Kommunen får hyra Böle handelsträdgård fram till årsskiftet 2013. Ärendet
presenteras på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 9 september 2013.
Beslutsunderlag
Muntlig information från kommunchef Ulf Strömstedt
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna informationen.
Expedieras
Akten
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 92/2013-06-03
Dnr

2011/126

§ 93. Revidering av delegationsordning, beslut
Ärende
På kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 maj 2013 fördes en diskussion om hur
samrådshandlingar från miljö- och byggnadsnämnden ska hanteras. Med anledning av
diskussionen föreslås en ändring av delegationsordningen, så att kommunstyrelsens
arbetsutskott ska yttra sig i samrådsärendena för kommunstyrelsens räkning.
Beslutsunderlag
Muntlig information, kommunchef Ulf Strömstedt
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att ändra i delegationsordningen så att kommunstyrelsens
arbetsutskott yttrar sig i samrådsärenden för kommunstyrelsens räkning.

Kommunstyrelsen 2013-06-17
Under sammanträdet förs en diskussion om vilken instans inom kommunstyrelsen som bör
yttra sig i samrådsfrågor. I diskussionen framför Xamuel Halfvars (V) vikten av att beakta
demokratiaspekten i och med att detaljplanfrågan är av avgörande betydelse för
kommunens utveckling.
Beslutsförslag under sammanträdet
Marie-Louise Dangardt (S), Torbjörn Jansson (S) och Xamuel Halfvars (V) föreslår att ärendet
återremitteras.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag att ta ställning till.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommunledningen och att ärendet
presenteras på kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 augusti 2013.

Expedieras
Hemsidan
Akten
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 95/2013-06-03
Dnr

2013/63

§ 94. Planuppdrag för genomförande av Genomfart Hofors, beslut
Ärende
Hofors kommun har tillsammans med Trafikverket tagit fram en förstudie för E16 (tidigare
riksväg 80) genom Hofors. Förstudien är en del av EU-projektet Genomfart riksväg 80, som i
sin tur är en del av projektet Gävle-Dala utvecklingsstråk. För att kunna genomföra de
åtgärder som finns i förstudien krävs nya detaljplaner längs E16 genom Hofors.
En diskussion mellan Hofors kommun, Trafikverket och Region Gävleborg har påbörjats
angående prioritering och finansiering av åtgärder längs E 16 genomfart Hofors. Berörda
parter avser upprätta ett avtal som reglerar detta.
Redan nu kan det dock beslutas om att ge byggservicekontoret i uppdrag att upprätta de
detaljplaner som krävs. På så sätt finns en beredskap som innebär att arbetet med att ta
fram detaljplaner för de berörda delarna kan påbörjas så fort ett avtal är upprättat och en
tidplan fastställd.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, byggservicekontoret, 2013-05-27
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att ge
byggservicekontoret i uppdrag att upprätta de detaljplaner som krävs för att genomföra
planerade åtgärder på E16 Genomfart Hofors.

Kommunstyrelsen 2013-06-17
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge byggservicekontoret i uppdrag att upprätta de detaljplaner
som krävs för att genomföra planerade åtgärder på E16 Genomfart Hofors.

Expedieras
Byggservicekontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 96/2013-06-03
Dnr

2013/40

§ 95. Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst, beslut
Ärende
Enligt 2 kap 11§ i lag (2010:1065) om kollektivtrafik ska varje kommun regelbundet upprätta
trafikförsörjningsprogram gällande färdtjänst och riksfärdtjänst. Programmet ska ange
omfattningen av trafiken och grunderna för prissättning. Kommunen ska samråda med den
regionala kollektivtrafikmyndigheten innan programmet antas.
Sammanfattning av programmet:
Upprättat program beskriver färdtjänstens och riksfärdtjänstens förutsättningar, vilka lagar
som styr tillståndsgivningen och trafiken. Taxor och avgifter redovisas. Antalet legitimerade
färdtjänstkunder i länet, uppdelat på varje kommun i förhållande till befolkningen, samt
antalet färdtjänstresor fördelat på respektive kommun. Resandeutvecklingen från
2008 - 2012 redovisas samt antagande om framtiden resbehov.
Visionen för färdtjänst och riksfärdtjänst är att alla ska kunna resa
Trafikförsörjningsprogrammet har tre mål
1. Resandet med ledsagarkort ska öka med 5% per år till år 2015.
2. Nöjd KundIndex ska öka, till 92% år 2015 och till 95% år 2025.
3. Tillgängligheten till den allmänna kollektivtrafiken ska förbättras, antalet
tillgänglighetsanpassade hållplatser i Hofors kommun ska vara 25% år 2015 och 50% år 2025
För att nå målen har tre åtgärdsområden satts upp:
1. Information (resträning, informationsinsatser, ledsagarservice)
2. Tillgänglighet (fysiska miljön kring och vid hållplatser, kopplade resor)
3. Teknik (hållplatsutrop, information vid hållplatser)
Samråd har skett med Landstinget Gävleborg, Kommunala Pensionsrådet och Rådet för
Funktionshindrade har informerats.
Beslutsunderlag
Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst
Svar från Landstinget Gävleborg, 2013-04-30
Tjänsteskrivelse, trafiksamordnare Ulla Sahlström, 2013-05-29

Justerare

Utdragsbestyrkande
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forts. § 95
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att anta det föreslagna
trafikförsörjningsprogrammet för färdtjänst och riksfärdtjänst.

Kommunstyrelsen 2013-06-17
Kommunstyrelsen uppmärksammar ett felaktigt årtal på sidan 5, som kommer att ändras i
den slutgiltiga versionen av trafikförsörjningsprogrammet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta det föreslagna trafikförsörjningsprogrammet för
färdtjänst och riksfärdtjänst.

Expedieras
Trafiksamordnaren
Landstinget Gävleborg
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 97/2013-06-03
Dnr

2013/64

§ 96. Medlemskap i Finnskogarna Ekonomisk Förening (org.nr 769626-0947),
beslut
Ärende
Ärendet utgår.

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 102/2013-06-03

§ 97. Meddelanden
Ärende
Entré Hofors: Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012
Hofors kommunhus AB: Protokoll 2013-05-13
Gästrike Räddningstjänst: Dagordning 2013-05-24
Gästrike Vatten AB: Årsstämma Hofors Vatten AB 2013-04-23
Gästrike Vatten AB: Konstituerande styrelsemöte 2013-04-23
Gästrike Vatten AB: Protokoll med bilagor 2013-05-22
Ovanåkers kommun: Beslut om mellankommunal utjämning
Sandvikens kommun: Beslut om mellankommunal utjämning
Värmevärden AB: Protokoll årsstämma samt konstituerande styrelsemöte 2013-04-22
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att godkänna
redovisningen.

Kommunstyrelsen 2013-06-17
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 103/2013-06-03

§ 98. Delegationsbeslut
Ärende
Ks ordförande Marie-Louise Dangardt (S): ordförandebeslut att avstå delägarskap i Nya
Ostkustbanan AB
Ks ordförande Marie-Louise Dangardt (S): ordförandebeslut att inte delta i projekt
”Hälsingegårdar- mer än ett världsarv”
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att godkänna
redovisningen.

Kommunstyrelsen 2013-06-17
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen.

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

