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§ 77. Godkännande av dagordning 

Ärende 

Tillägg: 
Ärende 17 ”Gemensam samhällsbyggnadsnämnd för Hofors, Ockelbos och Sandvikens 
kommuner, förslag till beslut” 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen med ovanstående ändring. 
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§ 78. Information Inköp Gävleborg 

Ärende 

Johan Almesjö, VD Inköp Gävleborg, informerar om 2014 års resultat och planen för 2015.  
 
Mål med verksamheten - Styrkort 2014 och utfall 

- Kunderna ska vara trogna – avtalstrohet på organisationsnivå på 75 %, nöjd 
kundindex 65 % 

- Fler leverantörer ska vilja lämna anbud – nöjd leverantörsindex 65 % 
- Organisationen ska ha attraktiva medarbetare – Start-/stoppmätning av 

upphandling, frisknärvaro 90 %, nöjdmedarbetarindex 3,4 
- Ägarna ska känna förtroende för Inköp Gävleborg – Nöjd ägarindex 75 % 

 
Verksamheten 

- Antalet upphandlingar ökar. 
- Rekrytering fokuseras på att få rätt ämneskompetens (ex. vårdpersonal rekryteras 

till upphandlingar inom vården) 
- E-handel/e-anbud 

 
Utmaningar 2015-2016 

- Produktion – strategiska, taktiska upphandlingar. Direktupphandlingar. 
- Hållbara affärer – prioritering. Målkonflikter. 
- Kvalitet – stabilitet i struktur och personal. Ledningsåtagande. 
- Ekonomi, överskott för framtiden – kostnader inom IT och juridik. Intäkter inom 

bolag och förvaltning. 
 
Hållbara offentliga affärer 

- Socialt, etiskt 
- Ekologiskt 
- Ekonomiskt 
- Tillväxt i vår region 

 
Realisera ambition och vilja 

- Upphandlingspolicy 
- Prioriteringsdokument 
- Prioriteringsdialog 
- Upphandlingsplanering 
- Upphandling 
- Uppföljning 

 
Samhällsutmaningar 

- Utanförskap 
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- Klimatförändringar 
- Demografisk förändring 
- Mental ohälsa 
- Landsbygdsutveckling 
- Tillväxt och jobb 
- Sjukfrånvaro 

Beslutsunderlag 

Muntlig information Johan Almesjö, VD Inköp Gävleborg 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tacka för informationen. 
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Dnr 2015/77 

§ 79. Remisser om revidering av renhållningsordning, förbundsordning och 
principer för avfallstaxan för Gästrike återvinnare 

Ärende 

Gästrike återvinnare har tagit fram ett förslag till revidering av avfallsplan, 
renhållningsordning och förbundsordning. Gästrike återvinnare önskar nu samråda om och 
få synpunkter på förslaget senast den 2015-05-31. 
 
Thomas Nylund och Anna-Carin Söderhielm, Gästrike återvinnare, informerar om remissen 
kring avfallsplan, renhållningsordning och förbundsordning för Gästrike återvinnare.  
 
Naturvårdsverkets nationella avfallsplan vill att fokus ska ligga på: 
Förebygga avfall 
Återanvändning 
Textil 
Materialåtervinning 
Elavfall och batterier 
Nedskräpning 
Matsvinn och matavfall 
Bygg- och rivningsavfall 
Avfallsbehandling 
Illegal export 
 

I förslaget till reviderad avfallsplan finns områden som särskilt berör kommunernas 
verksamheter. Det gäller bland annat: 

 att förebygga avfall i kommunala verksamheter 

 att minska matsvinn i skola, vård och omsorg 

 sortering av avfall i kommunala verksamheter 

 information och utbildning om hållbar utveckling 

 tillsyn över avfallshantering 

 upphandling och inköp 

 att beakta avfallshantering i fysisk planering och bygglov 

 nedskräpning 
 
De ändringar som föreslås i förbundsordningen handlar i stora drag om en uppfräschning av 
ändamål och syfte och förtydliganden kring formalia 
 
En viktig förslagsändring i förbundsordningen är att respektive kommunfullmäktige 
framöver beslutar om taxor vart fjärde år och att mindre förändringar beslutas av Gästrike 
återvinnares förbundsfullmäktige årligen (dock högst 2 % höjning). Till grund för detta 
förslag ligger en dom från högsta förvaltningsdomstolen som tolkas som att avfallstaxan ska 
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beslutas av kommunfullmäktige. Tidigare har kommunalförbundets fullmäktige beslutat om 
taxan. 

Beslutsunderlag 

Remiss om revidering av avfallsplan, renhållningsordning och förbundsordning 
Yttrande Håkan Eck, bygg- och miljöchef, 2015-05-25 
Muntlig information, Thomas Nylund och Anna-Carin Söderhielm, Gästrike återvinnare 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta bygg- och miljöchefens yttrande som sitt eget och 
lämna det vidare till Gästrike återvinnare. 
 
Expedieras 
Gästrike återvinnare 
Bygg- och miljökontoret 
Akten  
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Dnr 2015/58 

§ 80. Uppsikt Miljö- och byggnadsnämnden 

Ärende 

Håkan Eck, bygg- och miljöchef, informerar om miljö- och byggnadsnämnden. 
 
Måluppfyllelse  
Uppfyller alla mål utom ett, livsmedelskontroller 
 
Ekonomiska läget  
Följer budget  
Inga större ärenden gällande bostadsanpassning 
 
Personal  
Viss oro inför beslut om gemensam samhällsbyggnadsnämnd 
Planarkitekt söker nytt jobb 
 
På gång 
Hagaparken – Ovako har som mål att flytta sin södra port  
Hagaskolan – omritas till kontor och handel 
Nordvästra industriområdet – förslag på att göras om till nytt logistiknav 
Upphandling av nytt ärendehanteringssystem för bygg- och miljöärenden. 

Beslutsunderlag 

Muntlig information Håkan Eck, bygg- och miljöchef 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen. 
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   Kommunstyrelsens arbetsutskott 
   2015-05-11/ § 48 
Dnr 2015/48 

§ 81. Årsredovisning, stiftelsen Gammelstilla Bruk 

Ärende 

Verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse samt revisionsberättelse för 
verksamhetsåret har inkommit från Stiftelsen Gammelstilla Bruk. 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsberättelse 2014 
Resultat- och balansräkning 
Revisionsberättelse  
Tjänsteskrivelse Tommy Nielsen, informationssamordnare, 2015-04-29 
Muntlig information Tommy Nielsen, informationssamordnare 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att bevilja stiftelsen Gammelstilla bruk ansvarsfrihet. 
 
___________________________________________________________________________ 
Kommunstyrelsen 2015-05-25 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bevilja stiftelsen 
Gammelstilla bruk ansvarsfrihet. 

Expedieras 

Stiftelsen Gammelstilla bruk 
Akten  
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   Kommunstyrelsens arbetsutskott 
   2015-05-11/ § 49 
Dnr 2015/75 

§ 82. Förslag till stadgeändring, Gammelstilla Bruk 

Ärende 

Stadgarna för Stiftelsen Gammelstilla bruk ändrades senast 2004. 
Sedan dess har beslutande instans för kommunen förändrats och stadgarna behöver en 
uppdatering.  
 
Förändringen innebär endast en uppdatering av stadgarna beträffande beslutande instans 
hos kommunen och förändring av tiden för handläggning av åresredovisning eftersom det 
visat sig svårt att få den ekonomiska redovisningen färdig i tid. 
 
Förslaget till stadgeändring beslutades enhälligt vid stiftelsens årsmöte 2015-04-12, och 
behöver därför inte tas upp vid något ytterligare möte. För att stadgeändringen skall träda i 
kraft krävs att huvudmännen, Hofors kommun och Torsåker Hembygdsförening, godkänner 
förslaget. 

Beslutsunderlag 

Förslag till stadgeförändring 
Årsmötesprotokoll Gammelstilla Bruk 
Tjänsteskrivelse Tommy Nielsen, informationssamordnare, 2015-04-29 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att tillstyrka förslaget till ändring av Stiftelsen Gammelstilla bruks 
stadgar. 
 
___________________________________________________________________________ 
Kommunstyrelsen 2015-05-25 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka förslaget till ändring 
av Stiftelsen Gammelstilla bruks stadgar. 
 

Expedieras 

Stiftelsen Gammelstilla bruk 
Akten  
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   Kommunstyrelsens arbetsutskott 
   2015-05-11/ § 50 
Dnr 2015/69 

§ 83. Studiespåret – utbildning för unga med försörjningsstöd, förslag till 
beslut 

Ärende 

Under 2014 var representanter för Hofors kommun på studiebesök i Sandviken för att få 
information om Språngbrädan, en alternativ vuxenutbildning "för unga vuxna utanför". 
Utifrån detta besök har diskussioner förts om vilka insatser som kan göras för de ungdomar 
i Hofors kommun som saknar gymnasiekompetens och som lever på försörjningsstöd. 
Genom tidigare erfarenheter som Coachingprojektet (ett samarbete med Sandvikens 
Kommun och Arbetsförmedlingen) och Frukostklubben (med syftet att ge unga människor 
en plats att gå till, äta frukost, försöka vända dygnet rätt, arbeta med sitt CV, ta kontakt 
med myndigheter mm) ses ett behov för unga vuxna att få möjlighet att studera på nytt. 
Målgruppen är unga vuxna 18-30 år. Deltagarna ska ha försörjningsstöd, vara inskrivna på 
CFA (Centrum För Arbete) och inte ha gymnasiekompetens. Deltagarna antas efter 
individuell prövning. 
 
Utbildningen kommer att genomföras som distansstudier, men i stället för att studera 
hemma kommer deltagarna att vara i CFA:s lokaler i Rönningen. En handläggare på CFA 
samt en lärarkompetens kommer att vara kopplad till denna grupp. Även studie- och 
yrkesvägledare kommer att vara delaktig. 
 
Kostnaden för 1 lärartjänst, ca 500 000 kr, delas jämnt mellan barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Agneta Dahlqvist, skolchef, 2015-03-16 
Tjänsteskrivelse Sussie Holmgren, socialchef, 2015-04-07 
Tjänsteskrivelse Ulf Strömstedt, kommunchef, 2015-05-06 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen, 
dels att godkänna barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens nya verksamhet, och 
dels 
 
att föreslå kommunfullmäktige  
att godkänna tilläggsanslag för barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden med 250 
000 kr vardera,  
 
att arbetslösa som inte har godkända betyg från gymnasieskola, efter en individuell 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (25) 
Kommunstyrelsen 
2015-05-25 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

prövning ska ha rätt, att under som längst två års tid, studera med kompletterande 
försörjningsstöd, 
 
att detta ska gälla följande grupper: 
- personer som är unga och studerar på gymnasiet och på grund av sociala skäl inte bor kvar 
hemma, 
- studerande som läser svenska för invandrare 
- studerande som står långt från arbetsmarknaden och bedöms behöva extra stöd för att 
klara av kommunala vuxenstudier, samt 
 
att beakta de förväntade positiva effekterna på försörjningsstödet i kommande 
budgetarbete 
___________________________________________________________________________ 
Kommunstyrelsen 2015-05-25 
 
Beslutsförslag under mötet 
Ziita Eriksson (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar om ett tillägg till förslaget; att den 
individuella prövningen ska utföras av socialtjänsten. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
dels att godkänna barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens nya verksamhet, och 
dels 
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna tilläggsanslag för barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden med 250 000 kr vardera,  
 
att arbetslösa som inte har godkända betyg från gymnasieskola, efter en individuell 
prövning av socialtjänsten ska ha rätt, att under som längst två års tid, studera med 
kompletterande försörjningsstöd, 
 
att detta ska gälla följande grupper: 
- personer som är unga och studerar på gymnasiet och på grund av sociala skäl inte bor kvar 
hemma, 
- studerande som läser svenska för invandrare 
- studerande som står långt från arbetsmarknaden och bedöms behöva extra stöd för att 
klara av kommunala vuxenstudier, samt 
 
att beakta de förväntade positiva effekterna på försörjningsstödet i kommande 
budgetarbete 

Expedieras 

Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Ekonomichefen 
Akten   
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   Kommunstyrelsens arbetsutskott 
   2015-05-11/ § 51 
Dnr 2015/70 

§ 84. Partiell inlösen av pensioner, förslag till beslut 

Ärende 

I dagsläget är det svårt att få någon avkastning på pengarna utan att ha ett mått av 
spekulation vilket i praktiken innebär en satsning på aktier, fonder eller andra typer av 
placeringar. Vi bedömer att en bättre väg för att hantera detta är att lösa in en del av 
pensionsåtagandet enligt ansvarsförbindelsen.  
 
En inlösen av pensioner på ca 75 mkr inklusive löneskatt skulle ge årliga minskningar av 
pensionsutbetalningar i framtiden. Om detta görs medför det att verksamheterna 
bibehåller sina ekonomiska förutsättningar. Om en inlösen inte görs medför det att 
verksamheternas utrymme kommer att minska på grund av ökade pensionsutbetalningar. 
 
Pensionsåtagandet enligt ansvarsförbindelsen är i dagsläget värderat till ca 297 mkr och 
utbetalning av pensioner från detta åtagande kostar kommunen i dagsläget ca 14 mkr per år 
som påverkar driftsbudgeten. Utbetalningarna kommer dessutom att successivt öka 
framöver för att nå sin topp under åren 2025 till 2033, då utbetalningarna beräknas till 
omkring 16 mkr per år. En inlösen av pensioner på ca 75 mkr inklusive löneskatt skulle ge 
årliga minskningar av pensionsutbetalningar i framtiden. Om detta görs medför det att 
verksamheterna bibehåller sina ekonomiska förutsättningar. Om en inlösen inte görs 
medför det att verksamheternas utrymme kommer att minska på grund av ökade 
pensionsutbetalningar. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Mimmi Abramsson, ekonomichef, 2015-05-05 
Underlag till tjänsteskrivelse, Mimmi Abramsson, ekonomichef 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
Kommunfullmäktige att besluta       
att kommunen ska göra en partiell inlösen av pensioner motsvarande ca 75 mkr inklusive 
löneskatt.  
att kommunen dessutom ska ha möjlighet att göra ytterligare inlösen av pensioner 
upp till ett värde av 25 mkr inom de närmaste fem åren om så likviditeten tillåter.  
 
att föreslå att Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till Kommunchefen att verkställa detta 
beslut. 
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___________________________________________________________________________ 
Kommunstyrelsen 2015-05-25 
 
Beslutsunderlag 
Muntlig information, Elisabeth Andersson och Anders Karlsson, KPA 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta       
att kommunen ska göra en partiell inlösen av pensioner motsvarande ca 75 mkr inklusive 
löneskatt.  
att kommunen dessutom ska ha möjlighet att göra ytterligare inlösen av pensioner 
upp till ett värde av 25 mkr inom de närmaste fem åren om så likviditeten tillåter.  
 
att föreslå att Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till Kommunchefen att verkställa detta 
beslut. 

Expedieras 

Akten  
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   Kommunstyrelsens arbetsutskott 
   2015-05-11/ § 52 
Dnr 2015/71 

§ 85. Avtal gällande flyttning av fordon i Hofors kommun, förslag till beslut 

Ärende 

Det har framkommit att vissa fordonsägare antingen felaktigt långtidsparkerar eller överger 
sina fordon i Hofors kommun. Fordon som ställts upp olämpligt på vägar och gator utgör 
inte sällan en allvarlig fara för trafiken. De kan dessutom ofta försvåra framkomligheten och 
hindra en rationell väghållning. 
 
Ett möjligt sätt för att komma till rätta med dessa problem med felaktigt parkerade och 
övergivna fordon kan vara att Hofors kommun anordnar en särskild uppställningsplats dit 
dessa fordon transporteras. 
 
Både beslut om och verkställighet av flyttning av fordon är myndighetsutövning som inte får 
överlåtas till bolag, entreprenör eller liknande att utföra. Det är dock inget som hindrar att 
en myndighet (Hofors kommun) fattar flyttningsbeslutet men överlåter åt ett bolag 
(Hoforshus AB) att verkställa flyttningsbeslutet. Mot den bakgrunden är det viktigt att ett 
avtal upprättas som reglerar vad som gäller för båda parter. 
 
Det är också viktigt att rutiner upprättas för handläggning av ärenden som rör flyttning av 
fordon. 
 
Enligt Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall 7 § är ägaren av ett fordon som 
flyttats skyldig att ersätta kostnaden för flyttningen. I förordning (1982:198) om flyttning av 
fordon i vissa fall 13 § bestäms vilka åtgärder som en fordonsägare vars fordon flyttats har 
ersättningsskyldighet för. 
 
Det är lämpligt att fastställa en avgift av 30 kr/dygn för hantering och förvaring av fordon på 
av Hofors kommun anordnad uppställningsplats enligt förordning (1982:198) om flyttning 
av fordon i vissa fall 13 § punkt 4. 
 
Handläggning av ärenden gällande fordonsvrak hanteras av tjänsteman under Miljö- och 
byggnadsnämnden. Kommunstyrelsen har i tidigare beslut delegerat beslutanderätten 
gällande handläggning av ärenden om fordonsvrak till handläggare under Miljö- och 
byggnadsnämnden. 
 
Det är lämpligt att Kommunstyrelsen även delegerar beslutanderätten gällande ärenden om 
flyttning av fordon till tjänsteman under Miljö- och byggnadsnämnden.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Ulf Strömstedt, kommunchef 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen  
att delegera beslut om att flytta fordon med stöd av 16 § förordning (1982:198) om 
flyttning av fordon i vissa fall till miljöinspektör, anställd i Hofors kommun, 
att uppdra till kommunchefen att teckna avtal med utförare och ta fram rutiner för 
verksamheten samt 
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa en avgift om 30 kr/dygn för hantering och 
förvaring av fordon på av Hofors kommun anordnad uppställningsplats.  
 
___________________________________________________________________________ 
Kommunstyrelsen 2015-05-25 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att delegera beslut om att flytta fordon med stöd av 16 § förordning (1982:198) om 
flyttning av fordon i vissa fall till miljöinspektör, anställd i Hofors kommun, 
att uppdra till kommunchefen att teckna avtal med utförare och ta fram rutiner för 
verksamheten samt 
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa en avgift om 30 kr/dygn för hantering och 
förvaring av fordon på av Hofors kommun anordnad uppställningsplats.  

Expedieras 

Miljökontoret 
Kommunchefen 
Akten  
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   Kommunstyrelsens arbetsutskott 
   2015-05-11/ § 53 
Dnr 2015/72 

§ 86. Revidering av kommunens rese- och trafiksäkerhetspolicy, beslut 

Ärende 

Revideringen är föranledd av ett behov av enhetlighet när det gäller medarbetarnas och 
förtroendevaldas resande, samt vilka krav som ska ställas på kommunens fordon. 
 
Fordonsutvecklingen går fort och numera kan man hitta lämpliga miljöfordon inom i stort 
sett alla segment. Kommunen bör vara ett föredome när det gäller att resa miljövänligt. 
Inköpskostnaden för miljöfordon är fortfarande tämligen hög, men skillnaden i totalkalkylen 
blir allt mindre. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Ulf Strömstedt, kommunchef, 2015-05-07 
Reviderad Rese- och trafiksäkerhetspolicy 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att godkänna 
revideringarna i policyn som bland annat innebär att kommunens fordon ska vara 
miljöklassade och förses med alkohollås. 
 
___________________________________________________________________________ 
Kommunstyrelsen 2015-05-25 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna revideringarna i policyn som bland annat innebär 
att kommunens fordon ska vara miljöklassade och förses med alkohollås. 
 

Expedieras 

Samtliga nämnder 
Samtliga kommunala arbetsenheter 
Akten  
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   Kommunstyrelsens arbetsutskott 
   2015-05-11/ § 55 
Dnr 2015/76 

§ 87. Antagande av detaljplan för Edskens Camping, fastigheterna Hofors 
4:31 m.fl, förslag till beslut 

Ärende 

Ett förslag till detaljplan för Edskens Camping, fastigheterna Hofors 4:31 m.fl har tagits fram 
av byggservicekontoret och godkänts av miljö- och byggnadsnämnden. Syftet med 
detaljplanen är att modernisera detaljplanen för Edskens camping och området i anslutning 
till Edskens camping. Detaljplanen ger utökade byggrätter för ett antal fastigheter, 
möjlighet till förändrad fastighetsbildning och en utveckling av verksamheten vid 
campingområdet. 

Beslutsunderlag 

Planbeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2015-03-24 / § 42 
 
Beslutsförslag under mötet 
Torbjörn Jansson (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utan egen åsikt 
lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utan egen åsikt lämna ärendet vidare till 
kommunstyrelsen. 
 
___________________________________________________________________________ 
Kommunstyrelsen 2015-05-25 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för Edskens 
camping, fastigheterna Hofors 4:31 m.fl. 
 

Expedieras 

Miljö- och byggnadsnämnden 
Akten  
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   Kommunstyrelsens arbetsutskott 
   2015-05-11/ § 56 
Dnr 2015/7 

§ 88. Medborgarförslag om hjärtstartare vid Edskens campingområde med 
bad och båthamnar, förslag till beslut 

Ärende 

Medborgarförslaget om hjärtstartare vid campingen och motiven för det är åtgärdat av 
kommunen för ca ett år sedan inför badsäsongen 2014. Hjärtstartaren är placerad i 
restaurangen och personalen är genom kommunens försorg utbildade i hjärt- lungräddning. 
I förslaget föreslås att hjärtstartaren ska vara placerad i servicehuset. Den delen i förslaget 
avslås. Tillgängligheten skulle öka men ansvaret för startaren går inte att upprätthålla med 
den placeringen. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, 2015-01-23 
Tjänsteskrivelse Eira Källgren, säkerhetssamordnare, 2015-04-17  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att medborgarförslaget ska anses besvarat. 
 
___________________________________________________________________________ 
Kommunstyrelsen 2015-05-25 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att medborgarförslaget ska 
anses besvarat. 
 

Expedieras 

Lilian Östman 
Akten   
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Dnr 2015/1001 

§ 89. Delegationsbeslut 

Ärende 

Löpnummer Datum Ärende 

516/2015 2015-05-13 Delegationsbeslut Föreningsbidrag 20150319-20150410 
 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut 2015-04-10 – 2015-05-13 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 
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Dnr 2015/1004 

§ 90. Meddelanden 

Ärende 

Löpnummer Datum Ärende 

410/2015 2015-04-29 Kallelse Gästrikeråd 2015-05-06, med kvartalsrapport 
489/2015 2015-05-11 Protokoll Årsstämma Hofors Vatten AB 
512/2015 2015-05-12 Högsta domstolen meddelar inte prövningsrätt gällande 

Malmjärnsdammen 
513/2015 2015-05-12 Protokoll årsstämma Gästrike Vatten AB 2015-04-29 
514/2015 2015-05-12 Tecknande av avsiktsförklaring – delegationen för unga 

till arbete 
 

Beslutsunderlag 

Meddelanden 2015-04-10 – 2015-05-13 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av meddelanden. 
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Dnr 2014/127 

§ 91. Gemensam samhällsbyggnadsnämnd för Hofors, Ockelbos och 
Sandvikens kommuner, förslag till beslut 

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. 
 
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. 
 
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 
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kommunerna. 

Beslutsunderlag 

Gemensam utredning 
Samverkansavtal, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 
Reglemente för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd  
Tjänsteskrivelse Ulf Strömstedt, kommunchef, 2015-04-01 
Muntlig information Håkan Eck, bygg- och miljöchef 
 
Beslutsförslag under mötet 
Alf Persson (M), Peter Hillblom (HOP) Raimo Ojanen (SD) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå förslaget. 
 
Daniel Johansson (S), Xamuel Gonzales Westling (V) och Hans Larsson (C) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta: 
att en gemensam samhällsbyggnadsnämnd med tillhörande förvaltning bildas från och med 
den 1 januari 2016, under förutsättning att Ockelbo och Sandvikens kommuner fattar 
motsvarande beslut, 
att samverkansavtal och reglemente för den gemensamma nämnden antas, 
att en genomförandenämnd tillsätts enligt förslag fr.o.m. september 2015 samt 
att införandekostnad fördelas enligt fastställd fördelningsnyckel inom respektive kommuns 
budgetram. 
 
Beslutsgång 
Två förslag finns. Ordförande ställer förslagen i proposition till varandra och konstaterar att 
kommunstyrelsen har beslutat enligt Daniel Johanssons (S) m.fl. förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta: 
att en gemensam samhällsbyggnadsnämnd med tillhörande förvaltning bildas från och med 
den 1 januari 2016, under förutsättning att Ockelbo och Sandvikens kommuner fattar 
motsvarande beslut, 
att samverkansavtal och reglemente för den gemensamma nämnden antas, 
att en genomförandenämnd tillsätts enligt förslag fr.o.m. september 2015 samt 
att införandekostnad fördelas enligt fastställd fördelningsnyckel inom respektive kommuns 
budgetram. 
 
Reservation 
Alf Persson (M) reserverar sig mot beslutet (se bilaga 1). 

Expedieras 

Ockelbo kommun 
Sandvikens kommun 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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Hoforshus AB 
Trafikverket  
Länsstyrelsen 
Akten 
 


