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§ 48. Godkännande av dagordning 

Ärende 

Utgår: 
Ärende 5 ”Information fritid och turism” 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen med ovanstående ändring. 
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Dnr 2015/58 

§ 49. Uppsikt Kommunhus AB 

Ärende 

Christian Rickardsson, VD Hoforshus och Hofors Elverk, och Kjell Höglin, ordförande 
Hoforshus informerar om Hoforshus, Hofors Elverk, Hofors Kommunhus och Hoåns Kraft. 
 
Resultat 2014 
Hoforshus  -21597 (kkr) 
Hofors Elverk  0 
Hoåns Kraft  0 
Hofors Kommunhus 0 
 
Hoforshus 
Nya redovisningsregler:  

- Komponentavskrivning 
- Marknadsvärdering på enskilda fastigheter 
- Omfattande arbete 

 
Marknadsvärdering: 

- Bostadsfastigheter - övervärde på 67,5 mkr. 
- Kommunala fastigheter - övervärde 62,5 mkr. 
- Kommersiella fastigheter – övervärde 14,0 mkr. 
- Uppskrivning gjord med 34,8 mkr 
- Nedskrivning gjord med -34,8 mkr 
- Nettoeffekt = 0  

 
Eget kapitalt per 31 dec 2014: 71 641 
Hoforshus belåningsgrad ligger på 92 % 
 
Väsentliga händelser 2014 och på gång 2015: 

- Utflytt från Rönningsgatan 27-29 
- Nedskrivningar och uppskrivningar 
- Utredning om trygghetsboende 
- 88 lediga 
- Centralgatan 5 – trygghetsboende? 
- Storgatan 16-18, renovering 
- Skolutredning, lokaler 
- Krav på lokaler för demenssjukvård 
- Amorteringskrav och ränteavdrag?  
- Studentrabatter? 

 
Måluppfyllelse: 
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 Beredskap för uppförande av nya industrihus (6 månader)   
- Målet uppnås. 
• Uthyrningsgraden ska vara 95% 
- Uthyrningsgraden är 91%. 
• Kvarboendetid över 4 år ska vara 45% 
- Ligger på 42% jämfört mot 40,4% vid början av året. 
• Soliditet ska uppgå till 15% 
- Utfall 15,1% år 2014 jämfört mot 13,5% år 2013. 
• Underhållet ska vara lika som jämförbara bolag   
- Ej uppnått – nya principer. 
• Kostnader för fastighetsskötsel  
- Underhåll för lågt ger  höga kostnader för skötsel. 
• Sjukfrånvaro ska uppgå till 3% 
- Utfall 6,1% men tas långtidsfrånvaro bort stannar den vid 2,2%. 
• Lönekartläggning  
- Jämställda löner. 

 
Hofors Elverk 

• 2 % på taxan 
• Råkraft och förlustinköp ca 1,5 mkr bättre än budget 
• Driftkostnader elnät ca 0,7 mkr bättre än budget 

 
Avtal – framtidens krav  

• Elnätsdebitering 
• Mätvärdeshantering – levt på nåder 
• Framtidens krav: 
• Anslutningar av vindkraftsparker! 
• Nya tillämpningar så som elbilar och småskalig energiproduktion 
• Nya effektkrav som innebär funktioner inom smart grids kopplat till energilagring 
• Mer krav på direktmätning – timmätning (15 minuter) 
• 600 timmätare – ytterligare 6000 st á 3000 kr/st = 18 Mkr 
• Ökade drifts- och kvalitetskrav som innebär ökad tillgänglighet och större krav på 

driftövervakning samt jour och beredskap 
• Kommande nordisk gemensam elmarknad 
• Gemensam och samordnade system för fakturering och kundrelation där 

elnätsverksamheten och elhandeln samordnar kundrelationen där elhandeln blir 
den ledande parten, Supplier Centric Model 

 
Hoåns Kraft 

- Värde på aktier 26 375 tkr 
- Förvärvades av Hofors Förvaltningshus 
- Fusionerades in år 2010 i Hoforshus 
- Framtida energipriser och produktion 
- Risk för nedskrivning  
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Resultat 2015 
- Enligt budget. 
- Stora orosmolnet var vintern med snöskottning och sandning. 

 
Personalfrågor 

- Behov av rekrytering av enstaka medarbetare 
- Behov av större mångfald, exempelvis andra språkkunskaper hos fastighetsskötare.  

 

Beslutsunderlag 

Muntlig information Christian Rickardsson, VD Hoforshus, och Kjell Höglin, ordförande 
Hoforshus. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen. 
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§ 50. Information fritid och turism 

 
Utgår. 
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   Kommunstyrelsens arbetsutskott 
   2015-04-13/ § 18 
Dnr 2015/48 

§ 51. Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2014, beslut 

Ärende 

För 2014 redovisar kommunstyrelsen ett positivt resultat på 774 000 kronor. Överskottet 
går bland annat att hänföras till ökade intäkter. 
 
Av de 16 nämndmål som satts upp för 2014 bedöms tio som uppfyllda och fem som inte 
helt uppfyllda. För ett av målen har ingen mätning gjorts och uppfyllelsen kan därmed inte 
bedömas. 
 
Väsentliga händelser under året har bland annat varit implementering av värdegrunden, 
genomförandet av två allmänna val samt hockeycamper och konståkningsläger under 
sommaren. Dessutom har ett nytt inköpssystem implementerats, en sammanställning av 
kommunkoncernens kemförteckningar genomförts och driften av kommunens telefoni har 
flyttats till Gävle kommun. 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsberättelse 2014 
Tjänsteskrivelse Ulf Strömstedt, kommunchef, 2015-03-31 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen  
att fastställa avlämnad verksamhetsberättelse för år 2014 och 
att hos kommunfullmäktige begära överföring av investeringsmedel om 18 207 000 kr till år 
2015. 
 
___________________________________________________________________________ 
Kommunstyrelsen 2015-04-22 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar   
att fastställa avlämnad verksamhetsberättelse för år 2014 och 
att hos kommunfullmäktige begära överföring av investeringsmedel om 18 207 000 kr till år 
2015. 

Expedieras 

Hemsidan 
Akten  
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   Kommunstyrelsens arbetsutskott 
   2015-04-13/ § 19 
Dnr 2015/48 

§ 52. Årsredovisning 2014, förslag till beslut 

Ärende 

Kommunstyrelsen ska årligen till kommunfullmäktige 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 har fullgjort de uppdrag som fullmäktige lämnat till dem. 
 
Årets resultat för kommunen uppgår till 1,6 mkr, vilket är 5,2 mkr sämre än budget.   
 
Nämndernas budgetavvikelse påvisar ett underskott om totalt 12,7 mkr. Underskottet 
påvisas i nedanstående verksamheter:   
• Grundskola: ökat antal elever samt ökat behov av särskilt stöd. 
• Gymnasiet: kostnader avseende ersättningar till fristående gymnasieskolor samt 
interkommunala ersättningar har ökat. 
• Äldreomsorgen: ökad vårdtyngd och antalet beviljade timmar inom Hemtjänst har ökat. 
• LSS/psykiatrin: ökad övertidsersättning samt ökad vårdtyngd. 
 
Nämndernas underskott vägs upp av att Finansförvaltningen påvisar ett överskott. 
 
Årets resultat för koncernen är -8,4 mkr (2013: 25,1 mkr), vilket är ett sämre resultat än 
föregående år. Hofors kommun och Hofors Energi AB redovisar ett positivt resultat medan 
Hofors kommunhus AB koncernen redovisar ett negativ resultat och Hofors Vatten AB har 
ett nollresultat. 
 
Under 2014 hade Hofors kommun en befolkningsminskning om totalt -80 personer, vilket 
medför att antalet invånare uppgår till 9 431 per sista december. 
 
Kommunen har under 2014 arbetat mot sex av kommunfullmäktiges fastställda strategiska 
mål. Av dessa klarar kommunen fyra, medan de övriga två bedöms som svåra att uppnå. 
Jämfört med föregående år har den sammantagna måluppfyllelsen bedömts bättre, då 
resultaten överlag har utvecklats i positiv riktning.   
 
Nämnder och styrelser begär att överföra investeringsmedel från 2014 till 2015 om totalt 
21,5 mkr. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2014 
Tjänsteskrivelse Mimmi Abramsson, ekonomichef, 2015-03-25 
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna muntlig föredragning av 
årsredovisning 2014.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen 
att fastställa upprättad årsredovisning 2014 
att överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige och dess revisorer. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta 
att föra över äskade investeringar enligt förslag till år 2015. 
 
___________________________________________________________________________ 
Kommunstyrelsen 2015-04-27 

Beslutsunderlag 

Muntlig information Mimmi Abramsson, ekonomichef 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige 
att fastställa upprättad årsredovisning 2014, 
att överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige och dess revisorer samt 
att föra över äskade investeringar enligt förslag till år 2015. 

Expedieras 

Akten 
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Dnr 2015/48 

§ 53. Uppdrag för stämmoombud, beslut 

Ärende 

Kommunstyrelsen har att ge direktiv till Hofors kommunhus ABs bolagsstämmoombuds 
representanter för hur de ska ställa sig till de på årsstämman framlagda årsredovisningar för 
2014. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information, Mimmi Abramsson, Ekonomichef 
 
Jäviga ledamöter   Ersättare 
Marie-Louise Dangardt (S)  Kenneth Axling (S) 
Torbjörn Jansson (S)   Tomas Isaksson (S) 
Ziita Eriksson (M)   Alf Persson (M) 
Sören Bergqvist (V)   - 
Ulf Strömstedt    - 
   

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt årsstämmorepresentanten i Hofors Kommunhus AB 
att verka för fastställande av resultat- och balansräkningen 
att resultaten disponeras enligt förvaltningsberättelse 
att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2014. 

Expedieras 

Stämmoombud 
Akten 
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   Kommunstyrelsens arbetsutskott 
   2015-04-13/ § 21 
Dnr 2015/51 

§ 54. Reglemente för Hofors lokala brottsförebyggande råd, förslag till beslut 

Ärende 

I och med att ansvarig tjänsteman för lokala BRÅ har avgått med pension så har tiden varit 
lämplig för att se över kommunens lokala BRÅ, dess verksamhet och organisation. 
 
Det nya reglementet förtydligar Lokala BRÅ:s övergripande och strategiska roll. Rådets 
uppgifter har tydligare preciserats. De operativa brottsförebyggande insatserna måste 
verkställas i de ordinarie verksamheterna, medan rådets uppgift stannar vid att initiera, 
samordna och följa upp. Den naturliga tjänstemannen för att stödja rådet i dess arbete är 
den nye säkerhetschefen som just nu håller på att rekryteras. I avvaktan på att denna 
rekrytering slutförs, så kommer nuvarande kris- och säkerhetssamordnare att vara ansvarig. 
 
I beredningen har ett antal andra kommuners lösningar och organisering studerats. Samråd 
har genomförts internt och med Polisen Gävleborg. 

Beslutsunderlag 

Reglemente för Hofors lokala brottsförebyggande råd 
Tjänsteskrivelse Ulf Strömstedt, kommunchef, 2015-03-31 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen 
dels att föreslå kommunfullmäktige att anta nytt reglemente för Hofors Lokala 
Brottsförebyggande råd och samtidigt upphäva tidigare gällande reglemente, samt 
uppmana berörda nämnder att välja ledamöter 
 
och dels, under förutsättning av att kommunfullmäktige antar nytt reglemente, välja två 
ledamöter till rådet, tillika ordförande respektive vice ordförande. 
 
___________________________________________________________________________ 
Kommunstyrelsen 2015-04-27 
 
Beslutsförslag under mötet 
Xamuel Gonzalez Westling (V) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att föreslå 
kommunfullmäktige att anta nytt reglemente för Hofors Lokala Brottsförebyggande råd med 
tillägget att kommunchefen ges möjlighet att i frånvaro av en säkerhetschef utse någon i 
dess ställe som samordnare, 
att upphäva tidigare gällande reglemente samt 
att uppmana berörda nämnder och styrelsen att välja ledamöter. 
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Ziita Eriksson (M) och Daniel Johansson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att föreslå 
kommunfullmäktige  
att anta nytt reglemente för Hofors Lokala Brottsförebyggande med tillägget att ersättare för 
de politiska representanterna ska utses, 
att upphäva tidigare gällande reglemente samt 
att uppmana berörda nämnder och styrelsen att välja ledamöter. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag, som inte står mot varandra. Ordförande 
frågar först om det är kommunstyrelsens mening att besluta enligt Xamuel Gonzalez 
Westling (V) förslag, och finner att så är fallet. Ordförande frågar sedan om det är 
kommunstyrelsens mening att besluta enligt Ziita Erikssons (M) m.fl. förslag, och finner att 
så är fallet. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige  
att anta nytt reglemente för Hofors Lokala Brottsförebyggande råd med tilläggen att 
kommunchefen ges möjlighet att i frånvaro av en säkerhetschef utse någon i dess ställe som 
samordnare och att ersättare för de politiska representanterna ska utses, 
att upphäva tidigare gällande reglemente samt 
att uppmana berörda nämnder och styrelsen att välja ledamöter. 
 

Expedieras 

Samtliga styrelser och nämnder 
Kris- och säkerhetssamordnaren 
Rolf Sundqvist, Polisen, LPO Gävleborg, Box 625, 801 26  GÄVLE  
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   Kommunstyrelsens arbetsutskott 
   2015-04-13/ § 22 
Dnr 2014/127 

§ 55. Information Gemensam samhällsbyggnadsnämnd för Hofors, Ockelbos 
och Sandvikens kommuner 

Ärende 

En gemensam samhällsbyggnadsnämnd syftar till att skapa en organisation med minskad 
sårbarhet, ökad flexibilitet och service, god kompetens och vissa samordnings- och 
effektiviseringsvinster. 
 
De verksamhetsområden som ingår i samhällsbyggnadsnämndens ansvar är en viktig del i 
kommunernas framtida utvecklings- och tillväxtpotential. Företag och medborgare ska 
erhålla god rådgivning, service och information samt ett gott bemötande. Verksamheterna 
står under ständig förändring med ny lagstiftning och nya direktiv, vilket ställer höga krav på 
organisationens flexibilitet och kompetens. 
 
Svårigheter för mindre kommuner att kunna rekrytera och behålla personal med rätt 
kompetens gör att det kan försvåra möjligheten att upprätthålla kvalitets- och servicenivå 
på verksamheten, med längre handläggningstider och bristande tillsyn som konsekvens. 
Samverkan mellan kommunerna i västra Gästrikland minskar sårbarheten i våra 
verksamheter. 
 
Utifrån detta föreslås att kommunerna Hofors, Ockelbo och Sandviken från och med den 1 
januari 2016 inrättar en gemensam samhällsbyggnadsnämnd med Sandviken som 
värdkommun. Detta görs med stöd av 3 kap. 3a och 3c §§ kommunallagen. Nämndens 
namn blir Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd. 
 
Kostnader och intäkter för den gemensamma nämnden/förvaltningen ska fördelas mellan 
de samverkande kommunerna Hofors, Ockelbo och Sandviken. I samverkansavtalet mellan 
kommunerna anges principerna för fördelning av kostnader. Var och en av de samverkande 
kommunerna går in med sin fastställda budget för år 2016. 
 
För att få en gemensam nämnd och förvaltning på plats till den 1 januari 2016 krävs ett 
omfattande arbete vilket bör styras av en genomförandenämnd bestående av en 
förtroendevald från varje kommun. Förvaltningschef för den gemensamma förvaltningen 
bör tillsättas samtidigt som den gemensamma nämnden. 
 
Kostnader som uppstår under hösten 2015 i samband med införandet av den gemensamma 
nämnden/förvaltningen fördelas efter befolkningsnyckel mellan de deltagande 
kommunerna. 
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Beslutsunderlag 

Gemensam utredning 
Samverkansavtal, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 
Reglemente för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd  
Tjänsteskrivelse Ulf Strömstedt, kommunchef, 2015-04-01 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet ska lyftas som informationsärende på 
kommunstyrelsens sammanträde den 27 april.  
 
___________________________________________________________________________ 
Kommunstyrelsen 2015-04-27 
 
Ulf Strömstedt, kommunchef, och Håkan Eck, bygg- och miljöchef, informerar om det 
föreslagna reglementet och avtalet. I avtalet framgår att Sandviken står som värdkommun 
och som arbetsgivare och att en likvärdig service ska finnas mot kommunerna. Kostnader 
kommer att faktureras efter hur mycket tid handläggarna lägger ner på respektive kommun. 
De gemensamma kostnaderna kommer att fördelas efter befolkningsmängd. Respektive 
kommun får besluta och bekosta eventuella lokala kontor. 
 
Kommunstyrelsen kommer, precis som idag, att kunna beställa uppdrag av nämnden. 
Tillsynsavgifterna/taxorna ska kunna vara olika i de respektive kommunerna. 
 
Fördelningen i nämnden är fem ledamöter från Sandviken, tre från Hofors och tre från 
Ockelbo, samt lika många ersättare. Kommunal- och oppositionsråd har rätt att närvara vid 
nämndens sammanträden. Avtalet föreslås gälla denna mandatperiod. Hofors kommuns 
arvodesreglemente kommer att fortsätta gälla för kommunens representanter. 

Beslutsunderlag 

Muntlig information Ulf Strömstedt, kommunchef, och Håkan Eck, bygg- och miljöchef 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna informationen. 

Expedieras 

Akten 
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   Kommunstyrelsens arbetsutskott 
   2015-04-13/ § 23 
Dnr 2015/52 

§ 56. Revidering av bestämmelser om hundar i kommunens lokala 
ordningsföreskrifter, förslag till beslut 

Ärende 

Det har från flera invånare inkommit frågor om vad som gäller beträffande hundar i 
kommunen. Särskilt svårt är att förklara eller definiera begreppet "bebyggt område". 
Bestämmelserna behöver därför förtydligas 

Beslutsunderlag 

Kommunchefens PM 2015-03-31 
Kommunens Lokala ordningsföreskrifter 
Tjänsteskrivelse Ulf Strömstedt, kommunchef, 2015-03-31 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå att 
kommunfullmäktige reviderar §§ 13 och 14 i Lokala ordningsstadgan för att förtydliga 
bestämmelserna om hundar. 
 
___________________________________________________________________________ 
Kommunstyrelsen 2015-04-27 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige reviderar §§ 13 och 14 i Lokala 
ordningsstadgan för att förtydliga bestämmelserna om hundar. 

Expedieras 

Länsstyrelsen, anmälan enligt Ordningslagen 3:13 
Kommunens författningssamling 
Akten  
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   Kommunstyrelsens arbetsutskott 
   2015-04-13/ § 24 
Dnr 2015/45 

§ 57. Revidering av reglemente för socialnämnden, förslag till beslut 

Ärende 

Socialnämnden har själva tagit initiativ till förslag till revidering av nämndens reglemente. 
De har funnit det nödvändigt att revidera det nuvarande reglementet då det saknar 
skrivningar om kommunens ansvar för stöd, hjälp, service och omvårdnad enligt 
Socialtjänstlagen.  
 
Ansvar för att Lag (1992:563) om förtroendenämnds verksamhet inom hälso- och sjukvård 
tillgodoses gäller inte längre utan bör ändras till ansvar för att Lag om 
Patientnämndsverksamhet inom hälso- och sjukvården tillgodoses. 
 
Även andra, mindre justeringar är nödvändiga. 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens Reglemente 
Tjänsteskrivelse Sussie Holmgren, Socialchef, 2015- 
Socialnämndens beslut 2015-02-26 
Tjänsteskrivelse Ulf Strömstedt, kommunchef, 2015-04-09 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att anta revideringar i socialnämndens reglemente. Revideringarna 
innebär förtydliganden av kommunens ansvar när det gäller stöd, hjälp, service och 
omvårdnad enligt Socialtjänstlagen, tillägg av att ansvar för att Lag om 
Patientnämndsverksamhet inom hälso- och sjukvård tillgodoses, samt att integration 
sammanförs med invandrar- och flyktingfrågor. 
 
___________________________________________________________________________ 
Kommunstyrelsen 2015-04-27 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta revideringar i 
socialnämndens reglemente. Revideringarna innebär förtydliganden av kommunens ansvar 
när det gäller stöd, hjälp, service och omvårdnad enligt Socialtjänstlagen, tillägg av att ansvar 
för att Lag om Patientnämndsverksamhet inom hälso- och sjukvård tillgodoses, samt att 
integration sammanförs med invandrar- och flyktingfrågor. 
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Expedieras 

Socialnämnden  
Akten  
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   Kommunstyrelsens arbetsutskott 
   2015-04-13/ § 25 
Dnr 2015/53 

§ 58. IT-enhetens organisatoriska tillhörighet, förslag till beslut 

Ärende 

Av historiska skäl ser IT-organisationen ut som den gör. Det är dock tämligen unikt att IT-
teknikerna sitter i ett dotterbolag och IT-chef och IT-strateg sitter i kommunen. En bra 
styrning och ledning av verksamheten förutsätter att alla tillhör samma organisation. 
 
En samlad organisation i kommunen under ledning av kommunens IT-chef innebär flera 
fördelar jämfört med hur det ser ut idag, bl.a. 
- närheten till den numerärt största verksamheten, 
- stödet till kärnverksamheterna ska ökas och parollen "verksamhetsutveckling med IT som 
stöd" ska förverkligas, 
- planering, prioritering och uppföljning av IT-verksamheten underlättas betydligt och 
kontinuiteten ökar. 
 
IT-teknikernas närhet till servrar är redan nu inte längre bort än bildskärmen på deras 
skrivbord. Den ringa handpåläggning som behövs handlar om en kortare biltur då och då 
(om enheten flyttas från Hoforshus lokaler). I framtiden blir det mer verksamhetskontakter 
för teknikerna. 
 
Samverkan med arbetstagarorganisationerna har skett 2015-03-25. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Ulf Strömstedt, kommunchef, 2015-04-01 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta 
att från och med den 1 augusti 2015 ska IT-enheten organisatoriskt föras över från 
Hoforshus AB till Hofors kommun inom kommunstyrelsens ansvarsområde. 
 
Vidare beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen att uppdra 
till kommunchefen att, som en följd av detta beslut se till att nödvändiga 
inrangeringsförhandlingar genomförs, att låta utreda IT-enhetens framtida fysiska placering, 
samt i övrigt verkställa detta beslut. 
 
___________________________________________________________________________ 
Kommunstyrelsen 2015-04-27 
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Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta 
att från och med den 1 augusti 2015 ska IT-enheten organisatoriskt föras över från 
Hoforshus AB till Hofors kommun inom kommunstyrelsens ansvarsområde. 
 
Vidare beslutar kommunstyrelsen att uppdra till kommunchefen att, som en följd av detta 
beslut se till att nödvändiga inrangeringsförhandlingar genomförs, att låta utreda IT-
enhetens framtida fysiska placering, samt i övrigt verkställa detta beslut. 

Expedieras 

Hoforshus AB 
IT-chefen 
Ekonomichefen 
Personalchefen  
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   Kommunstyrelsens arbetsutskott 
   2015-04-13/ § 28 
Dnr 2015/29 

§ 59. Ändring av tomtpriser för vissa småhustomter i Hofors kommun 

Ärende 

Hofors kommun äger ett flertal byggklara tomter som i beslut av Kommunfullmäktige 2005-
11-28 § 124 och Kommunstyrelsen 2005-10-31 § 156 har ett åsatt pris på 50.000 kr per 
tomt inklusive anslutningsavgift för vatten och avlopp. VA-nät och gata finns utbyggt i 
anslutning till tomterna. Tomterna ligger inom detaljplanelagda områden och har funnits till 
försäljning under en lång tid, troligtvis från tiden då detaljplanerna upprättades. För att 
stimulera nybyggnation beslutades att dessa tomter skulle få ett förmånligt pris och 
inkludera kostnaden för anslutning av vatten- och avlopp, men att anslutningsavgift för el 
tillkommer. Köparen skulle förbinda sig att bebygga tomten för avsett ändamål och inte 
överlåta tomten inom 1 (ett) år från tillträdet. Till detta överlåtelseförbud och denna 
byggnadsskyldighet kopplades ett vitesbelopp på 50.000 kronor. 
 
När besluten togs av Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen år 2005 ansvarade Hofors 
kommun för de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna (VA). Ansvaret över VA-
anläggningarna har sedan dess övergått till Gästrike Vatten. Anslutningsavgiften till 
Gästrikevatten överstiger priset 50.000 kronor. Ett uträkningsexempel på anslutningsavgift 
till en tomt på 1000 kvadratmeter beräknas till ca 70.000 kronor. 
 

Nr Område Fastigh.bet Adress 
Areal 
kvm 

1 Silverdalen/bergvisbo Bergvisbo 1:161 Torsåkersvägen/Göskegatan 1344 

2 Silverdalen/bergvisbo Bergvisbo 1:162 Torsåkersvägen 14 1052 

3 Muntebo Elvsberg 1:43 Blåsippsvägen 11 788 

4 Bodås Högalid 2:20 Stegvägen 14 1222 

5 Bodås Högalid 2:21 Stegvägen 12 1310 

6 Bodås Högalid 2:2 Stegvägen 10 1002 

7 Bodås Högalid 2:25 Stegvägen/skolvägen 841 

8 Bodås Högalid 2:28 Skolvägen 6 736 

9 Torsåker Solberga 7:59 Låtvägen 10 985 

10 Torsåker Solberga 7:64 Fiolvägen 4 925 

11 Torsåker Solberga 7:65 Fiolvägen 6 831 

12 Torsåker Solberga 7:66 Fiolvägen 8 877 

13 Torsåker Solberga 7:68 Fiolvägen 1 869 

14 Torsåker Solberga 7:69 Fiolvägen 3 1011 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2015-02-16 / § 8 att återremittera ärendet 
för att undersöka möjligheterna att villkora köpet samt att se över priset för tomterna.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2005-11-25/ § 124 
Tjänsteskrivelse Eva Andersson, handläggare byggservicekontoret, 2015-02-11 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2015-02-16 / § 8 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige  
att fastställa priset för de kvarvarande 14 tomterna som avses i beslut KF 2005-11-28 § 124 
till 5 000 kronor per tomt med villkoret att fastigheten ska bebyggas inom två år, 
att uppdra till byggservicekontoret att marknadsföra och genomföra försäljningen. 
 
___________________________________________________________________________ 
Kommunstyrelsen 2015-04-27 
 
Beslutsförslag under mötet 
Hans Larsson (C), Xamuel Gonzalez Westling (V) och Daniel Johansson (S) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige  
att fastställa priset för de kvarvarande 14 tomterna som avses i beslut KF 2005-11-28 § 124 
till 100 kronor per tomt med villkoret att fastigheten ska bebyggas inom två år, samt 
att uppdra till byggservicekontoret att marknadsföra och genomföra försäljningen. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige  
att fastställa priset för de kvarvarande 14 tomterna som avses i beslut KF 2005-11-28 § 124 
till 100 kronor per tomt med villkoret att fastigheten ska bebyggas inom två år, samt 
att uppdra till byggservicekontoret att marknadsföra och genomföra försäljningen. 

Expedieras 

Byggservicekontoret 
Akten 
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   Kommunstyrelsens arbetsutskott 
   2015-04-13/ § 29 
Dnr 2012/51 

§ 60. Politisk arbetsgrupp för implementering och uppföljning av 
värdegrundsarbetet, beslut 

Ärende 

Värdegrundsarbetet är en stor satsning som kommunen gör. Förtroendevalda har varit 
involverade från arbetets början och det är nu viktigt att deras medverkan formaliseras 
inför det fortsatta arbetet 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Ulf Strömstedt, kommunchef, 2015-04-09 
Kommunchefens PM 2015-04-09 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen  
att inrätta en arbetsgrupp om högst elva medlemmar för att säkerställa implementering och 
uppföljning av värdegrundsarbetet, 
att utse Kenneth Axling, sammankallande, Linda-Marie Anttila, Ziita Eriksson, Björn Sylwan, 
Alice Lindgren, Linda Lundberg, Daniel Winterhamre och Anna Magnusson till medlemmar i 
gruppen, 
att uppdrag och mandat enligt kommunchefens PM ska gälla, samt 
att folkhälsostrategen ska vara gruppens tjänsteman. 
 
___________________________________________________________________________ 
Kommunstyrelsen 2015-04-27 
 
Beslutsförslag under mötet 
Torbjörn Jansson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till 
kommunchefen för att se över utseendet av representanter till den politiska 
värdegrundsgruppen. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommunchefen för att se över 
utseendet av representanter till den politiska värdegrundsgruppen. 

Expedieras 

Kommunchefen 
Folkhälsostrategen 
Akten   
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   Kommunstyrelsens arbetsutskott 
   2015-04-13/ § 30 
Dnr 2014/136 

§ 61. Uppföljning av Dialogdag 

Ärende 

Den 25 november genomfördes en Dialogdag i Hofors kommun. Deltagarna var elever från 
åk. 9, politiker och tjänstemän. Dialogdagen var ett samarbete mellan Hofors kommun och 
Region Gävleborg. Regionen stod för kostnaderna denna dag i form av lokalhyra, konsulter 
och fika. Under förmiddagen arbetade 15 politiker och tjänstemän tillsammans med olika 
övningar i att lyssna och öppna våra sinnen. Eleverna arbetade tillsammans med att ta fram 
underlag till eftermiddagen i form av ex. speeddating. Under eftermiddagen arbetade 
politiker, tjänstemän och elever kring de ämnen som eleverna enats om under fm. i sk. 
World café  där  möjlighet gavs att  diskutera flera olika frågor med många olika människor.  
 
Dialogdagen visar att unga i Hofors kommun vill vara med och påverka. Att få känna sig som 
en del i ett sammanhang, ett sammanhang som går att påverka, är en av de viktigaste 
faktorerna för såväl god hälsa som en positiv bild av hemorten. De ämnen som diskuterades 
under Dialogdagen behöver nu följas upp bland politiker och tjänstemän och en 
återkoppling behöver ges till elever i åk 9, innan skolavslutningen. Vi behöver visa eleverna 
att vi verkligen lyssnar på dem och att vi tog denna dag och deras åsikter på fullaste allvar. 

Beslutsunderlag 

Ärendeframskrivning Christina Eriksson Östblom och Kenneth Axling (S), 2014-12-23 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att uppdra till Barn- 
och utbildningsnämndens ordförande att tillsammans med folkhälsostrategen besöka 
eleverna i åk. 9 för återkoppling. 
 
___________________________________________________________________________ 
Kommunstyrelsen 2015-04-27 
 
Beslutsförslag under mötet 
Hans Backman (FP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att uppdra till Barn- och 
utbildningsnämndens ordförande att tillsammans med en representant från oppositionen 
och folkhälsostrategen besöka eleverna i åk. 9 för återkoppling. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till Barn- och utbildningsnämndens ordförande att 
tillsammans med en representant från oppositionen och folkhälsostrategen besöka eleverna 
i åk. 9 för återkoppling. 
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Expedieras 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande 
Folkhälsostrategen 
Akten  
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   Kommunstyrelsens arbetsutskott 
   2015-04-13/ § 33 
Dnr 2012/65 

§ 62. Kommunal tillstyrkan gällande E.ONs vindkraftprojekt Tjärnäs, förslag 
till beslut 

Ärende 

E.ON Wind Sverige AB har sökt tillstånd för en vindkraftspark söder om Hofors. 
För att länsstyrelsen (som prövar ansökan) skall kunna ge tillstånd krävs att kommunen 
aktivt tillstyrker, det så kallade kommunala vetot. Enligt den vägledning som givits ut för 
prövningen skall kommunens beslut grundas på om vindkraftsetableringen utgör lämplig 
mark- och vattenanvändning. 
 
Ansökan omfattade ursprungligen 27 kraftverk fördelade på 6 delområden. Varje enskilt 
vindkraftverk beräknas ha en effekt på 2,0 – 5,0 MW. Vindkraftverkens totalhöjd kommer 
att vara högst 200 m, när något av rotorbladen pekar rakt upp. 
 
Delområdena är: 
Etableringsområde 1  Maximalt 3 vindkraftverk (utgår) 
Etableringsområde 2  Maximalt 7 vindkraftverk 
Etableringsområde 3  Maximalt 5 vindkraftverk 
Etableringsområde 4  Maximalt 1 vindkraftverk 
Etableringsområde 5  Maximalt 7 vindkraftverk 
Etableringsområde 6  Maximalt 4 vindkraftverk (utgår) 
 
Projektområdet är beläget cirka 2 km söder om samhället Hofors och är beläget inom 
Hofors kommun och Hedemora kommun. Projektområdet består av kuperad terräng 
belägna cirka 180-250 meter över havet.  I projektområdets närhet finns ett antal bostäder 
och/eller fritidsbostäder. Vindmätningar har genomförts via två vindmätningsmaster. 
Mätningarna har pågått sedan 2012. Inom projektområdet finns tätare bebyggelse i 
Stenshyttan, Fagersta och Stigsbo. 
 
Befintliga skogsvägar kommer att upprustas och användas för verksamheten i möjligaste 
mån. Nya vägar kommer att behöva anläggas, totalt bedöms att ca 18,5 km befintlig väg 
behöver breddas och förstärkas och ca 8,5 km ny väg anläggas. Utöver vägar behövs en 
hårdgjord yta om ca 3000-5000 m2 vid varje vindkraftverk som kranplats. Utöver detta krävs 
en tillfällig upplagsyta på ca 15 000 m2 med plats för fordonsparkering. 
 
Eftersom vindkraftverkens totalhöjd kommer att överstiga 150 m kommer 
hinderbelysningen på vindkraftverken att utgöras av högintensivt blinkande sken i enlighet 
med Transportstyrelsens föreskrifter. Alternativt utrustas endast vissa av vindkraftverken 
med sådan belysning, och resterande med rött medelintensivt sken. Slutlig utformning av 
hinderbelysning bestäms i samråd med Transportstyrelsen.  
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Ansökan strider inte mot översiktsplan, detaljplan eller områdesbestämmelser, men mot de 
önskemål om 1300 meter mellan verk och bostad som framförts. 

Beslutsunderlag 

Ärendeframskrivning, Håkan Eck, bygg- och miljöchef, 2015-03-20 
Miljö- och byggnadsnämndens yttrande till länsstyrelsen, 2015-02-24 
Vägledning om kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk 
Vindkraft och miljö, Vindvals lägesrapport 2015 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utan egen åsikt skicka ärendet vidare till 
kommunstyrelsen. 
 
___________________________________________________________________________ 
Kommunstyrelsen 2015-04-27 
 
E.ON Wind Sverige AB har 2015-04-21 inkommit med en reviderad ansökan där det framgår 
att även etableringsområde nummer fyra och nummer sex utgår. E.ON Wind åtar sig att 
hålla ett avstånd mellan vindkraftverk och bostäder om minst 1300 meter i Hofors kommun. 
Antalet vindkraftverk reduceras till maximalt 15 stycken.  
 

Beslutsunderlag 

Skrivelse E.ON Wind Sverige AB, 2015-04-13 
Reviderad ansökan E.ON Wind Sverige AB, 2015-04-21 
 
Beslutsförslag under mötet 
Xamuel Gonzalez Westling (V), Daniel Johansson (S) och Torbjörn Jansson (S) yrkar att 
kommunstyrelsen bordlägger ärendet till ett extrainsatt kommunstyrelsesammanträde med 
anledning av de nyinkomna uppgifterna. 
 
Ziita Eriksson (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att, 
enligt 16 kap 4 § miljöbalken, avstyrka E.ON Winds ansökan om vindkraftpark Tjärnäs. 
 
Beslutsgång 
Två förslag finns. Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller bordläggas enligt 
Xamuel Gonzalez Westling (V) m.fl. förslag. Ordförande finner att ärendet ska bordläggas. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till ett extrainsatt 
kommunstyrelsesammanträde med anledning av de nyinkomna uppgifterna. 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 (44) 
Kommunstyrelsen 
2015-04-27 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

Reservation 
Ziita Eriksson (M) se bilaga 1, Hans Backman (FP), Peter Hillblom (HOP) och Raimo Ojanen 
(SD) reserverar sig mot beslutet.  

Expedieras 

Akten  
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   Kommunstyrelsens arbetsutskott 
   2015-04-13/ § 34 
Dnr 2014/126 

§ 63. Motion om öppet wifi på biblioteket, förslag till beslut 

Ärende 

Hans Larsson (C) har inkommit med en motion om öppet WIFI på biblioteket. Som argument 
för sitt förslag har Hans angett att servicen till kommuninvånarna ökar och att det förbättrar 
möjligheterna till distansstudier.  
 
Idag är personalgruppen på biblioteket hårt begränsade i service gentemot kommunens 
invånare just för att det saknas trådlöst nätverk/WIFI. Som det är idag är det två i 
personalgruppen som använder sina privata plattor och smartphones i arbetet. Biblioteket 
saknar exempelvis egna plattor. 
 
Om trådlöst nätverk fanns i bibliotekets lokaler, fanns det möjlighet att ha en smartboard 
på biblioteket. Ett verktyg som går att använda till mycket, exempelvis till bokprat, 
bokcirklar, föreläsningar och bibliotekets egna möten. 
 
De personer som ett trådlöst nätverk verkligen skulle gynna är kommunens invånare. Idag 
är det många tjänster som kräver att du har en dator hemma, vilket alla inte har. Det finns 
även de som har en dator hemma men saknar nätuppkoppling. Med ett trådlöst nätverk på 
biblioteket skulle möjligheterna för exempelvis distansstudier öka. På så sätt ökar chansen 
för att de som studerar väljer att stanna kvar i Hofors. Idag finns många tidningar som 
endast ge ut i nätupplaga. Dessa skulle då bli tillgängliga för en större grupp.  
 
Ett av bibliotekens många uppdrag är att erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel till 
personer med funktionsnedsättning. Det kan man inte göra fullt ut idag. 

Beslutsunderlag 

Motion, 2014-12-01  
Tjänsteskrivelse Jan Hultkrantz, IT-chef, 2015-02-23 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att bifalla motionen genom att implementera WIFI på biblioteket 
kopplat till inloggning med personligt lånekort och pinkod. Detta för att säkerställa 
spårbarheten i kommunens nätverk.  
 
___________________________________________________________________________ 
Kommunstyrelsen 2015-04-27 
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen genom att 
implementera WIFI på biblioteket kopplat till inloggning med personligt lånekort och 
pinkod. Detta för att säkerställa spårbarheten i kommunens nätverk.  

Expedieras 

IT-chef 
Akten  
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   Kommunstyrelsens arbetsutskott 
   2015-04-13/ § 35 
Dnr 2014/86 

§ 64. Motion om bredare representation i kommunala rådet för 
funktionshindrade, förslag till beslut 

Ärende 

Ziita Eriksson (M) har i en motion påpekat att det i rådet idag saknas företrädare från 
föreningar som kan tänkas representera målgruppen. Inte heller adjungeras någon till rådet. 

Beslutsunderlag 

Motion, 2014-09-15 
Tjänsteskrivelse Kenneth Grönlund, 2015-01-16 
Tjänsteskrivelse Ulf Strömstedt, kommunchef, 2015-04-09 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige  
att bifalla motionen samt 
att uppdra till socialnämnden att utforma förslag till förändring av nuvarande reglemente. 
 
___________________________________________________________________________ 
Kommunstyrelsen 2015-04-27 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige  
att bifalla motionen samt 
att uppdra till socialnämnden att utforma förslag till förändring av nuvarande reglemente. 

Expedieras 

Socialnämnden 
Kommunala rådet för funktionshindrade 
Akten  
  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34 (44) 
Kommunstyrelsen 
2015-04-27 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

   Kommunstyrelsens arbetsutskott 
   2015-04-13/ § 36 
Dnr 2014/125 

§ 65. Motion om att öppna upp Bodås skola för undervisning av nyanlända 
barn, förslag till beslut 

Ärende 

Hans Larsson (C) och Ann-Sofie Stenbacka (C) föreslår i en motion att Bodås skola öppnas 
för undervisning av nyanlända barn. Hofors kommun tar emot ett stigande antal nyanlända 
människor, varav många familjer med barn i skolåldern. Motionsställarna menar att dessa 
elever kan få en möjlighet att komma in i vårt utbildningsväsende i en lugn och trygg 
atmosfär vid Bodåsskolan. Efterhand ska eleverna sedan slussas ut till övriga skolor. 
 
I dagsläget är det ordnat för de nyanlända barnen/eleverna utifrån upprättad plan. De 
tilldelade lokalerna räcker ännu så länge. Framtida lokalbehov kommer att 
presenteras/åtgärdas i samband med kommunernas planerade utredning för att skapa en 
långsiktig lokalförsörjningsplan. Skolchefen föreslår därför att motionen avslås. Barn- och 
utbildningsnämnden har den 2015-03-03 / § 29 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att 
avslå motionen.  

Beslutsunderlag 

Motion, 2014-12-01 
Tjänsteskrivelse Agneta Dahlqvist, skolchef, 2015-02 18 
Barn- och utbildningsnämndens beslut, 2015-03-03 / § 29 
Tjänsteskrivelse Ulf Strömstedt, kommunchef, 2015-04-09 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
___________________________________________________________________________ 
Kommunstyrelsen 2015-04-27 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Expedieras 

Barn- och utbildningsnämnden 
Akten  
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   Kommunstyrelsens arbetsutskott 
   2015-02-16/ § 13 
Dnr 2014/7 

§ 66. Motion om fortsatt kommunalt stöd till Kvinnojouren Rosen i Hofors, 
förslag till beslut 

Ärende 

Hans Backman (FP) har inkommit med en motion med yrkandet att kvinnojouren Rosen ska 
återfå sitt kommunala stöd på 240 000 kronor per år. 
 
Kvinnojouren Rosen hade under ett antal år en överenskommelse med socialtjänsten, som i 
vissa delar reglerade jourens arbete, om hjälp och stöd för misshandlade kvinnor och deras 
barn. I maj 2013 förändrades Socialstyrelsens krav på hur socialtjänsten kan avtala med 
externa aktörer. Anledningen till detta var att kommunerna måste försäkra sig om att de 
tjänster som utförs inom socialtjänstens område måste vara av god kvalitet. Socialstyrelsen 
har utformat ett omfattande regelverk för vad som räknas som god kvalitet. För de aktörer 
som kan tänka sig att utföra uppdrag ställs därmed samma krav som ställs på socialtjänsten, 
bl. a. ett väl fungerande ledningssystem. Verksamheten blir också föremål för tillsyn av 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 
 
Kvinnojouren Rosen har uttryckt att de också fortsättningsvis vill vara en förening som 
bygger på självständigt och frivilligt arbete och har ingen önskan att utföra arbete inom 
socialtjänstens område.  
 
I länet pågår överläggningar om att inrätta en gemensam socialjour med tillgänglighet 
dygnet runt. Planerna är långt framskridna och personalrekrytering pågår. Socialnämnden i 
Hofors har fattat beslut om att delta i samarbetet. Det innebär en förstärkning av det 
skyddsnät som finns. Socialnämnden har i dagsläget inget behov av att avtala om insatser 
enligt socialtjänstlagen och kommer med anledning av detta heller inte utge ersättning i 
frågan, därmed är tidigare ersättningsnivå ej aktuell. Nämnden har dock beviljat ett 
föreningsbidrag på 55 000 kronor till kvinnojouren Rosen. 

Beslutsunderlag 

Motion, 2014-01-10 
Tjänsteskrivelse Maria Hellqvist, IFO-chef, 2014-11-02 
Förslag till beslut, Socialnämnden, 2015-01-29 
Tjänsteskrivelse Ulf Strömstedt, kommunchef, 2015-02-13 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 
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___________________________________________________________________________ 
Kommunstyrelsen 2015-04-27 
 
Beslutsförslag under mötet 
Hans Backman (FP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
bifalla motionen. 
 
Torbjörn Jansson (S), Peter Hillblom (HOP) och Xamuel Gonzalez Westling (V) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att behandla ärendet samtidigt som 
den inkomna motionen från Vänsterpartiet i samma ämne behandlas. 
 
Beslutsgång 
Två förslag finns. Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras enligt 
Torbjörn Janssons (S) m.fl. förslag. Ordförande finner att ärendet ska återremitteras.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att behandla ärendet samtidigt 
som den inkomna motionen från Vänsterpartiet i samma ämne behandlas. 
 
Reservation 
Hans Backman (FP) reserverar sig mot beslutet. 

Expedieras 

Socialnämnden 
Akten  
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   Kommunstyrelsens arbetsutskott 
   2015-04-13/ § 38 
Dnr 2014/130 

§ 67. Medborgarförslag om förlängning av tid för skolkort, förslag till beslut 

Ärende 

Hampus Lindberg, Lukas Näsström, Mathias Dihlén och Josefin Andersson har lämnat in ett 
medborgarförslag gällande giltighetstiden för de busskort som grundskoleelever får för sina 
resor till/från skolan. De skriver att de vill att tiden för busskorten skall gälla från klockan 
07:00 - 22:00. 
 
Skolkortens giltighetstid beslutas av Region Gävleborg, inte av varje enskild kommun. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, 2014-12-08 
Tjänsteskrivelse Ulla Sahlström, trafiksamordnare, 2015-02-04 
 
Beslutsförslag under mötet 
Ziita Eriksson (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat och 
att förslagsställarna hänvisas till Region Gävleborg. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå 
Kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat och att förslagsställarna hänvisas 
till Region Gävleborg. 
 
___________________________________________________________________________ 
Kommunstyrelsen 2015-04-27 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget 
besvarat och att förslagsställarna hänvisas till Region Gävleborg. 

Expedieras 

Akten 
Trafiksamordnaren 
Hampus Lindberg 
Lukas Näsström 
Mathias Dihlén 
Josefin Andersson 
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   Kommunstyrelsens arbetsutskott 
   2015-04-13/ § 39 
Dnr 2014/24 

§ 68. Medborgarförslag om belysning vid gångbanan mellan ICA och 
minigolfbanan, förslag till beslut 

Ärende 

Eva Kjellsson har inkommit med medborgarförslag om belysning vid gångbanan mellan ICA 
och minigolfbanan. Förslagsställaren menar att en belysning skulle öka tryggheten i 
området. 
 
Gång- och cykelbanan är belägen på kommunens mark och redovisas som allmän plats i 
detaljplanen. Gångbanan leder från Teaterplan till ett övergångsställe vid Hantverkargatan 
där den fortsätter på den norra sidan Hantverkargatan. Där finns bostadsområden med 
både villaområden och flerbostadshus. I flerbostadshusen finns även särskilda boenden och 
andra omsorgsboenden inrymda. Belysning saknas vid gång- och cykelbanan. Intill 
övergångsstället finns en busshållplats för den lokaltrafikslinje som trafikerar Hofors 
järnvägsstation och Torsåker. Intill gång- och cykelbanan finns en bangolfbana. Hofors 
kommun äger fastigheten som inrymmer bangolfverksamheten. Området vid bangolfen är 
mörkt och bevuxen med buskage som ger platsen ett mörkt och otryggt intryck. Området är 
endast belyst periodvis efter verksamhetens behov. 
 
Byggservicekontoret förordar att belysning sätts upp vid gångbanan och att den plogas och 
sandas under vinterhalvåret. Gångbanan är en betydelsefull förbindelse mellan 
bostadsområden och de centrala delarna av Hofors. Det är därför av största vikt att gång- 
och cykelbanan får belysning och att drift och underhåll utförs året runt. Detta kommer 
naturligtvis att öka konsterna för drift- och skötsel men fotgängare och cyklister får en 
säkrare transportväg mellan centrum och bostadsområdena. Investeringskostnaden för 
belysningen beräknas till ca 60 000 kronor. 
 
Ulf Strömstedt, kommunchef, informerar om att chefen för teknisk service har påbörjat 
planeringen för genomförandet av förslaget. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, 2014-03-04 
Tjänsteskrivelse, Eva Stigeberg Larsson, planingenjör, 2015-02-26 
Muntlig information Ulf Strömstedt, kommunchef 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget.  
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Kommunstyrelsen 2015-04-27 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget.  
 

Expedieras 

Eva Kjellson 
Byggservicekontoret 
Teknisk förvaltning 
Akten 
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   Kommunstyrelsens arbetsutskott 
   2015-04-13/ § 40 

§ 69. Delegationsbeslut 

Ärende 

Löpnr Datum Ärende 

293/2015 2015-03-19 Delegationsbeslut övrigt bidrag Camp Finland 

296/2015 2015-03-19 Delegationsbeslut övrigt bidrag Idrottsgalan 

298/2015 2015-03-19 Delegationsbeslut övrigt bidrag Idrottsgalan 

300/2015 2015-03-19 Delegationsbeslut övrigt bidrag Camp Finland 

317/2015 2015-04-01 Tillfällig ändring av delegater och i attestförteckningen  
(KS delegationsordning G.1) 

324/2015 2015-04-09 Delegationsbeslut Föreningsbidrag 20150303-20150306 
 

Beslutsunderlag 

Redovisning delegationsbeslut 2015-02-13 – 2015-04-09 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att godkänna 
redovisningen av delegationsbeslut. 
 
___________________________________________________________________________ 
Kommunstyrelsen 2015-04-27 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 
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   Kommunstyrelsens arbetsutskott 
   2015-04-13/ § 40 

§ 70. Meddelanden 

Ärende 

Löpnr  Datum Ärende 

132/2015 2015-02-17 Yttrande över tänkt byggnation av 27 vindkraftverk på  
Fjällberget med flera (Tjärnäsprojektet) 

138/2015 2015-02-18 Granskningsrapport av biståndshandläggningen inom  
äldreomsorgen i Hofors kommun 

165/2015 2015-02-27 Rapport ang. färdtjänstens utveckling 2014 

264/2015 2015-03-13 Protokoll Gästrikerådet 2015-02-13. 

267/2015 2015-03-13 Årsredovisning 2014 Hofors Vatten AB 

271/2015 2015-03-13 MSB - uppmaning utredning av Svensk räddningstjänsts 
kompetensbehov 

283/2015 2015-03-19 Kallelse Hoåns Kraft 2015-03-26 

284/2015 2015-03-19 Kallelse Hofors Elverk 2015-03-26 

289/2015 2015-03-19 Protokoll Kommunala rådet för funktionshindrade  
2015-03-04 

290/2015 2015-03-19 Kallelse Hoforshus AB 2015-03-26 

316/2015 2015-04-01 Justering av organisationen på kommunledningskontoret 
 

Beslutsunderlag 

Redovisning meddelanden 2015-02-13 – 2015-04-09 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att godkänna 
redovisningen av meddelanden. 
 
___________________________________________________________________________ 
Kommunstyrelsen 2015-04-27 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av meddelanden. 
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   Kommunstyrelsens arbetsutskott 
   2015-04-13/ § 42 
Dnr 2015/55 

§ 71. Teckningsrätt för kommunens firma avseende bank, postärenden och 
fonder 

Ärende 

På grund av personalförändringar på ekonomifunktionen och inom individ- och 
familjeomsorgen måste teckningsrätterna för bank- och postärenden ändras. 
Teckningsrätten gällande de fem fonder som kommunen ansvarar för tydliggörs härmed. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Mimmi Abramsson, ekonomichef, 2015-04-13 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen     
att rätt att teckna kommunens firma i bank, plusgiro, försändelser, utbetalningshandlingar 
samt fonder ska gälla två i förening för kommunchef Ulf Strömstedt, ekonomichef Mimmi 
Abramsson, ekonomer Ulrika Lavett, Maria Wallén och Cecilia Nordenberg. 
Ekonomihandläggare/assistent Lena Norrvik och Barbro Björklund. 
 
De fonder som avses är: 
* Stiftelsen Hofors skolors premiefond, orgnr 885500-8630 
* Harry Widéns stipendie fond, orgnr 885501-0420 
* Robert och Adolfina Petterssons minnesfond, orgnr 885500-8614 
* Kommunens hjälpfond, orgnr 885500-8606 
* Stiftelsen Erikslundsfonden, orgnr 885500-8622 
 
att teckningsrätt för konto 8103-49942140329 i Swedbank, gäller två i föreningen för 
följande handläggare inom individ- och familjeomsorgen. Lena Rönn, Katarina Mohlén-
Carlehäll och Yvonne Renström.  
 
att kommunstyrelsens beslut 2008-05-26 / §83 upphör att gälla, samt 
 
att beslut om teckningsrätt för kommunens firma avseende bank, postärenden och fonder 
fortsättningsvis delegeras till kommunchefen. 
 
___________________________________________________________________________ 
Kommunstyrelsen 2015-04-27 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar      
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att rätt att teckna kommunens firma i bank, plusgiro, försändelser, utbetalningshandlingar 
samt fonder ska gälla två i förening för antingen kommunchef Ulf Strömstedt (501209-1475) 
eller ekonomichef Mimmi Abramsson (741027-7680) i förening med antingen någon av 
ekonomerna Ulrika Lavett (720531-7584), Maria Wallén (750301-7605), Cecilia Nordenberg 
(760907-7560) eller ekonomihandläggare/assistent Lena Norrvik (560205-7563) eller Barbro 
Björklund (510804-9346). 
 
De fonder som avses är: 
* Stiftelsen Hofors skolors premiefond, orgnr 885500-8630 
* Harry Widéns stipendie fond, orgnr 885501-0420 
* Robert och Adolfina Petterssons minnesfond, orgnr 885500-8614 
* Kommunens hjälpfond, orgnr 885500-8606 
* Stiftelsen Erikslundsfonden, orgnr 885500-8622 
 
att teckningsrätt för konto 8103-49942140329 i Swedbank, gäller två i föreningen för 
följande handläggare inom individ- och familjeomsorgen. Lena Rönn (561127-7566), 
Katarina Mohlén-Carlehäll (651124-7642) och Yvonne Renström (540207-7548).  
 
att kommunstyrelsens beslut 2008-05-26 / §83 upphör att gälla, samt 
 
att beslut om teckningsrätt för kommunens firma avseende bank, postärenden och fonder 
fortsättningsvis delegeras till kommunchefen. 

Expedieras 

Akten 
Ekonomifunktionen 
Individ- och familjeomsorgen 
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   Kommunstyrelsens arbetsutskott 
   2015-04-13/ § 43 

§ 72. Extra sammanträde för kommunstyrelsen, beslut 

Ärende 

Kommunstyrelsen behöver ha ett extra sammanträde för att bereda och lämna förslag till 
beslut gällande ärendet ”Gemensam samhällsbyggnadsnämnd för Hofors, Ockelbos och 
Sandvikens kommuner” för att fullmäktige ska kunna fatta sitt beslut den 18 maj. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att besluta om extra 
sammanträde den 18 maj 2015 kl. 13.15 i kommunhuset, sammanträdesrum Stollen. 
 
___________________________________________________________________________ 
Kommunstyrelsen 2015-04-27 
 
Vid det extra sammanträdet behöver även frågan om kommunal tillstyrkan av vindkraftpark 
Tjärnäs behandlas av kommunstyrelsen. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar om extra sammanträde den 18 maj 2015 kl. 13.15 i 
kommunhuset, sammanträdesrum Stollen. 
 


