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Se sidan 2
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(C)
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(HOP)
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(V)
(V)
(SD)
(SD)
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Ordförande
1:e vice ordförande
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Ledamot
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Ledamot
Ledamot
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(S)
(S)
(S)
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Ersätter
Linda-Marie Anttila
Kjell Höglin
Robert Vestrin
Tomas Löfqvist

Kommentar
Ej § 37 a pga jäv
Ej § 37 c pga jäv
Ej § 37 a-b pga jäv
Ej § 37 b-c pga jäv

Uppdrag/Ansvar
Sekreterare
VGS
Kommunchef
Ekonomichef

Kommentar

Utdragsbestyrkande

Ej § 37 a-b pga jäv
Ej § 37 a-b pga jäv
Ej § 37 a, c, e, h pga jäv
Ej § 37 a pga jäv
Ej § 37 a pga jäv
Ej § 37 a, e, f pga jäv
Ej § 37 c pga jäv
Ej § 37 a, i pga jäv
Ej § 37 a pga jäv
Ej § 37 a, c pga jäv
Ej § 37 b pga jäv
Ej § 37 a, d pga jäv
Ej § 37 c pga jäv
Ej § 37 a, c pga jäv
Ej § 37 a pga jäv
Ej § 37 a, c, h, i pga jäv
Ej § 37 a-b pga jäv
Ej § 37 a, c pga jäv
Ej § 37 d pga jäv

§ 34
§ 35
§ 36
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Dnr

§ 29 Kungörande
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna sammanträdets kungörande.

Ärende
Dagens sammanträde har kungjorts på kommunens officiella anslagstavla.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr

§ 30 Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2020-04-22
Dnr

§ 31 Allmänhetens frågestund
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avsluta ärendet.

Ärende
Allmänheten har enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning möjlighet att ställa frågor till
Kommunfullmäktiges ledamöter.
Inga frågor har inkommit till dagens sammanträde.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr

2018/121

§ 32 Avsägelse/fyllnadsval/nyval
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
- Som ny ersättare i Gästrike återvinnares (org. nr: 222000-1339) förbundsfullmäktige
utse Anders Björk (HOP) för resterande mandatperiod 2019-2022
- Som ny ersättare i Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd utse Alice Lindgren
(C) för resterande mandatperiod 2019-2022.
- Som ny ersättare i Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd utse Lars-Göran
Lundkvist (HOP) för resterande mandatperiod 2019-2022.
- Som ny ersättare i Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd utse Sten Pettersson (SD) för resterande mandatperiod 2019-2022.
- Som ny ersättare i den gemensamma Överförmyndarnämnden i Sandviken utse
Anne Persson (HOP) för resterande mandatperiod 2019-2022.

Ärende
Beslut om val till nya ersättare i VGS och i ÖFN hanteras efter att ärende § 40 Extra ersättare och möjlighet att delta på distans har behandlats.
Anne Persson (HOP) har i KF 2020-02-18 § 4 entledigats som ersättare i Gästrike Återvinnares förbundsfullmäktige och fyllnadsval behöver genomföras.
Med risk för att många kan bli sjuka under pågående pandemi med coronavirus har en förstärkning av antalet ersättare föreslagits till de gemensamma nämnderna Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd (VGS) samt till den gemensamma Överförmyndarnämnden (ÖFN). Med anledning därav behöver Hofors kommun utse tre ytterligare ersättare till
VGS samt en ersättare till ÖFN.

Beslutsförslag under mötet
Anne Persson (HOP) föreslår kommunfullmäktige att som ny ersättare i Gästrike Återvinnares (org. nr: 222000-1339) förbundsfullmäktige utse Anders Björk (HOP) för resterande
mandatperiod 2019-2022.
Jacob Staland (C) föreslår kommunfullmäktige att som ny ersättare i VGS utse Alice Lindgren (C) för resterande mandatperiod 2019-2022.
Anne Persson (HOP) föreslår kommunfullmäktige att som ny ersättare i VGS utse LarsGöran Lundkvist (HOP) för resterande mandatperiod 2019-2022.
Margon Johansen (SD) föreslår kommunfullmäktige att som ny ersättare i VGS utse Sten
Pettersson (SD) för resterande mandatperiod 2019-2022.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Anders Björk (HOP) föreslår kommunfullmäktige att som ny ersättare i ÖFN utse Anne
Persson (HOP) för resterande mandatperiod 2019-2022.
Carina Halfvars (V) föreslår kommunfullmäktige att som ny ersättare i ÖFN utse Elvy Drugge
(V) för resterande mandatperiod 2019-2022.
Charlie Ahlholm (SD) föreslår kommunfullmäktige att som ny ersättare i ÖFN utse Margon
Johansen (SD) för resterande mandatperiod 2019-2022.

Beslutsgång
Val av ersättare till Gästrike Återvinnares (org. nr: 222000-1339) förbundsfullmäktige
Ordförande konstaterar att det finns en person föreslagen som ersättare till Gästrike återvinnares förbundsfullmäktige och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslag.
Val av ersättare till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd (VGS)
Ordförande konstaterar att det finns tre personer föreslagna som ersättare till VGS och att
tre ersättare som ska utses. Ordförande finner att fullmäktige beslutar i enlighet med lämnade förslag.
Val av ersättare till gemensam Överförmyndarnämnd (ÖFN)
Ordförande konstaterar att det finns tre personer föreslagna som ersättare till ÖFN men att
bara en ersättare ska utses. Sluten omröstning genomförs då ärendet avser val. Justerare
Remzija Kolasinac (S) och Sten Pettersson (SD) bevakar och utför rösträkning. De röstande
avger efter upprop sina valsedlar i en urna. Resultatet utfaller enligt följande: Två personer
avstår från att rösta och tolv röster är blanka. Fem röster på Anne Persson (HOP), två röster
på Elvy Drugge (V) och fyra röster på Margon Johansen (SD). Ordförande konstaterar att
Anne Persson (HOP) utses som ersättare i Överförmyndarnämnden.

Expedieras
Gästrike Återvinnare förbundsfullmäktige
Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd
Överförmyndarnämnden
Nyvalda förtroendevalda
Kansli
Personal
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr

2018/121

§ 33 Reviderad inkallelseordning för ersättare i nämnd
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderad inkallelseordning för ersättare i
nämnd.

Ärende
Parti
Socialdemokraterna (S)
Vänsterpartiet (V)
Moderaterna (M)
Hoforspartiet (HOP)
Centerpartiet (C)
Liberalerna (L)
Sverigedemokraterna (SD)

Ersättarordning (nuvarande)
S, L, C, V, M, KD, HOP
V, M, KD, HOP, S, L, C, SD
M, KD, V, HOP
HOP, KD, C
C, L, S, HOP, M, KD, V, SD
L, C, S, M, KD, HOP, V, SD
SD, KD, M, HOP, S, L, C, V

Förslag på ändring
S, L, C, HOP, V, M, KD

Expedieras
Styrelsen
Nämnder
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 34 Aktualitetsprövning av gällande översiktsplan för Hofors
kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 godkänna kommunstyrelsens aktualitetsprövning av gällande översiktsplan
 ge kommunstyrelsen i uppdrag att påbörja arbetet med en ny översiktsplan och att
ta fram en politisk styrgrupp med representation från samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige samt att utse en ordförande till styrgruppen och att
 godkänna förslag till projektplan för framtagande av ny översiktsplan.

Ärende
Enligt plan- och bygglagens 3 kap 1 § ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan (ÖP).
Översiktsplanen ska vara kommunövergripande och antas av kommunfullmäktige. Översiktsplanen ska tjäna som ett övergripande strategidokument och en politisk viljeinriktning
för hur kommunens mark- och vattenområden ska användas, utvecklas och bevaras på kort
och lång sikt.
Gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige i Hofors kommun 2010-06-14 § 67.
Den vann laga kraft 2010-07-13. Varje mandatperiod ska enligt plan- och bygglagen kommunens översiktsplan aktualitetsprövas. Syftet med detta är att se om översiktsplanen är
aktuell eller inte. Detta är ett beslut som måste tas av kommunfullmäktige. Arbetet med
aktualitetsprövningen har i huvudsak genomförts under hösten 2019 och början av 2020.
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning har varit ansvarig för arbetet. För att
kunna bedöma den nuvarande översiktsplanens aktualitet har en genomgående analys av
översiktsplanen genomförts.
Bedömning av aktualitet
Gällande översiktsplans prioriterade inriktning för utvecklingen är till viss del fortfarande
aktuell, men behöver anpassas till dagens förutsättningar. Det finns i en ny översiktsplan
behov av att tyngdpunkten flyttas mot ställningstaganden för den fysiska planeringen. Det
måste tydligare konkretiseras strategier och ställningstaganden för hur vi arbetar med olika
frågor när vår kommun utvecklas. Det skapar förutsättningar för att det enklare ska gå att
genomföra översiktsplanen i framtiden. De ställningstaganden som gjorts i gällande översiktsplan för olika allmänna intressen behöver i flera delar revideras då det i huvudsak finns
ett behov av att tydliggöra dessa. På det nationella planet har regler förändrats vilket ställer nya krav på kommunen utifrån sin strategiska planering. Sammantaget bedöms gällande
översiktsplan inte längre aktuell. En ny översiktsplan behöver därför upprättas. Aktualitetsprövningen i sin helhet samt Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse, som innehåller
statens syn på aktualiteten, finns som bilaga till denna tjänsteskrivelse.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Projektplan
Den 19 november 2019 gav kommunstyrelsen Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning i uppdrag att påbörja arbetet med en projektplan för framtagandet av ny Översiktsplan för Hofors kommun. Projektplanen ska beskriva mål och riktlinjer för projektet
samt synliggöra projektets behov av resurser, kostnader, tidplan och risker. Projektplanen
ska vid färdigställande antas politiskt tillsammans med beslut om att påbörja arbetet med
att ta fram en ny översiktsplan. Projektplanen är nu färdigställd och finns som bilaga till
denna tjänsteskrivelse.

Ekonomisk kalkyl
Finansiering sker med inom kommunstyrelsen. Totalkostnaden för uppdraget uppskattas
till ca 2,6 mnkr under hela projektperioden. Budgeten ska både täcka externa utredningar,
inventeringar och analyser samt intern arbetstid exklusive arbetstiden för VGS anställda.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Jonatan Alamo Block 2020-03-03
Sammanfattande redogörelse för Hofors kommun, Länsstyrelsen Gävleborg 2019-12-11
Aktualitetsprövning av gällande översiktsplan, 2020-02-24
Projektplan för översiktsplan Hofors kommun 2040, 2020-02-25
Tjänsteskrivelse, 2020-02-25
Kommunikationsplan översiktsplan 2040 för Hofors kommun, 2020-02-26
KSAU 2020-03-17/ § 29
KS 2020-04-01/ § 29
Muntlig information Joel Eklund, VGS

Beslutsförslag under sammanträdet
Arne Evertsson (L), Daniel Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut

Expedieras
Västra Gästriklands samhällbyggnadsnämnd
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 35 Information med anledning av Coronaviruset
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tacka för informationen.

Ärende
Kommunchef beskriver nuläget avseende situationen med Corona-pandemin, Covid-19.
Läget är allvarligt. Kommunen följer noga de statliga riktlinjerna. Vid nya riktlinjer agerar
kommunen snabbt, vilket medborgare ska känna sig trygga med. Här är det en fördel att
leva och verka i en liten kommun med snabba beslutsvägar.
Kommunen var nationellt tidig med besöksförbud till kommunens äldreboenden. Kommunen har säkerställt att elever i Björkhagsskolan kan arbeta på distans och att elever vid behov får matlådor.
Stabsorganisationen har varit mycket viktig för att kunna fatta snabba beslut. Dessutom
har kommunen haft hjälp av parter utifrån, bland annat avseende tillgång till handsprit
men även omvärldsbevakning.
Kommunen har utgått ifrån fyra riskscenarier vilka har bytt skepnad något under pandemins förlopp.
- Risker i samband med stängda verksamheter inom förskola och skola
o I Björkhagsskolan hade kommunen en dag på sig för omställning till distansundervisning
- Risker i samband med många sjukskrivna
o Läget är just nu stabilt, men på vissa enheter fortsatt osäkert. Kommunen
hoppas på det bästa men planerar för det värsta.
- Risker i samband med att upprätthålla vanlig verksamhet
o Oro hos personal.
o Oro för hög arbetsbelastning
o Frågor kring skyddsutrustning. Kommunen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har gjort det hela tiden. Det är mycket som måste
fungera.
- Risker i samband med nedgång i lokalt näringsliv
o Läget är fortsatt stabilt hos företagen
o Företagsrådgivning sker – specifikt och generellt
o Anstånd på hyreskostnader processas
o Anstånd på avgifter har beslutats, dels inom socialnämnden men också hos
VGS
I Hofors kommun står vi enade vilket demonstrerats i flera exempel. T.ex. mottog kommunens äldreomsorg en gåva i form av plastförkläden från jägarförbundet. Kommunen är väl

Justerare

Utdragsbestyrkande
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förberedd och har agerat i tid. En mängd okonventionella lösningar har presenterats. När
något händer har organisationen löst det.
En rad brister har också uppdagats i organisationen. Den är inte uppbyggd utifrån pandemi.
Mer skyddsutrustning borde ha köpts in tidigare. Kommunen är väldigt beroende av vissa
nyckelkompetenser och när läget har lugnat ned sig behöver stabsorganisationen utvärderas.
Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Vi har alla har ett ansvar och vi behöver alla
ställa oss frågan vad vi kan göra i denna kris.

Beslutsunderlag
Muntlig information Jonatan Alamo Block, kommunchef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 36 Årsredovisning 2019 Hofors kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen med sammanställda räkenskaper för Hofors kommun 2019 och att överföra årsresultatet, 0,3 mnkr, till balanserat
resultat.

Ärende
Årsredovisningen visar resultat och ställning för räkenskapsåret 2019 samt utfall för
måluppfyllelse och internkontroll. Totalsammanställningar i form av resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys avges. Investeringarna som är aktuella samt tidigare beslutade investeringar redovisas.
Ett mycket omfattande arbete har inletts för få en budget i balans. Hofors kommun redovisar ett överskott 2019 på totalt 0,3 mkr och jämfört med årets budgeterade resultat på +
12,2 mkr blir avvikelsen -11,9 mkr. I år har kommunen fått tillbaka 4,0 mkr av skattetillägg
som har betalats i extraordinär kostnad under 2018. Kommunen har även fått 9,1 mkr
mindre intäkter i bidrag i utjämningssystemet på grund av bristande rutiner.
Nämnderna visar ett positiv resultat på +1,7 mkr. Barn och utbildningsnämnden samt socialnämnden redovisar tillsammans ett överskott som en följd av bland annat ökade bidrag,
minskning av personalkostnader, minskade utbetalningar av försörjningsstöd samt minskning av externa placeringar. Kommunstyrelsens underskott är till stor del en följd av avskrivningar, teknisk förvaltning och försenade anpassningar. Generellt har avskrivningar
varit höga under året då avskrivningar som egentligen skulle belasta flertalet år tillbaka
belastade 2019 istället.

Från revisionsberättelsen
Revisionen har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda lekmannarevisorer/revisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag. Granskningen har utförts av sakkunniga (KPMG AB) som biträder
revisorerna.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet
och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning
samt gett det resultat som redovisas i "Revisorernas redogörelse"
Revisionen bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i Hofors kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Revisionen bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

15
(32)

Kommunfullmäktige
2020-04-22
Revisionen bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har
varit tillräcklig.
Revisionen bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen till största del inte
är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige uppställt och att resultatet av arbetet
för att uppfylla verksamhetsmålen inte kan bedömas.
Revisionen tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Yuval Chulati 2020-03-20
Årsredovisning 2019 Hofors kommun
KSAU 2020-03-17/ § 32
KS 2020-04-01/ § 33
Muntlig information Yuval Chulati, ekonomichef
Revisionsberättelse för år 2019 från revisorerna i Hofors kommun

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 37 Beviljande av ansvarsfrihet
A)Kommunstyrelsen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för Kommunstyrelsen och de enskilda
förtroendevalda för år 2019, i enlighet med revisorernas tillstyrkan.
Jäviga
Daniel Johansson (S)
Kenneth Axling (S)
Tiina Kauppi (S)
Tomas Isaksson (S)
Mari Rasjö (S)
Eva Lindberg (S)
Torbjörn Jansson (S)
Torbjörn Nordström (L)
Arne Evertsson (L)
Hans Larsson (C)
Jakob Staland (C)
Carina Halfvars (V)
Anne Persson (HOP)
Anders Björk (HOP)
Sanna Stenberg (HOP)
Margon Johanssen (SD)
Charlie Ahlholm (SD)

Ersättare

B) Barn- och utbildningsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för Barn- och utbildningsnämnden
och de enskilda förtroendevalda för år 2019, i enlighet med revisorernas tillstyrkan.
Jäviga
Daniel Johansson (S)
Eva Lindberg (S)
Cia Norberg (L)
Torbjörn Nordström (L)
Margon Johansen (SD)
Inger Johansson (SD)

Justerare

Ersättare

Utdragsbestyrkande
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C) Socialnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för Socialnämnden och de enskilda
förtroendevalda för år 2019, i enlighet med revisorernas tillstyrkan.
Tomas Isaksson (S) väljs som justerare för § 37 c istället för Remzija Kolasinac (S)
Jäviga
Kenneth Axling (S)
Remzija Kolasinac (S)
Anette Björk (S)
Arne Evertsson (L)
Carina Halfvars (V)
Gry Sjöberg (HOP)
Sanna Stenberg (HOP)
Charlie Ahlholm (SD)
Inger Johansson (SD)

Justerare

Ersättare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

18
(32)

Kommunfullmäktige
2020-04-22

D) Valnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för Valnämnden och de enskilda förtroendevalda för år 2019, i enlighet med revisorernas tillstyrkan.
Tomas Isaksson (S) väljs som justerare för § 37 d istället för Sten Pettersson (SD).
Jäviga
Anne Persson (HOP)
Sten Pettersson (SD)

Justerare

Ersättare

Utdragsbestyrkande
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E) Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd och de enskilda förtroendevalda för år 2019, i enlighet med revisorernas
tillstyrkan.
Jäviga
Kenneth Axling (S)
Tiina Kauppi (S)

Ersättare

F) Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för Överförmyndarnämnden Västra
Gästrikland och de enskilda förtroendevalda för år 2019, i enlighet med revisorernas tillstyrkan.
Jäviga
Tiina Kauppi (S)

Ersättare

G) Gemensamma nämnden för verksamhetsstöd
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för Gemensamma nämnden för verksamhetsstöd och de enskilda förtroendevalda för år 2019, i enlighet med revisorernas tillstyrkan.

H) Gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten, FoU välfärd, RegNet och
HelGe mellan Gävleborgs läns landsting och kommunerna i Gävleborgs län
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten, FoU välfärd, RegNet och HelGe mellan Region Gävleborg och kommunerna i Gävleborgs län och de enskilda förtroendevalda för år 2019, i enlighet med revisorernas tillstyrkan.
Jäviga
Kenneth Axling (S)
Carina Halfvars (V)

Justerare

Ersättare

Utdragsbestyrkande
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I) Företagshälsovårdsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för Företagshälsovårdsnämnden och
de enskilda förtroendevalda för år 2019, i enlighet med revisorernas tillstyrkan.
Jäviga
Hans Larsson (C)
Carina Halfvars (V)

Ersättare

Ärende
Revisorerna i Hofors kommun har granskat årsredovisning och tillstyrker att kommunstyrelsen, övriga nämnder och förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.
Den som under 2019 var ledamot i Kommunstyrelsen eller en nämnd och är ledamot i
Kommunfullmäktige är jävig. Vid fråga om ansvarsfrihet förklaras därför ledamöter enligt
ovan jäviga och deltar inte i handläggningen.
Kommunfullmäktige beviljar Kommunstyrelsen respektive varje nämnd ansvarsfrihet för år
2019 i separata beslut.

Beslutsunderlag
Revisionsberättelse, 2019

Expedieras
Nämnderna och styrelsen
Revisorerna
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 38 Reviderad förbundsordning för inköp Gävleborg
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta den förbundsordning för Inköp Gävleborg som dess
direktion beslutade om att rekommendera ägarkommunerna 2020-02-10.

Ärende
I samband med Gävle kommuns utträde ur Inköp Gävleborg 2019-12-31 skedde förändringar av Inköp Gävleborgs uppdrag. Förändringarna reglerades i en ny förbundsordning
och innebar att förbundets huvuduppdrag fortsättningsvis är att förvalta redan tidigare
ingångna avtal till dess de upphör.
Regelverket kring kommunalförbund har nyligen ändrats i syfte att skapa större tydlighet
kring bland annat likvidation. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har dessutom tagit
fram en mall för hur en förbundsordning bör se ut vilket man rekommenderar kommuner
och regioner att följa.
För att få en förbundsordning som följer de rekommendationer som finns har direktionen
för Inköp Gävleborg valt att vid sitt sammanträde 2020-02-10 föreslå ägarkommunerna att
anta bilagd förbundsordning. Förändringarna jämfört med den nu gällande är rödmarkerade.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunchef Jonatan Alamo Block 2020-02-18
Förbundsordning Inköp Gävleborg antagen av direktionen 2020-02-10
KSAU 2020-03-17/ § 35
KS 2020-04-01/ § 37

Expedieras
Akten
Inköp Gävleborg

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 39 Godkännande av stadgar för stiftelsen Gammelstilla Bruk
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderade stadgar för stiftelsen Gammelstilla
Bruk (org. nr: 885500-9935).

Ärende
Stiftelsen Gammelstilla Bruk har inkommit med förslag på reviderade stadgar för stiftelsen.
De nu gällande stadgorna är de som fastställdes vid bildandet av stiftelsen 1988. För att
ändra stadgorna krävs det att styrelsen i Gammelstilla Bruk vid två styrelsemöten med
minst 2/3 majoritet godkänt ändringarna samt att stiftarna, dvs. Hofors kommun och
Torsåkers Hembygdsförening, också godkänner ändringarna.
Styrelsen i Gammelstilla Bruk har den 2020-01-08 och den 2020-01-29 beslutat att ändra
stadgorna enligt det förslag som kommunen nu har att ta ställning till.
De mer betydande ändringarna i förslaget är att Gammelstilla Byalag tilldelas två platser i
styrelsen, detta eftersom den tidigare stiftaren Gammelstilla Sambete HB redan 1995 lämnat stiftelsen. Mandatperioden för styrelsen har också uppdaterats, till kommunens nu
gällande mandatperioder, till 4 år. Datumen för årsredovisning och årssammanträde har
enligt förslaget flyttats fram två månader till april respektive maj månad. Detta har stämts
av med kommunens ekonomifunktion som sköter stiftelsens ekonomiska förvaltning. Det
innebär dock att fullmäktige inte kommer att kunna hantera beviljande av ansvarsfrihet för
styrelsen vid samma sammanträde då övriga beslut om ansvarsfrihet fattas. Utifrån Stiftelselagens (1994:1220) kap 4 §4 har stadgorna ändrats till att förvaltningen ska granskas av
en kvalificerad revisor och till den en kvalificerad suppleant. Detta ligger enligt Stiftelselagen på styrelsen att utse.
I stadgornas §14 hänvisas det till en lag från 1929 som upphört att gälla. Efter kontakt med
styrelsens sekreterare har vi förstått det som att någon ändring i sak inte har skett. Hänvisningen bör dock framöver uppdateras och om det inte bedöms som en redaktionell ändring
skrivas fram för godkännande av stiftarna.
Kommunen har vid åtminstone två tillfällen tidigare beslutat om revidering av stadgar för
Stiftelsen Gammelstilla Bruk. Då dessa av styrelsen i Gammelstilla Bruk inte har hanterats
på korrekt sätt saknar dessa beslut giltighet. Förändringarna som kommunen hade att ta
ställning till 2017 och som Kommunfullmäktige den 2017-09-19 / § 80 godkände stämmer i
allt väsentligt överens med de förändringar som föreslås nu.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, Kanslichef, 2020-02-27
Förslag till stadgar för stiftelsen Gammelstilla Bruk
Stadgar för stiftelsen Gammelstilla Bruk från 1988
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Stiftelsen Gammelstilla Bruks styrelseprotokoll, 2020-01-08
Stiftelsen Gammelstilla Bruks styrelseprotokoll, 2020-01-29
Historik kring ändring av stadgarna för Stiftelsen Gammelstilla Bruk, 2020-01-29
KSAU 2020-03-17/ § 36
KS 2020-04-01/ § 38

Expedieras
Stiftelsen Gammelstilla Bruk
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 40 Extra ersättare och möjlighet att delta på distans för
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd och Överförmyndarnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 utöka antalet ersättare i Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd till ett antal
om 22.
 utöka antalet ersättare i Överförmyndarnämnden till ett antal om 6.
 I Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds och Överförmyndarnämndens reglementen införa följande bestämmelse: ”Nämnden får, om särskilda skäl föreligger,
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att
samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar i förväg anmäla detta till
kommunledningskontoret. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i
nämnden.”

Ärende
Sandvikens kommun har vänt sig till Hofors kommun och Ockelbo kommun med önskemål
om att kommunerna, mot bakgrund av pågående pandemi med coronavirus, ska fatta beslut om utökning av antalet ersättare i Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd och
Överförmyndarnämnden samt att möjligheten att delta på distans förs in i nämndernas
reglementen. Sandvikens kommun planerar att fatta detta beslut vid deras extrainsatta
fullmäktigesammanträde den 6 april. Då Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd och
Överförmyndarnämnden är en gemensam nämnd mellan Hofors, Ockelbo och Sandviken
behöver respektive kommun anta samma förändringar av reglemente och antalet ersättare. Varje kommun måste dessutom utse ersättare för respektive kommuns utökade platser.
Extra ersättare
Med risk för att många kan bli sjuka under pågående pandemi med coronavirus föreslås en
förstärkning av antalet ersättare i nämnderna.
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd består idag av 11 ledamöter och 11 ersättare,
varav Sandvikens kommun utser 5 ledamöter och ersättare, Hofors 3 ledamöter och ersättare och Ockelbo 3 ledamöter och ersättare. Förslaget är att utöka antalet ersättare till ett
antal om 22. Utökningen medför 5 extra ersättare för Sandvikens kommun och 3 extra för
Hofors kommun respektive Ockelbo kommun.

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

25
(32)

Kommunfullmäktige
2020-04-22

Överförmyndarnämnden består idag av 5 ledamöter och 3 ersättare. Varav 3 ordinarie och
1 ersättare från värdkommunen Sandviken samt 1 ordinarie och 1 ersättare från vardera
Hofors och Ockelbo kommuner. Förslaget är att utöka antalet ersättare till ett antal om 6.
Utökningen medför 1 extra ersättare för vardera kommuner.
Möjlighet att delta på distans
Enligt 6 kap. 23§ kommunallagen (2017:725) får ledamöter i nämnder delta i sammanträden på distans om Kommunfullmäktige har fattat sådant beslut. Deltagandet ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara
närvarande vid nämndens sammanträde.
Om fullmäktige har fattat beslut om möjligheten att delta på distans, är det som regel ordföranden som har att avgöra om närvaro får ske på distans vid visst sammanträde. Fullmäktige kan också fatta beslut om att överlåta till nämnden att närmare bestämma i vilka situationer deltagande på distans får ske och vad som ytterligare ska gälla för sådant deltagande.
Det är inte rättsligt prövat om samtliga deltagare i ett nämndssammanträde kan delta på
distans.
En nämnd som har beslutat att dess sammanträden ska vara offentliga, kan när som helst
besluta att de inte längre ska vara offentliga.
Fullmäktige- och nämndsmöten kan inte hållas per telefon eller genom så kallade per
capsulam beslut (cirkulerat mötesprotokoll för underskrift).
Mot bakgrund av pågående pandemi med coronavirus och dess smittorisk samt att många
eventuellt kan komma att bli sjuka föreslås att Kommunfullmäktige beslutar att införa möjligheten till deltagande på distans för ledamöter i Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd och Överförmyndarnämnden. Vidare föreslås att följande ändring görs i dessa
nämnders reglementen:
”Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild
eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar i förväg anmäla detta till kommunledningskontoret. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden.”

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, Kanslichef, 2020-03-30
KS 2020-04-01/ § 49

Expedieras
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
Överförmyndarnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

26
(32)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2019/106

27
(32)

Kommunfullmäktige
2020-04-22

§ 41 Avgift för positioneringslarm
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa avgiften för positioneringslarm till den faktiska
kostnaden (i nuläget 375 kr per månad).

Ärende
Socialnämnden fattade den 2019-11-21 beslut att föreslå kommunfullmäktige att besluta
att anta avgiften för positioneringslarm motsvarande den faktiska kostnaden. Larmet är en
kombination med nuvarande trygghetstelefon och syftet med positioneringslarmet är att
öka möjligheterna för brukaren att vara aktiv och känna sig trygg.
Det är kommunfullmäktige som beslutar om avgifter. Förvaltningen har gått igenom de
föreslagna ändringarna och har inget att erinra mot dem. Därför föreslås att avgifterna för
positioneringslarm fastställs.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Yuval Chulati 2020-01-21
Socialnämnden 2019-11-21 § 131 Avgift för positioneringslarm
KSAU 2020-03-17/ § 39
KS 2020-04-01/ § 42

Expedieras
Akten
Socialnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 42 Revidering samt nya avgifter inom socialnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa föreslagna avgifter inom Socialnämnden och att
de ska gälla från 1 maj 2020.

Ärende
Socialnämnden beslutade den 2019-12-18 att föreslå kommunfullmäktige att besluta att
anta föreslagna avgifter inom socialnämnden och att de ska gälla från 1 april 2020. I arbetet
med framtagandet av avgifterna har Socialnämnden omvärldsbevakat för att se vilka avgifter andra kommuner tar ut och justerat avgifterna utifrån förändrat prisbasbelopp och
Konsumentverkets rekommendationer.
Det är kommunfullmäktige som beslutar om avgifter. Förvaltningen har gått igenom de
föreslagna ändringarna och har tagit fram några förtydliganden men inte ändrat något i
sak. Därför föreslås att avgifterna fastställs enligt bilaga från och med 1 maj 2020.

Ekonomisk kalkyl
I de fall som taxorna förändrats har socialnämnden beskrivit den ekonomiska konsekvensen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Yuval Chulati 2020-01-29
Socialnämnden 2019-12-18 § 142 Revidering samt nya avgifter inom socialnämnden
KSAU 2020-03-17/ § 40
KS 2020-04-01/ § 43

Expedieras
Akten
Socialnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 43 Riktlinje gällande hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till riktlinje gällande hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda och att tidigare fastställd handlingsplan vid hot och våld mot
förtroendevalda (KS 2016-08-29/ §82) upphör att gälla.

Ärende
Den offentliga verksamheten ska präglas av demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. Hot
och våld riktat mot förtroendevalda samt mot offentliga sammanträden innebär ett allvarligt hot mot dessa grundläggande principer och den demokratiska beslutsprocessen riskerar att störas. Detta kan leda till att politiker tvekar inför beslut, blir påverkade i sitt beslutsfattande, hoppar av sina uppdrag eller väljer att inte engagera sig i vissa politiska frågor. Det kan även försvåra rekryteringen av nya politiker samt påverka hur tillgängliga de
förtroendevalda blir gentemot medborgarna.
Mot bakgrund av detta har Hofors Kommun tagit fram denna riktlinje. Med hjälp av checklistor kan kommunen agera snabbt och effektivt när något händer.
Denna riktlinje syftar också till att uppmärksamma och motverka normalförskjutningen om
att de förtroendevalda ”ska tåla lite mer”. Störningar, olyckor och ohälsa vid offentliga
sammanträden i Hofors kommuns lokaler ska också förebyggas genom denna riktlinje.

Ekonomisk kalkyl
Inga kostnader förutom arbetstid.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Anders Holmkvist, säkerhetschef, 2020-01-07
Förslag till riktlinje gällande hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda
KSAU 2020-01-14 / § 10
KS 2020-03-03/ § 15
KS 2020-04-01/ 41

Expedieras
Akten
Säkerhetschef
Förtroendevalda

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 44 Rapportering av obesvarade motioner och medborgarförslag 2020
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporteringen av obesvarade motioner och
medborgarförslag.

Ärende
I Kommunallagen 5 kap 35 § framgår det att en motion eller ett medborgarförslag ska om
möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid,
ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom
samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare
handläggning.
Per den 2020-02-25 är nedanstående motioner och medborgarförslag obesvarade.
Obesvarade motioner – äldre än ett år
Anmäld KF Dnr
Ärende
2019-02-19 2019/14
Motion om omkörningsfil vid korsningen Storgatan-Skolgatan
2018-03-20 2018/30
Motion om minnesmärke för "med kärlek från
Hofors"
2018-02-20 2018/5
Motion om att åter ta fram Carl Harry Stålhanes konstverk Spel till allmänhetens beskådan
2017-05-23 2017/86
Motion om lokalt producerade livsmedel
2017-05-23 2017/57
Motion om handbok om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Obesvarade motioner – ej äldre än ett år
Anmäld KF Dnr
Ärende
2020-02-18 2020/20
Motion "stäng inte av barnen från förskolan
eller fritids"
2020-02-18 2020/18
Motion om visselblåsarfunktion i Hofors kommun
2020-02-18 2020/17
Motion om att motioner ska göras tillgängliga
på kommunens hemsida
2019-11-12 2019/101 Motion om att motverka sexuella övergrepp
2019-11-12

Justerare

2019/96

Motion angående drogfri skolavslutning

Utdragsbestyrkande
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Utredning pågår
Utredning pågår
Utredning pågår
Utredning pågår
Utredning pågår

Status
Inväntar handläggare
Utredning pågår
Inväntar handläggare
Inväntar BUNs
yttrande
Inväntar BUNs
yttrande
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2019-04-23

2019/25

2019-03-19

2019/15

Motion om att erbjuda körkortsteori för perso- Utredning pågår
nalen, anmälan
Motion om gratis broddar
Utredning pågår

Obesvarade medborgarförslag – äldre än ett år
Anmäld KF Dnr
Ärende
Status
2018-02-20 2017/179 Medborgarförslag om framkomligheten mellan Planerad till KS
Skolgatan och affärerna
2020-03-03
Obesvarade medborgarförslag – ej äldre än ett år
Anmäld KF Dnr
Ärende
2019-11-12 2019/98
Medborgarförslag om belysning av gångväg vid
Postiljonsvägen
2019-10-15 2019/76
Medborgarförslag om Lugneån
2019-09-17 2019/68
Medborgarförslag om hundrastgård i Hagaparken

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, Kanslichef 2020-02-25
KSAU 2020-03-17/ § 41
KS 2020-04-01/ § 44

Expedieras
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Inv. Hoforshus
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§ 45 Rapportering till Kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporteringen.

Ärende
Rapportering till Kommunfullmäktige för perioden 2020-03-19 – 2020-04-09:
Löpnr
Ärende
372/2020 Skrivelse angående flytten av Mira till Persgården

Avsändare
Reg.datum
Inger Gustafsson 2020-04-07

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, Kanslichef

Beslutsförslag under mötet
Anne Persson (HOP) yrkar att händelsen ska utredas.
Ordförande beslutar att inte lyfta yrkandet med hänvisning till att det i dag är en rapportering och ledamot får återkomma med en egen skrivning i ärendet.
Daniel Johansson (S), Kenneth Axling (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporteringen.
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