SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Datum
Tid
Plats
Närvarande
Justerare
Justeringens plats och tid
Justerade paragrafer

2015-06-22
13.15-16.30
Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen
Se sidan 2
Tiina Kauppi (S)
Kommunkontoret, 2015-06-23
92 -- 110

Sekreterare

Linda Höglin

Ordförande

Marie-Louise Dangardt (S)

Justerare

Tiina Kauppi (S)

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-06-22

Justerade paragrafer

92 -- 110

Datum då anslaget sätt upp

2015-06-24

Datum då anslaget tas ned

2015-07-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Hofors

Underskrift

Linda Höglin

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (29)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-06-22
Ledamot
Marie-Louise Dangardt (S), ordf.
Xamuel Gonzalez Westling (V), vice
ordf.
Ziita Eriksson (M)
Daniel Johansson (S)
Tiina Kauppi (S)
Peter Hillblom (HOP)
Hans Backman (FP)
Torbjörn Jansson (S)
Raimo Ojanen (SD)
Susanna Wintherhamre (V)
Hans Larsson (C)
Ersättare
Linda-Marie Anttila (S)
Sören Bergqvist (V)
Alf Persson (M)
Kenneth Axling (S)
Cecilia Leijon-Fröjd (S)
Anne Persson (HOP)
Bernt Melin (FHT)
Tomas Isaksson (S)
Ioan Paris (SD)
Linda Lundberg (V), §§ 92-93, 95-96,
110
Ann-Sofie Stenbacka (C)
Övriga närvarande
Ulf Strömstedt
Mimmi Abramsson
Linda Höglin
Mats Rostö, § 110
Torbjörn Wallin, § 110
Sussie Holmgren, § 93
Katarina Ivarsson, § 94
Tommy Nielsen, § 99
Eira Källgren, §§ 102-105
Hanna Mård, §§ 102-105

Justerare

Närvaro
Ja
Nej

Kommentarer

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Närvaro
Ja
Nej

Ersätter ledamot

X
X
X

Daniel Johansson

X
X
X

x
X
X

x
X

Uppdrag/Ansvar
Kommunchef
Ekonomichef
Kommunsekreterare
Gästrike Vatten AB
Gästrike Vatten AB
Socialchef
Skolchef
Informationssamordnare
Säkerhetssamordnare
Säkerhetschef

Utdragsbestyrkande

2 (29)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-06-22

Innehållsförteckning
§ 92. Godkännande av dagordning ................................................................. 4
§ 93. Uppsikt Socialnämnden ......................................................................... 5
§ 94. Uppsikt Barn- och utbildningsnämnden .................................................. 7
§ 95. Uppföljning Kommunstyrelsen per april 2015, beslut ............................. 8
§ 96. Uppföljning Hofors kommun per april 2015, förslag till beslut .............. 10
§ 97. Budget och plan 2016-2018 samt preliminära styrelsemål 2016,
beslut .................................................................................................. 12
§ 98. Godkännande av årsredovisning för Regionförbundet Gävleborg,
förslag till beslut ................................................................................. 13
§ 99. Leader Gästrikebygden – lokalt ledd utveckling, medfinansiering
2014-2020, beslut ................................................................................ 14
§ 100. Remiss om barnombudsmannens anmälningsskyldighet Ds 2015:22,
besvarande .......................................................................................... 16
§ 101. Politisk arbetsgrupp för implementering och uppföljning av
värdegrundsarbetet ............................................................................. 18
§ 102. Fastställande av Risk- och sårbarhetsanalys, förslag till beslut .............. 20
§ 103. Fastställande av krishanteringsplan 2015-2018, förslag till beslut ......... 21
§ 104. Fastställande av åtgärdsprogram 2015-2018, förslag till beslut ............. 22
§ 105. Antagande av styrdokument för kris och beredskap, förslag till beslut.. 23
§ 106. Delegationsbeslut ................................................................................ 24
§ 107. Meddelanden ...................................................................................... 25
§ 108. Ansökan om utökad investeringsbudget, förslag till beslut ................... 26
§ 109. Gemensam samhällsbyggnadsnämnd för Hofors, Ockelbo och
Sandvikens kommuner, förslag till beslut ............................................ 27
§ 110. Information Gästrike Vatten AB, förbrukningstaxan ............................. 29

Justerare

Utdragsbestyrkande

3 (29)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-06-22

§ 92. Godkännande av dagordning
Ärende
Tillägg:
Ärende 19 ”Ansökan om utökad investeringsbudget, förslag till beslut”
Ärende 20 ”Gemensam samhällsbyggnadsnämnd för Hofors, Ockelbo och Sandvikens
kommuner, förslag till beslut”
Ärende 21 ”Information Gästrike Vatten AB, förbrukningstaxan”
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen med ovanstående tillägg.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2015/58

§ 93. Uppsikt Socialnämnden
Ärende
Sussie Holmgren, socialchef, och Kenneth Axling, ordförande Socialnämnden informerar om
Socialnämndens ekonomiska bedömning per april och åtgärder för att nå en budget i
balans.
Bedömning per april:
Per april bedöms att Socialnämnden går mot ett negativt resultat på – 11 miljoner kronor.
Underskottet beror bland annat på att det inom LSS finns flera tunga ärenden som kräver
dubbel bemanning, externa placeringar och domar där retroaktiv ersättning till externa
utförare ska betalas.
Ärenden inom hemsjukvården ökar. Från och med januari till och med april har antalet
ärenden ökat från drygt 50 till ca 75 stycken. Hemtjänsten utför HSL insatser motsvarande
ca 1 miljon per år, kostnader som inte fanns med i beräkningen i samband med
skatteväxlingen.
Beviljade beslut om demensboende finns som inte har kunnat verkställas, nya platser
planeras öppnas under hösten vilket medför ytterligare underskott.
Antal dygn med betalningsansvar till sjukhuset för medicinskt färdigbehandlade ökar
kraftigt. Insatser för vuxna i behov av vård och behandling ökar genom fler ansökningar och
budgeten kommer att överskridas.
I kategorin öppna insatser finns kostnader för utbildning av nyanställd personal som
påverkar budgeten. Svårt att förutse budget avseende försörjningsstödet.
Åtgärdsplan:
+18 boende för ensamkommande
Se över hemsjukvårdstaxan
Allmän återhållsamhet och effektivisering
Senarelägga öppnandet av demensplatser på Hesselgrenska
Översyn av extern placering
Delat kostnadsansvar med Regionen i ett ärende
Alamanco – ”Bemanna rätt”
Striktare biståndsbedömning. Vad är ”skälig” levnadsnivå?
Se över tid på korttids? Projekt ”Säker hemgång”
Outsourcing/Intraprenad

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Muntlig information Sussie Holmgren, socialchef, och Kenneth Axling, ordförande
Socialnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen och välkomna Socialnämnden
tillbaka i en ny uppsikt på kommunstyrelsens sammanträde i september.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2015/58

§ 94. Uppsikt Barn- och utbildningsnämnden
Ärende
Katarina Ivarsson, skolchef, och Linda-Marie Anttila, ordförande Barn- och
utbildningsnämnden informerar om Barn- och utbildningsnämndens ekonomiska
bedömning per april och åtgärder för att nå en budget i balans.
Bedömning per april:
Per april bedöms att Barn- och utbildningsnämnden går mot ett negativt resultat på - 7,8
miljoner kronor. De kostnader som ligger bakom bedömningen är att en ny
förskoleavdelning har öppnats för att kunna garantera plats inom fyra månader i enlighet
med lagkrav. Kostnaderna för mottagning av nyanlända saknar delvis täckning i budget
liksom interkommunal ersättning och ersättningar till fristående förskolor, grundskolor och
grundsärskola. Beslutade löneökning för lärarkollektivet ligger högre än budget liksom
kostnader för kommunens 7-9 skola.
Åtgärdsplan:
Rektor för Petreskolan 7-9 har till uppgift att arbeta vidare med åtgärder för att minska
underskottet. Förskolecheferna arbetar vidare med personalplanering och tillsättning av
personal utifrån barnens vistelsetider i sådan omfattning det är möjligt för att därigenom
hålla ner kostnaderna. Samarbetet med arbetsförmedlingen kommer att utvecklas för
rekrytering och delfinansiering av tjänster. Utöver detta råder allmän återhållsamhet.
Beslutsunderlag
Muntlig information Katarina Ivarsson, skolchef, och Linda-Marie Anttila, ordförande Barnoch utbildningsnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen och välkomna barn- och
utbildningsnämnden tillbaka i en ny uppsikt på kommunstyrelsens sammanträde i
september.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2015-06-08/ § 58

§ 95. Uppföljning Kommunstyrelsen per april 2015, beslut
Ärende
Efter april månad ska kommunstyrelsen redovisa måluppfyllelse och ett prognostiserat
ekonomiskt resultat vid årets slut. Uppföljningen ska innehålla analys av eventuella
avvikelser i prognosen samt förslag på åtgärder som föranleds av uppföljningen.
Uppföljningen innehåller även en beskrivning av verksamheten under perioden, väsentliga
händelser samt en redovisning av måluppfyllelsen av de beslutade effektmålen.
Väsentliga händelser:
- Kommunens interna värdegrundsarbete med bland annat en inspirationsdag för all
personal i februari och kontinuerliga besök av ledningsgruppen ute i
verksamheterna.
- Utbildning av framförallt nya förtroendevalda.
- Personalchefen har slutat - rekryteringsarbete av en efterträdare, liksom av en ny
säkerhetschef har påbörjats.
- Ekonomi- och personalfunktionen med ekonomichefen som arbetsledare har bildats
- Kommunen var delaktig i Skid-VM (Falun) genom Camp Finland
Måluppfyllelse:
Av sex mål bedöms tre som gröna, två som gula och för ett mål har ingen mätning ännu
gjorts.
Ekonomi:
Bedömning per april är att kommunstyrelsen påvisar ett överskott om totalt 2,5 mkr. Detta
överskott kan hänföras till lägre kostnader för rivningar än budgeterat. I övrigt arbetar
verksamheter med ständiga förbättringar för att frigöra utrymme dvs. lägre kostnader. Som
exempel sker en översyn av antalet skrivare i kommunen, hur vi kan effektivisera
användandet samt minska kostnaderna.
Beslutsunderlag
Uppföljning Kommunstyrelsen per april 2015
Muntlig information, Ulf Strömstedt, kommunchef
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att godkänna
uppföljningen per april.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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___________________________________________________________________________
Kommunstyrelsen 2015-06-22
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljningen per april.
Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2015-06-08/ § 59

§ 96. Uppföljning Hofors kommun per april 2015, förslag till beslut
Ärende
Nämnderna ansvarar för sitt uppdrag inom angivna ekonomiska ramar och fastställda mål.
Uppföljningar under året ska utgöra kontroller så att verksamheten bedrivs inom
budgetramarna och i annat fall vara en signal för att vidta åtgärder.
Efter april månad ska nämnderna redovisa måluppfyllelse och ett prognostiserat
ekonomiskt resultat vid årets slut. Uppföljningen ska innehålla analys av eventuella
avvikelser i prognosen samt förslag på åtgärder som föranleds av uppföljningen.
Uppföljningen innehåller även en beskrivning av verksamheten under perioden, väsentliga
händelser samt en redovisning av måluppfyllelsen av de beslutade effektmålen.
Bedömningen per april är att Hofors kommun påvisar ett underskott om totalt 10 mkr.
Det är framförallt Socialnämnden (11 mkr) och Barn- och utbildningsnämnden (7,8 mkr)
som aviserar underskott om totalt 18,8 mkr.
Detta underskott vägs upp av att Kommunstyrelsen påvisar ett överskott om totalt 2,5 mkr
samt återbetalning av AFA-försäkring ingår i prognosen om totalt 3,5 mkr.
Kommunstyrelsen kommer att utöka antalet tillfällen gällande uppsiktsplikten med
anledning av det prognostiserade underskottet.
Beslutsunderlag
Uppföljning april Hofors kommun 2015
Tjänsteskrivelse Mimmi Abramsson, ekonomichef, 2015-06-01
Muntlig information Mimmi Abramsson, ekonomichef
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna budgetuppföljningen per 30 april.
___________________________________________________________________________
Kommunstyrelsen 2015-06-22
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna
budgetuppföljningen per 30 april.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2015-06-08/ § 60

§ 97. Budget och plan 2016-2018 samt preliminära styrelsemål 2016, beslut
Ärende
Enligt kommunens ekonomistyrningsregler ska budgetförslag och effektmål fastställas
senast under juni månad.
Kommunstyrelsen har fått en tilldelad ram och har särredovisat önskemål utöver
densamma. Förslag till mål har arbetats fram gemensamt mellan tjänstemän och
förtroendevalda.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ulf Strömstedt, kommunchef, 2015-06-03
Förslag till budget 2016, plan 2017-18
Förslag till styrelsemål med beskrivningar
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att fastställa förslag
till budget för 2016 till 2018, samt preliminära styrelsemål för 2016.
___________________________________________________________________________
Kommunstyrelsen 2015-06-22
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förslag till budget för 2016 till 2018, samt
preliminära styrelsemål för 2016.
Expedieras
Budgetberedningen
KS ledningsgrupp
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2015-06-08/ § 61

§ 98. Godkännande av årsredovisning för Regionförbundet Gävleborg,
förslag till beslut
Ärende
Regionstyrelsen har överlämnat 2014 års årsredovisning och revisionsberättelse för
Regionförbundet Gävleborg för godkännande.
Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2014
Revisionsberättelse för 2014
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att godkänna Regionförbundet Gävleborgs årsredovisning och
revisionsberättelse för 2014.
___________________________________________________________________________
Kommunstyrelsen 2015-06-22
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna Regionförbundet
Gävleborgs årsredovisning och revisionsberättelse för 2014.
Expedieras
Region Gävleborg
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2015-06-08/ § 63

§ 99. Leader Gästrikebygden – lokalt ledd utveckling, medfinansiering 20142020, beslut
Ärende
Leader Gästrikebygden bildades inför Leaderperiden 2007-2013. Nu när projekttiden löpt ut
och ny programperiod 2014-2020 är under uppstart har föreningen beslutat att ansöka om
ett nytt Leaderprogram för denna period. Hofors kommun undertecknade 2014 en
avsiktsförklarning om att stödja Leader Gästrikebygden i att ansöka om ett nytt
Leaderprojekt. Ansökan har fått ett positivt förhandsbesked från Jordbruksverket om en
totalbudget på 46 miljoner kronor för hela programperioden. För att ansöka om att starta
verksamheten behöver en medfinansiering på 33 % av totalbudgeten säkerställas och den
skall fördelas mellan Gästrikekommunerna och Region Gävleborg. Detta innebär en årlig
medfinansiering från Hofors kommun på 68 298 kronor.
En ny förening för kommande programperiod är bildad 2015-05-27, Leader Gästrikebygden
- lokalt ledd utveckling. I styrelsen/LAG finns två ledamöter från Hofors med, Tomas
Isaksson v. ordf. representerar offentlig förvaltning och Pia Möller Andersen representerar
Entré Hofors/Egen företagare.
Den förra programperioden har varit mycket lyckad, och Leader Gästrikebygden har gjort
stora insatser för att stödja lokal utveckling i Gästrikland genom att bevilja lokala projekt,
samverkansprojekt samt skapa paraplyprojekt för ungdomsintitiativ och bygdeutveckling. I
Hofors kommun har 7 lokala projekt beviljats, 26 gemensamma projekt har berört Hofors
samt ett antal projekt har beviljats stöd från paraplyprojekten. Den verksamhet som
bedrivits i Hofors kommun motiverar en medfinansiering i den nya programperioden.
Beslutsunderlag
Ansökan om medfinansieringsbeslut från Hofors kommun
Tjänsteskrivelse Tommy Nielsen, informationssamordnare, 2015-05-28
Muntlig information Tommy Nielsen, informationssamordnare
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen
att medfinansiera Leader Gästrikebygdens - lokalt ledd utveckling, Leaderprogram för 20142020 med totalt 409 787 kr,
att medfinasieringen betalas ut med 68 298 kr/år efter rekvisition samt
att medel anvisas från budget för turism.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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___________________________________________________________________________
Kommunstyrelsen 2015-06-22
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att medfinansiera Leader Gästrikebygdens - lokalt ledd utveckling, Leaderprogram för 20142020 med totalt 409 787 kr,
att medfinasieringen betalas ut med 68 298 kr/år efter rekvisition samt
att medel anvisas från budget för turism.
Expedieras
Leader Gästrikebygden, lokalt ledd utveckling
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2015-06-08/ § 65

§ 100. Remiss om barnombudsmannens anmälningsskyldighet Ds 2015:22,
besvarande
Ärende
Socialdepartementet har skickat en remiss gällande lagändring i lagen om Barnombudsmans
anmälningsskyldighet 7 § och offentlighet- och sekretesslagen 33 kap 3 §.
Bakgrund till ändringarna är att det funnits ett behov av en översyn av
Barnombudsmannens anmälningsskyldighet. I promemorian föreslås att
anmälningsskyldigheten avseende barn som far illa i lagen om Barnombudsman ändras på
så sätt att den blir överensstämmande med anmälningsskyldigheten i socialtjänstlagen.
Det förelås ingen förändring avseende att myndigheten själv kan välja vilka uppgifter som
lämnas i samband med en anmälan.
Nuvarande lagstiftning har inneburit tillämpningsproblem för myndigheten då
Barnombudsmannens anmälningsskyldighet är mer begränsad och svåranvändbar än
anmälningsskyldigheten för andra myndigheter och yrkesverksamma vars verksamhet berör
barn och ungdom.
Vidare föreslås att Barnombudsmannen ges möjlighet att lämna uppgifter av betydelse för
tillsyn till tillsynsmyndigheten för socialtjänsten och hälso- och sjukvården, Inspektionen för
vård och omsorg (IVO).
Barnombudsmannen träffar många barn och unga i utsatta situationer som exempelvis
placerade barn i familjehem, på hem för vård och boende, på särskilda ungdomshem eller
inom psykiatriska tvångsvården. I vissa fall kan det finnas ett behov av att lämna uppgifter
till tillsynsmyndigheten så att den närmare kan granska och utreda huruvida barnets
rättigheter har åsidosatts.
Beslutsunderlag
Yttrande Inger Bexelius Lange, utvecklingsledare BUN och Elisabeth Kämpe, enhetschef
familjeenheten IFO
Remiss Barnombudsmannens anmälningsskyldighet Ds 2015:22
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen
att anta yttrandet som sitt eget samt
att överlämna yttrandet till Socialdepartementet.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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___________________________________________________________________________
Kommunstyrelsen 2015-06-22
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta yttrandet som sitt eget samt
att överlämna yttrandet till Socialdepartementet.
Expedieras
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Socialdepartementet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-06-22

Dnr

2012/51

18 (29)

Kommunstyrelsens arbetsutskott
2015-06-08/ § 66

§ 101. Politisk arbetsgrupp för implementering och uppföljning av
värdegrundsarbetet
Ärende
Värdegrundsarbetet är en stor satsning som kommunen gör. Förtroendevalda har varit
involverade från arbetes början och det är nu viktigt att deras medverkan formaliseras inför
det fortsatta arbetet.
Beslutsunderlag
Muntlig information Ulf Strömstedt, kommunchef
Kommunstyrelsens beslut 2015-04-27, § 60
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 11 medlemmar för att säkerställa implementering och
uppföljning av värdegrundsarbetet,
att utse Kenneth Axling som sammankallande,
att utse Linda-Marie Anttila, Ziita Eriksson, Björn Sylwan, Alice Lindgren, Linda Lundberg,
Daniel Wintherhamre, Anna Magnusson, Hans Backman, Ioan Paris och Annika Ahlverström
till medlemmar i arbetsgruppen,
att uppdrag och mandat enligt kommunchefens PM ska gälla,
att folkhälsostrategen ska vara gruppens tjänsteman samt
att kostnaderna ska tas från kommunstyrelsens budget.
___________________________________________________________________________
Kommunstyrelsen 2015-06-22
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att inrätta en arbetsgrupp om högst 11 medlemmar för att säkerställa implementering och
uppföljning av värdegrundsarbetet,
att utse Kenneth Axling som sammankallande,
att utse Linda-Marie Anttila, Ziita Eriksson, Björn Sylwan, Alice Lindgren, Linda Lundberg,
Daniel Wintherhamre, Anna Magnusson, Hans Backman, Ioan Paris och Peter Hillblom till
medlemmar i arbetsgruppen,
att uppdrag och mandat enligt kommunchefens PM ska gälla,
Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-06-22
att folkhälsostrategen ska vara gruppens tjänsteman samt
att kostnaderna ska tas från kommunstyrelsens budget.
Expedieras
Kommunchefen
Folkhälsostrategen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-06-22

Dnr

2014/10

20 (29)

Kommunstyrelsens arbetsutskott
2015-06-08/ § 67

§ 102. Fastställande av Risk- och sårbarhetsanalys, förslag till beslut
Ärende
Lagen om extraordinära händelser, LEH, föreskriver att kommunen skall upprätta en ny riskoch sårbarhetsnalys under första året av en ny mandatperiod. Analysen ska synliggöra risker
och sårbarheter inom samhällsviktig verksamhet och den ska ligga till grund för ett
åtgärdsprogram som ska reducera sårbarheterna. Arbetet har genomförsts enligt MSB´s
(myndigheten för samhällsskydd och beredskap) anvisningar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Eira Källgren, säkerhetssamordnare, 2015-05-27
Förslag till risk- och sårbarhetsanalys 2015-2018. Bilaga: åtgärdsprogram 2015-2018 som
besvarar punkterna 6 och 7 i MSB´s anvisningar
Muntlig information Eira Källgren, säkerhetssamordnare
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att fastställa föreliggande risk- och sårbarhetsanalys.
___________________________________________________________________________
Kommunstyrelsen 2015-06-22
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa föreliggande riskoch sårbarhetsanalys.
Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-06-22

Dnr

2014/10

21 (29)

Kommunstyrelsens arbetsutskott
2015-06-08/ § 68

§ 103. Fastställande av krishanteringsplan 2015-2018, förslag till beslut
Ärende
Lagen om extraordinära händelser, LEH, föreskriver att kommunen skall faställa en ny
krishanteringsplan för varje ny mandatperiod. Planen ska beskriva hur kommunen ska vara
organiserad vid en kris eller omfattande samhällsstörning, och hur kommunen avser att
leda arbetet. Kommunens utmaning i en kris eller stor samhällsstörning är att upprätthålla
en god information/kommunikation.Till planen ska därför en ny faställd
kriskommunikationsplan knytas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Eira Källgren, säkerhetssamordnare, 2015-05-27
Förslag till krishanteringsplan 2015-2018. Bilaga: faställd kriskommunikationsplan 20152018
Muntlig information Eira Källgren, säkerhetssamordnare
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att fastställa föreliggande krishanteringsplan.
___________________________________________________________________________
Kommunstyrelsen 2015-06-22
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa föreliggande
krishanteringsplan.
Expedieras
Samtliga nämnder

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-06-22

Dnr

2014/10

22 (29)

Kommunstyrelsens arbetsutskott
2015-06-08/ § 69

§ 104. Fastställande av åtgärdsprogram 2015-2018, förslag till beslut
Ärende
Lagen om extraordinära händelser, LEH, föreskriver att kommunen skall faställa ett
åtgärdsprogram med sin antagna risk- och sårbarhetsnalys som grund. Genom att följa och
genomföra åtgärdsdsprogrammet reduceras sårbarheterna inom kommunens
samhällsviktiga verksamheter. Åtgärdsprogrammet utgör en bilaga till risk- och
sårbarhetsanalysen då den i enlighet med anvisningarna besvarar punkterna 6 och 7.
Samtliga verksamhetsansvariga inom nämnder och bolag svara för genomförandet inom
respektive verksamhet. Uppföljning ska ske i kommunledningsgruppen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Eira Källgren, säkerhetssamordnare, 2015-05-27
Förslag till åtgärdsprogram 2015-2018
Muntlig information Eira Källgren, säkerhetssamordnare
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att fastställa föreliggande åtgärdsprogram.
___________________________________________________________________________
Kommunstyrelsen 2015-06-22
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa föreliggande
åtgärdsprogram.
Expedieras
Samtliga nämnder och kommunägda bolag

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-06-22

Dnr

2014/10

23 (29)

Kommunstyrelsens arbetsutskott
2015-06-08/ § 70

§ 105. Antagande av styrdokument för kris och beredskap, förslag till beslut
Ärende
MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver att kommunen ska
upprätta ett styrdokument för sin krishantering. Styrdokumentet gäller för samtliga
nämnder och kommunägda bolag, delägda bolag och för kommunalförbund.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Eira Källgren, säkerhetssamordnare, 2015-05-27
Förslag till styrdokument
Muntlig information Eira Källgren, säkerhetssamordnare
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att anta föreliggande styrdokument för kris- och beredskapsfrågor
enligt LEH, lagen om extraordinära händelser.
___________________________________________________________________________
Kommunstyrelsen 2015-06-22
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta föreliggande
styrdokument för kris- och beredskapsfrågor enligt LEH, lagen om extraordinära händelser.
Expedieras
Samtliga nämnder
Kommunalförbund
Helägda och delägda kommunala bolag

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-06-22

Dnr

2015/1001

24 (29)

Kommunstyrelsens arbetsutskott
2015-06-08/ § 71

§ 106. Delegationsbeslut
Ärende
Löpnummer
667/2015
668/2015

Datum
2015-06-04
2015-06-04

Ärende
Bidrag för skötsel av skidspår och skridskois
Sammanställning föreningsbidrag 2015-06-01

2015-05-28
2015-05-29

Beslut om anställning av personalchef
Beslut om anställning av säkerhetschef

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut 2015-05-14 – 2015-06-04
Muntlig information Ulf Strömstedt, kommunchef
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att godkänna
redovisningen av delegationsbeslut.
___________________________________________________________________________
Kommunstyrelsen 2015-06-22
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-06-22

Dnr

25 (29)

Kommunstyrelsens arbetsutskott
2015-06-08/ § 72

2015/1004

§ 107. Meddelanden
Ärende
Löpnummer
533/2015
534/2015
531/2015

Datum
2015-05-22
2015-05-22
2015-05-22

532/2015
540/2015
541/2015
590/2015

2015-05-22
2015-05-22
2015-05-22
2015-05-28

Ärende
Protokoll Hofors Elverk 2015-03-26 (inkl. årsredovisning)
Kallelse Hofors Elverk 2015-05-27
Protokoll Hofors Kommunhus 2015-03-27 (inkl.
årsredovisning)
Protokoll Hofors Kommunhus 2015-05-27
Kallelse Hoforshus AB 2015-05-27
Protokoll Hoforshus AB 2015-03-26 (inkl. årsredovisning)
Sammanträdesprotokoll Räddningsdirektionen 2015-05-22

Beslutsunderlag
Meddelanden 2015-05-14 – 2015-06-04
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att godkänna
redovisningen av meddelanden.
___________________________________________________________________________
Kommunstyrelsen 2015-06-22
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av meddelanden.
Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-06-22
Dnr

26 (29)

2015/97

§ 108. Ansökan om utökad investeringsbudget, förslag till beslut
Ärende
Barn- och utbildningsnämnden har ansökt om utökad investeringsbudget på 650 000 kronor
för utbyggnad och kapacitetsökning av trådlösa nätverk inför 1:1 starten på Lillåskolan,
Värnaskolan, Björkhagsskolan och Solbergaskolan.
Beslutsunderlag
Ansökan om utökad investeringsbudget, Barn- och utbildningsnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bevilja ansökan om utökad
investeringsbudget med 650 000 kronor.
Expedieras
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomichefen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-06-22
Dnr

27 (29)

2014/127

§ 109. Gemensam samhällsbyggnadsnämnd för Hofors, Ockelbo och
Sandvikens kommuner, förslag till beslut
Ärende
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni 2015, blev ärendet återremitterat
(minoritetsåterremiss) för att "se över det politiska inflytandet i förslaget med möjligheten
att bilda ett utskott".
Den föreslagna gemensamma nämnden kommer, på samma sätt som nuvarande Miljö- och
byggnadsnämnden, att i huvudsak vara en myndighets- och tillsynsnämnd.
Enligt gällande reglemente för kommunstyrelsen, 2 §, så ingår i styrelsens ledningsfunktion
att leda och samordna den översiktliga fysiska planeringen, den översiktliga planeringen för
mark och vatten, mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande
markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas.
Av reglementet framgår också att kommunstyrelsen ska tillsätta ett arbetsutskott om fem
ledamöter. I och med att fullmäktige har bestämt i utskottsfrågan så kan styrelsen inte
inrätta något eller några andra utskott.
Utskottsledamöter ska utses ur ledamöterna och ersättarna i den aktuella nämnden (KL
6:22) Att inrätta ett utskott under någon annan nämnd torde vara helt uteslutet.
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen 6:1 också uppsiktsplikt över övriga nämnders
och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.
Sammantaget innebär detta att det politiska inflytandet och uppsikten kommer att utövas
genom kommunstyrelsen och dess arbetsutskott. Härtill kommer den dialog och samverkan
som följer av de uppdrag som kommunstyrelsen kommer att lägga ut på den gemensamma
samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning.
Beslutsunderlag
Samverkansprotokoll 2015-03-25
Yttrande VD Entre Hofors 2015-04-27
Yttrande VD Hoforshus AB 2015-04-24
Tjänsteskrivelse Ulf Strömstedt, kommunchef, 2015-06-17
Beslutsförslag under mötet
Hans Backman (FP), Ziita Eriksson (M), Peter Hillblom (HOP) och Raimo Ojanen (SD) yrkar
avslag på kommunchefens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-06-22

28 (29)

Torbjörn Jansson (S), Xamuel Gonzalez Westling (V) och Kenneth Axling (S) yrkar bifall till
kommunchefens förslag.
Beslutsgång
Två förslag finns; Hans Backman (FP) m.fl. förslag om avslag och Torbjörn Jansson (S) m.fl.
förslag om bifall. Ordförande ställer förslagen i proposition till varandra och finner att
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Torbjörn Jansson (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.
Kommunstyrelsen beslutar att utse Sören Bergqvist (V), som ledamot i införandenämnden
Reservation
Peter Hillblom (HOP), Raimo Ojanen (SD), Ziita Eriksson (M) och Hans Backman (FP)
reserverar sig mot beslutet. Ziita Eriksson (M) lämnar sin reservation med en skriftlig
motivering, se bilaga 1.
Expedieras
Ockelbo kommun
Sandvikens kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-06-22
Dnr

29 (29)

2014/118

§ 110. Information Gästrike Vatten AB, förbrukningstaxan
Ärende
Mats Rostö och Torbjörn Wallin, Gästrike Vatten, informerar om införandeprocessen av den
nya förbrukningstaxan.

Beslutsunderlag
Muntlig information Mats Rostö och Torbjörn Wallin, Gästrike Vatten AB
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tacka för informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

