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§ 136. Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 145/2013-10-14
Dnr

2013/12

§ 137. Ekonomisk uppföljning, redovisning
Ärende
Ekonomichef Christer Ekendahl presenterar bokfört resultat för kommunen. Kommunens
årsresultat för 2013 ligger i stort sett på ram.
Månadsrapport för september håller på att framställas och kommer att presenteras på
kommunstyrelsens sammanträde 29 oktober 2013.
Beslutsunderlag
Muntlig information, ekonomichef Christer Ekendahl
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna informationen.

Kommunstyrelsen 2013-10-29
Beslutsunderlag
Månadsrapport, 2013-10-17
Beslutsförslag under sammanträdet
Tilläggsförslag: Pär Åslund (FHT) föreslår att månadsrapporten även ska innehålla
redovisning av kommunens likviditet och trenden för likviditeten.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på liggande förslag, att kommunstyrelsen ska godkänna
informationen och finner bifall därtill. Därefter ställer ordföranden proposition på Pär
Åslunds (FHT) tilläggsförslag och finner avslag därtill.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna informationen.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Pär Åslund (FHT).

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 146/2013-10-14
Dnr

2013/12

§ 138. Avstämning budgetutfall september 2013
Ärende
Ekonomichef Christer Ekendahl meddelar att ärendet presenteras på kommunstyrelsens
sammanträde 29 oktober 2013.
Beslutsunderlag
Muntlig information, ekonomichef Christer Ekendahl
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna informationen och utan eget
yttrande överlämna ärendet för beslut till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen 2013-10-29
Ekonomichef Christer Ekendahl informerar om förändringar som inträffat under hösten som
påverkar kommunens ekonomiska resultat positivt. Nämnderna och kommunstyrelsen
redovisar resultatförbättringar. Prognostiserat resultat för kommunstyrelsen är +1,5 miljoner
kronor, barn- och utbildningsnämnden -1,5 miljoner kronor, och socialnämnden -6,0
miljoner kronor. Finansförvaltningen uppvisar ett resultat på +19 miljoner kronor.
Kommunen har inga generella möjligheter att föra över pengarna för framtida bruk.
Budgetberedningen har diskuterat vad kommunen ska göra med resultatet. En del av
överskottet kommer att gå till teknisk försörjning, fastighetsunderhåll på Faluvägen 2,
ishallen, ny takbeläggning ishallen, grusning av enskilda vägar och förändring i
ekonomifunktionen. Kommunen räknar med ett årsresultat på 10,8 miljoner kronor med
insatserna inräknat.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna informationen med de föreslagna insatserna
innevarande år.

Expedieras
Ekonomi
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 147/2013-10-14
Dnr

2013/10

§ 139. Utdebitering 2014
Ärende
Enligt kommunallagens bestämmelser 8 kap, 6 §, ska kommunstyrelsen innan oktober
månads utgång lämna förslag på utdebitering kommande år.
Det förslag som tagits fram under årets budgetarbete innebär en skattesänkning med
15 öre år 2014.
Beslutsunderlag
Muntlig information, ekonomichef Christer Ekendahl och ekonom Anne-Marie Niemelä
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att fastställa utdebitering för 2014 till 22:86 per skattekrona.

Kommunstyrelsen 2013-10-29
Ekonomichef Christer Ekendahl redogör för budgetförslaget, där en skattesänkning med 15
öre 2014 och 10 öre 2015 ingår. Det är särskilt tre parametrar som möjliggör kommunens
skattesänkning: nytt skatteutjämningssystem, minskad befolkningsminskning och ökad
utdelning från Hofors Energi AB.
Beslutförslag under sammanträdet
Xamuel Halfvars (V) föreslår att besluta i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag.
Pär Åslund (FHT) föreslår oförändrad utdebitering för 2014.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Xamuel Halfvars (V) förslag mot Pär Åslunds (FHT) förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Xamuel Halfvars (V) förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa utdebitering för 2014 till
22:86 per skattekrona.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Pär Åslund (FHT).
Justerare

Utdragsbestyrkande
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forts. § 139

Expedieras
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

8 (28)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-10-29

9 (28)

Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 148/2013-10-14
Dnr

2013/10

§ 140. Verksamhetsplan 2014 – 2016 med budget för 2014
Ärende
Ekonom Anne-Marie Niemelä informerar att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har
lämnat en prognos avseende budgetförutsättningar 2013-2017 med
skatteunderlagsprognos. Prognosen innebär för Hofors kommun ett förbättrat resultat med
1,2 miljoner kronor 2014, 1,7 miljoner kronor 2015 och 3,1 miljoner kronor 2016.
Ekonomichef Christer Ekendahl presenterar verksamhetsplan för 2014-2016 och budget för
2014 med de planerade förändringarna inom kommunstyrelsens och nämndernas
verksamheter.
Ett slutgiltigt beslutsunderlag håller på att framställas och skickas ut till kommunstyrelsens
sammanträde 29 oktober 2013.
Beslutsunderlag
Muntlig information, ekonomichef Christer Ekendahl och ekonom Anne-Marie Niemelä
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige
- att fastställa upprättat förslag till budget för 2014,
- att fastställa upprättade förslag till strategiska mål,
- att den fastställda budgeten även ska utgöra kommunens skolplan för 2014.
Protokollsanteckning
Ziita Eriksson (M) avstår från att delta i beslutet.

Kommunstyrelsen 2013-10-29
Ärende
Upprättat budgetförslag 2014-2016 omfattar bland annat nedanstående satsningar:
Barn- och utbildningsnämnden: medel har tillförts för en förbättrad integrationsverksamhet,
IT-pedagog samt implementering av 1:1 datorer, det vill säga att varje elev ska ha tillgång till
en egen dator.
Socialnämnden: medel har avsatts till ökad bemanning inom äldreomsorg, hemtjänst samt
biståndshandläggare.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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forts. § 140
Under åren 2014-2016 kommer Hofors kommun att uppnå ett samlat resultat om totalt 18,2
miljoner kronor.
I budgetförslaget ingår en skattesänkning med 15 öre 2014 samt 10 öre 2015.
Ekonomichef Christer Ekendahl redogör för budgetförslaget. Det är särskilt tre parametrar
som möjliggör kommunens skattesänkning: nytt skatteutjämningssystem, minskad
befolkningsminskning och ökad utdelning från Hofors Energi AB.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Christer Ekendahl, 2013-10-15
Förslag till budget 2014, plan 2015-2016
Allians Hofors, Budget 2014-viljeinriktning
Muntlig information, ekonomichef Christer Ekendahl
Beslutsförslag under sammanträdet
Torbjörn Jansson (S) föreslår att besluta i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till budget.
Tilläggsförslag: Hans Larsson (C) föreslår att komplettera budgeten med Allians Hofors
viljeinriktningsdokument.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Torbjörn Janssons (S) förslag och finner bifall därtill.
Därefter ställer ordföranden proposition på Hans Larssons (C) tilläggsförslag och finner att
kommunstyrelsen avslår tilläggsförslaget.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
att fastställa upprättat förslag till budget för 2014 samt plan 2015-2016
att fastställa upprättade förslag till strategiska mål
att den fastställda budgeten även ska utgöra kommunens skolplan för 2014-2016.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Pär Åslund (FHT).
Ziita Eriksson (M), Hans Larsson (C) och Helena Lindell (FP) reserverar sig till förmån för
Allians Hofors tilläggsförslag.

Expedieras
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2013/27

§ 141. Ekonomisk redovisning BK66 (org.nr 885501-3416)
Ärende
På kommunstyrelsens sammanträde 23 september § 125 beslutades att BK66 till dagens
sammanträde skulle inlämna en budget och verksamhetsplan för den fortsatta driften.
Ekonomichef Christer Ekendahl meddelar att representanter från BK66 kommer till
kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 november 2013 med en detaljerad redovisning av
föreningens ekonomi. BK66 arbetar i dagsläget med åtgärder för att öka frekvensen av
besökare, framförallt genom marknadsföring mot företag och allmänhet, samt att införa ett
bokningssystem på hemsidan.
Beslutsunderlag
Muntlig information, ekonomichef Christer Ekendahl
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna informationen.

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 149/2013-10-14
Dnr

2013/104

§ 142. Fastställande av borgensram 2014 Hoforshus AB
Ärende
Hoforshus AB har hemställt till kommunen om en borgensram för 2014. Framställan
omfattar 356,5 miljoner kronor. Hoforshus AB hänvisar till upptagna lån under 2013 samt
genomförda och under resterande del av 2013 och 2014 planerade investeringar godkända
genom tidigare beslut i kommunfullmäktige.
Ekonomichefen skriver att bolagets riskexponering bör minskas genom att upptagna lån
amorteras. Amorteringar i bolaget ska motsvara nivån på avskrivningar, vilket innebär att
investeringar ska finansieras med den likvidförstärkning som genereras under 2014.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Christer Ekendahl, 2013-10-04
Skrivelse, VD för Hoforshus AB Christian Rickardsson, 2013-09-17
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige
att den lånevolym som Hofors kommun går i borgen för, såsom för egen skuld, avseende
Hoforshus AB:s externa låneförpliktelser under år 2014 uppgår till ett totalt högsta
lånebelopp om 356,5 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.
att Hoforshus AB, under 2014, ska minska sin låneskuld med ett belopp motsvarande årets
avskrivningar, dock minst 16 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen 2013-10-29
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att den lånevolym som Hofors kommun går i borgen för, såsom för egen skuld, avseende
Hoforshus AB:s externa låneförpliktelser under år 2014 uppgår till ett totalt högsta
lånebelopp om 356,5 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.
att Hoforshus AB, under 2014, ska minska sin låneskuld med ett belopp motsvarande årets
avskrivningar, dock minst 16 miljoner kronor.

Expedieras
Kommunfullmäktige
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 150/2013-10-14
Dnr

2013/89

§ 143. Granskning kommunens delårsrapport per den 30 juni 2013, yttrande
Ärende
Kommunrevisionen har upprättat en granskningsrapport avseende kommunens
delårsrapport 2013.
Enligt kommunallagen och redovisningslagen ska revisorerna bedöma om resultatet i
delårsrapporten är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.
Revisorernas bedömning är att delårsrapporten i allt väsentligt ger en rättvisande bild av
kommunens ställning per 30 juni 2013. I rapporten lämnas bland annat önskemål på att
kommunen på ett tydligare sätt ska följa upp åtgärder för att komma fram till de mål man
angett, att en sammanställd redovisning för kommunkoncernen upprättas. Synpunkter
framförs angående redovisningen kring semesterlöneskulden och att
balanskravsutredningen inte ger en rättvisande bild över kommunens resultat.
Ekonomichefen har kommenterat granskningsrapporten i en PM.
Beslutsunderlag
Revisionens granskningsrapport 2013-09-04
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Christer Ekendahl, 2013-10-09
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att överlämna
ekonomichefens PM som svar till kommunrevisionen.

Kommunstyrelsen 2013-10-29
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna ekonomichefens PM som svar till
kommunrevisionen.

Expedieras
Revisionen
Ekonomi
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 151/2013-10-14
Dnr

2012/51

§ 144. Förslag till kommunens värdegrund och dess implementering 2014
Ärende
Kommunledningsgruppen (KLG) har tillsammans med förtroendemän arbetat fram ett
förslag till kommunens värdegrund och hur den ska implementeras under kommande år.
Ekonomichef Christer Ekendahl presenterar förslaget och meddelar att handlingar kommer
att skickas ut till kommunstyrelsens sammanträde 29 oktober 2013.
Beslutsunderlag
Muntlig information, ekonomichef Christer Ekendahl
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna informationen och utan eget
yttrande överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Kommunstyrelsen 2013-10-29
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Christer Ekendahl, 2013-10-15
Beslutsförslag under sammanträdet
Torbjörn Jansson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Pär Åslund (FHT) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta enligt följande förslag:
En förutsättning för att närma sig kommunens vision ”Vänligast i Sverige” är att kommunen
lever med följande ledstjärnor: demokrati, mänskliga rättigheter, miljöhänsyn, god
hushållning, samt att ta beslut på goda grunder i enlighet med förvaltningslagens regler. För
att kunna arbeta efter dessa ledstjärnor ska personal och politiker utbildas i dessa frågor.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med Torbjörn Janssons (S) förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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forts. § 144
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa upprättat förslag till
värdegrund
samt att för egen del besluta, att i händelse av kommunfullmäktiges fastställande av
föreslagen värdegrund, genomföra föreslagen process kring införandet av värdegrund för
kommunorganisationen
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Pär Åslund (FHT).

Expedieras
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 155/2013-10-14
Dnr

2013/110

§ 145. Delårsrapport 2, år 2013 per den 31 augusti 2013 med årsprognos för
Hofors Vatten AB
Ärende
Hofors Vatten AB har lämnat en delårsrapport per den 31 augusti 2013 med årsprognos.
Beslutsunderlag
Hofors Vatten AB, 2013-09-13
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att godkänna rapporten
och överlämna den som meddelande till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen 2013-10-29
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten och överlämna den som meddelande till
kommunfullmäktige.

Expedieras
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 158/2013-10-14
Dnr

2013/96

§ 146. Revidering allmänna lokala ordningsföreskrifter
Ärende
Miljö- och hälsoskyddskontoret har vid flertal tillfällen mottagit klagomål från allmänheten
om att hästar badas inom allmänt friluftsbad. Med anledning av klagomålen föreslår miljöoch hälsoskyddskontoret ett tillägg till de allmänna lokala ordningsföreskrifterna som
innebär att under tiden 1 maj- 30 september får inte hästar vistas inom allmänt friluftsbad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, miljö- och byggservicekontoret, 2013-09-02
Förslag till Allmänna lokala ordningsföreskrifter
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anta reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter.

Kommunstyrelsen 2013-10-29
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta reviderade allmänna lokala
ordningsföreskrifter.

Expedieras
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 160/2013-10-14
Dnr

2013/108, 2013/71 och 2013/82

§ 147. Revidering av kommunstyrelsens och nämndernas reglementen
Ärende
Under hösten har förslag till förändring av kommunens arbete med folkhälsofrågorna
behandlats.
På motsvarande sätt har frågan om ledning och styrning av fritidsverksamheten och driften
av fritidsanläggningarna varit föremål för revisionens granskning. Detta har lett till ett
förslag till förändring av organisationen av denna verksamhet. Under förutsättning av
fullmäktiges beslut enligt ovan, så måste revideringar i styrelsens och nämndernas
reglementen göras.
Beslutsunderlag
Förslag till reviderade reglementen för KS, BUN, MBN och SN
Tjänsteskrivelse, kommunchef Ulf Strömstedt, 2013-10-09
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige ändringar i styrelsens och nämndernas reglementen som innebär, dels
att folkhälsoarbetet ska beaktas i alla verksamheter, och dels en överföring av
fritidsverksamheten från barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen och
driftsansvaret av fritidsanläggningarna från Hoforshus AB till Kommunstyrelsen. Beslutet
gäller under förutsättning av att kommunfullmäktige fattar beslut om dessa förändringar
den 21 oktober 2013.

Kommunstyrelsen 2013-10-29
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige ändringar i styrelsens och
nämndernas reglementen som innebär, dels att folkhälsoarbetet ska beaktas i alla
verksamheter, och dels en överföring av fritidsverksamheten från barn- och
utbildningsnämnden till kommunstyrelsen och driftsansvaret av fritidsanläggningarna från
Hoforshus AB till kommunstyrelsen.

Expedieras
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 161/2013-10-14
Dnr

2013/93

§ 148. Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
2014
Ärende
Från kommunkansliet föreligger förslag på tid och plats för ordinarie sammanträden under
2014.
Beslutsunderlag
Förslag till sammanträdesdagar 2014
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Kristina Jansson, 2013-09-30
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att tid och plats för kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträdesdagar år 2014 fastställs till kl 08:15 i Kommunhuset, Granvägen 8,
sammanträdesrummet Stollen, följande dagar
20 januari, 17 februari, 24 mars, 28 april, 2 juni, 11 augusti, 8 september, 13 oktober och
17 november.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att tid och plats för
kommunstyrelsens sammanträden år 2014 fastställs till kl 08:15 i Kommunhuset, Granvägen
8, sammanträdesrum Stollen följande dagar:
3 februari, 3 mars, 7 april, 12 maj, 16 juni, 25 augusti, 22 september, 27 oktober och
1 december.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år
2014:
24 februari, 31 mars, 5 maj, 9 juni, 15 september, 20 oktober, 24 november och 15
december,
fullmäktigesammanträdena i juni och september förläggs i Torsåker, kl 17:30, övriga möten
sker i Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl 17:30

Kommunstyrelsen 2013-10-29

Justerare

Utdragsbestyrkande
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forts. § 148
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tid och plats för kommunstyrelsens sammanträden år 2014
fastställs till kl 08:15 i Kommunhuset, Granvägen 8, sammanträdesrum Stollen följande
dagar:
3 februari, 3 mars, 7 april, 12 maj, 16 juni, 25 augusti, 22 september, 27 oktober och
1 december.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa följande
sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2014:
24 februari, 31 mars, 5 maj, 9 juni, 15 september, 20 oktober, 24 november och 15
december,
fullmäktigesammanträdena i juni och september förläggs i Torsåker, kl 17:30, övriga möten
sker i Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl 17:30

Expedieras
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 162/2013-10-14
Dnr

2013/94

§ 149. Avveckling bemanningsenheten, beslut
Ärende
Bemanningsenheten används idag av kommunens äldreomsorg. Enheten har i uppdrag att
under stor del av dygnet tillsätta korttidsvakanser ute på enheterna. För att
Bemanningsenheten ska kunna tillhandahålla service på tid utöver dagtid krävs minst tre
personer som arbetar administrativt inom denna verksamhet. Beställningar och bokningar
av korttidsvakanser läggs in i ett IT-system TimeCare Pool, via vilket det största arbetet
hanteras. Detta system infördes i och med införandet av Bemanningsenheten och har varit
till stor nytta för att få struktur på arbetet utifrån ett arbetsrättsligt perspektiv.
Bemanningsenheten har även haft stor betydelse för medarbetare som ingått i
Hoforsmodellen, i och med att de använt enheten för att kunna fylla upp sina
sysselsättningsgrader genom att hoppa in på kortare uppdrag på andra enheter.
I och med att Hoforsmodellen har upphört finns inte längre samma behov inom
socialtjänstens verksamhet att nyttja en sådan tjänst. Det finns inte heller resurser för att
finansiera de tre administrativa tjänster som krävs. Andra verksamhetsområden ser ingen
större nytta med att ingå i en Bemanningsenhet eftersom de inte har samma omfattning på
tillsättning av korttidsvakanser. IT-systemet som infördes för detta arbete kan fortfarande
användas om man lägger om rutinerna så att enheterna själva lär sig hantera detta.
Inget förslag på finansiering av Bemanningsenheten finns.
Information har lämnats till Arbetstagarorganisationen utan erinringar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, personalchef Beatrice Molin Bergström, 2013-08-27
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att besluta att avveckla
Bemanningsenheten och att verksamheten upphör att gälla senast 30 juni 2014.
Socialnämndens administrativa verksamhet får inte expandera i motsvarande mån.

Kommunstyrelsen 2013-10-29
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avveckla Bemanningsenheten och att verksamheten upphör
att gälla senast 30 juni 2014. Socialnämndens administrativa verksamhet får inte expandera i
motsvarande mån.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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forts. § 149
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 163/2013-10-14
Dnr

2013/67

§ 150. Remiss regionalt åtgärdsprogram för miljömålen, yttrande
Ärende
Hofors kommun har fått ta del av Länsstyrelsens förslag till regionalt handlingsprogram för
miljömålen 2014-2020.
Förslaget har sin utgångspunkt i de nationella målen. Det övergripande målet är att till
nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta.
Programmet är framtaget i olika arbetsgrupper med bred representation med sex
miljökvalitetsmål i fokus. Skogsstyrelsen har arbetat med fokus på ”levande skog i
Gävleborgslän”
I sitt övergripande och samordnande ansvar ger länsstyrelsen kommunerna möjlighet att
besvara remissen; ge synpunkter på förslaget samt understyrka föreslagna åtgärder som
kommunen vill åta sig att arbeta vidare med.
Länsstyrelsen använder underlaget under 2014 till kommande överenskommelser med
kommunerna.
I kommunens yttrande lämnas synpunkter på förslaget till åtgärdsprogram. Synpunkterna
har tagits fram i samråd med berörda verksamhetschefer i kommunen. Av yttrandet
framgår även vilka delar av Hofors kommun kommer att arbeta vidare med.
Beslutsunderlag
Förslag till åtgärdsprogram för miljömålen i Gävleborgs län 2014-2020
Yttrande, kommunledningskontoret Eira Källgren, 2013-09-23
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att överlämna
kommunledningskontorets yttrande till Länsstyrelsen.

Kommunstyrelsen 2013-10-29
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna kommunledningskontorets yttrande till
Länsstyrelsen.
Expedieras
Länsstyrelsen
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 164/2013-10-14
Dnr

2011/94

§ 151. Reviderad tobakspolicy
Ärende
Tobakspolicyn har två mål. Det ena är att utifrån tobakslagen verka för att inte utsätta
kunder, brukare, elever eller patienter för passiv rökning. Det andra är att verka för en god
hälsa bland medarbetarna i Hofors kommun. Tidigare tobakspolicy ska revideras enligt
uppföljningspunkt och i och med det har den nu anpassats utifrån rådande förutsättningar
för att efterlevnaden ska bli så hög som möjligt.
Tobakspolicyn ska revideras vartannat år (senast antagen september 2011). Denna upplaga
utgår från de lagar och regler som gäller samt har anpassats till verksamhetens utformning
och resurser.
Beslutsunderlag
Förslag till reviderad tobakspolicy
Tjänsteskrivelse, personalchef Beatrice Molin Bergström, 2013-08-21
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att anta förslaget gällande reviderad tobakspolicy inom Hofors
kommun.

Kommunstyrelsen 2013-10-29
Beslutsförslag under sammanträdet
Torbjörn Jansson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Tilläggsförslag: Xamuel Halfvars (V) föreslår en ändring i tobakspolicyn enligt följande: I
arbetet med barn, elever, omsorgstagare och patienter ska medarbetaren inte lukta rök eller
bruka tobak.
Tilläggsförslag: Pär Åslund (FHT) föreslår ett tillägg i tobakspolicyn enligt följande: I
synnerhet på skolorna. Askkoppar får ej sättas upp inom rökförbjudna områden.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Janssons (S) förslag och finner bifall därtill.
Ordföranden ställer sedan proposition på Xamuel Halfvars (V) tilläggsförslag och finner bifall
därtill. Därefter ställer ordföranden proposition på Pär Åslunds (FHT) tilläggsförslag och
finner att kommunstyrelsen avslår detsamma.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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forts. § 151
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att med de föreslagna ändringarna
anta förslaget gällande reviderad tobakspolicy inom Hofors kommun.
Reservation
Pär Åslund (FHT) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt tilläggsyrkande.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 165/2013-10-14
Dnr

2013/31

§ 152. Medborgarförslag om att åk 9 ska anordna aktiviteter för yngre barn,
förslag till besvarande
Ärende
Ronja Skoglund, Ida Hedström och Matilda Hedström har lämnat ett medborgarförslag om
att åk 9 på Petreskolan ska anordna en aktivitet för yngre barn. Aktiviteten ska förebygga
mobbning och grupperingar bland barnen. Förslaget innebär också en möjlighet för
eleverna i åk 9 att förbereda sig för gymnasiet, där det krävs eget ansvar och planering.
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat medborgarförslaget och skriver i sitt beslut
att skolan inte har några resurser avsatta för ett sådant projekt. Däremot passar förslaget
väl in i Entré Ungdoms verksamhet, där det finns både personalresurser och medel avsatta
för unga som vill ansöka om medel för en idé eller projekt. Petreskolans lärare känner till
detta och kan slussa eleverna vidare till Entré Ungdoms coacher.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, Ronja Skoglund, Ida Hedström och Matilda Hedström, 2013-03-11
Skolchefens tjänsteskrivelse, 2013-06-20
Barn- och utbildningsnämnden, § 79/2013-08-20
Tjänsteskrivelse, kommunchef Ulf Strömstedt, 2013-10-01
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat.

Kommunstyrelsen 2013-10-29
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget
besvarat.

Expedieras
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 166/2013-10-14

§ 153. Meddelanden
Ärende
Brottsförebyggande rådet (BRÅ): Protokoll 2013-09-03
Kommunstyrelsens arbetsutskott: Protokoll 2013-09-09
Socialnämnden: Beslut att inte införa anhöriganställning
Socialnämnden: Förslag från Kommunala pensionärsrådet att införa fria bussresor för
pensionärer
Hofors Elverk AB: Protokoll 2013-08-29
Hoforshus AB: Protokoll 2013-08-29
PRO Hofors: Förslag att kommunen köper in hjärtstartare på Folkets Hus och
Hoforshallen
Gästrike Räddningstjänstförbund: Protokoll 2013-09-20
Gästrike Vatten AB: Protokoll Hofors Vatten AB 2013-09-25
Ovanåker kommun: Beslut om avveckling av samverkansorganet och
kommunalförbundet Region Gävleborg
Region Gävleborg: Remiss Nya Möjligheter- Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg
2013-2020
Region Gävleborg: Regionstyrelsens protokoll 2013-09-20
Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund: Årsstämmoprotokoll 2013-04-19
Medborgarförslag om skolskjutsar till Dalgränsen har överlämnats till trafiksamordnaren
för handläggning
Medborgarförslag att flytta busstationen till motsatt sida av Centralgatan har
överlämnats till trafiksamordnaren för handläggning
Medborgarförslag att sätta upp allmänna gungor på skolgården i Bodås har överlämnats
till Hoforshus AB och byggservicekontoret för handläggning
Medborgarförslag om inrättande av monter på biblioteket för Gunder Andersson har
överlämnats till barn- och utbildningsnämnden för handläggning
Medborgarförslag att bygga utomhusgym i Hofors har överlämnats till barn- och
utbildningsnämnden för handläggning
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att godkänna
redovisningen.

Kommunstyrelsen 2013-10-29
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 167/2013-10-14

§ 154. Delegationsbeslut
Trafiksamordnare Ulla Sahlström: Färdtjänst och riksfärdtjänst, §§ 218-250, september
2013
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att godkänna
redovisningen

Kommunstyrelsen 2013-10-29
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

