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§ 127 Kungörande
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna sammanträdets kungörande.

Ärende
Innan ärendebehandlingen inleds mötet med att Hofors kommunfullmäktige firar demokratin. Runt om i hela Sverige har kommuner och landsting i år uppmärksammat denna
viktiga händelse.
Anita Drugge från Hofors Hembygdsförening har gjort en affischutställning i fullmäktigesalen samt håller ett tal för att högtidlighålla hundraårsjubileet av Sveriges Riksdags beslut av
införandet av allmän och lika rösträtt i Sverige på kommunal och regional nivå. År 1919 var
det första året som både män och kvinnor kunde rösta med en röst vardera.
Riksdagens demokratijubileum firas mellan 2018 och 2022: hundra år efter att den första
överenskommelsen om allmän och lika rösträtt slöts i kammaren till hundra år efter att de
första fem kvinnorna tog plats i riksdagen.
Särskilt uppmärksammades Kerstin Hesselgren som var den första kvinnliga ledamoten i
riksdagens första kammare från år 1922. Kerstin var född i Hofors och en tidig kämpe för
kvinnors rättigheter. De andra fyra kvinnorna valdes samtidigt in till andra kammaren.
Dagens sammanträde har kungjorts på kommunens officiella anslagstavla.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 128 Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen med nedanstående ändringar.

Ärende
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendena i kallelsen § 143 - § 145.

Justerare
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§ 129 Allmänhetens frågestund
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avsluta ärendet.

Ärende
Allmänheten har enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning möjlighet att ställa frågor till
Kommunfullmäktiges ledamöter.
En fråga har inkommit angående utflyttning av samhällsservice från Hofors kommun.
Kommunstyrelsens ordförande Linda-Marie Anttila (S) har givit ett skriftligt svar.

Beslutsunderlag
Allmänhetens fråga om flytt av samhällsservice, 2019-11-22, Pär Åslund
Svar på allmänhetens fråga om flytt av samhällsservice, 2019-12-03, Linda-Marie Anttila

Expedieras
Frågeställare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 130 Information om måluppfyllelse i skolan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tacka för informationen och beakta skolchefs synpunkter

Ärende
Skolchef Katarina Ivarsson informerar om måluppfyllelse i skolan och om skolans styrning.
Presentationen inleds med glimten i ögat genom att politikerna får sätta sig i skolbänken.
Skolchef berättar att skolan har en lång rad lagar och bestämmelser som man måste förhålla sig till.
I första hand styr skollag och förordningar inklusive läroplaner. Men man måste även följa
andra lagar såsom t.ex. kommunallag, förvaltningslag och diskrimineringslag. Styrkedjan
består av elever, lärare, rektor, huvudman (d.v.s. kommunfullmäktige genom utbildningsnämnd och skolchef) och staten, alla med ansvar för sina egna områden.
Regering och riksdag utformar den nationella utbildningspolitiken och formulerar mål i lagar och förordningar. Huvudmannen fördelar resurser, följer upp och utvärderar. Verksamheten har yttersta ansvaret för utbildningen utifrån skollag och läroplaner.
Därefter informerar skolchef om resultatet från nationella prov i olika årskurser och hur
Hofors kommuns elever har presterat i förhållande till målsättningarna. Hofors kommun
blev rankad som den 10:e bästa skolkommunen i Sverige.
Efter att ha analyserat resultaten lyfter skolchef fram vikten av skickliga lärare för att lyfta
elever. Generellt är det viktigt att ha behöriga lärare som förutom områdeskompetens får
en pedagogisk grund att stå på. För att lyfta resultaten ytterligare är det även viktigt att
rektor gör djupgående analys av sin enhet. Resultatmässigt finns stora skillnader mellan
pojkar och flickor. Generellt är flickorna mycket duktiga i Hofors kommun. I kommunen
behöver vi arbeta mer för att få pojkarna med oss på ett bättre sätt.
Fokusområden framöver är måluppfyllelse, likvärdig skola, psykisk hälsa, trygghet och studiero, kompetensförsörjning och verksamhetsanpassade lokaler.

Beslutsunderlag
Muntlig information från Katarina Ivarsson, skolchef
Presentation

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2018/121

§ 131 Entledigande/fyllnadsval
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
- att entlediga Linda Lundberg (V) som ersättare i kommunfullmäktige, ledamot tillika
andre vice ordförande i BUN, ledamot i Hoåns kraft AB (org. nr. 556672-4620), suppleant i Hofors Elverk AB (org. nr. 556425-7441), samt som ledamot i valberedningen
- att begära ny sammanräkning hos Länsstyrelsen efter Linda Lundbergs avgång,
- att utse Susanna Wintherhamre (V) som ny ledamot tillika andre vice ordförande i
BUN,
- att utse Alexander Lemoine (V) som ny ledamot i Hoåns kraft AB (org. nr. 5566724620),
- att utse Alexander Lemoine (V) som ny suppleant i Hofors Elverk AB (org. nr.
556425-7441), samt
- att utse Samuel Gonzalez (V) som ny ledamot i valberedningen.

Ärende
Linda Lundberg (V) har inkommit med en begäran om uppsägelse från samtliga sina uppdrag i fullmäktige, nämnder och styrelser. Vänsterpartiet har inkommit med förslag på ersättare.

Expedieras
Länsstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Hoåns kraft AB
Hofors elverk AB
Valberedningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2019/91

§ 132 Taxor och avgifter inom Fritidsenheten
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
- att fastställa föreslagna nya och justerade taxor och avgifter inom Fritidsenhetens
verksamhetsområde att gälla från 2020-01-01.
- att det råder 0-taxa för skolverksamhet i Fritidsenhetens anläggningar förutom för
rehabbassäng
- att det råder föreningstaxa för övrig kommunal verksamhet i Fritidsenhetens anläggningar.

Reservation
Samuel Gonzalez (V), Carina Halfvars (V) och Olivia Drugge-Wikman (V) reserverar sig mot
beslutet.

Ärende
Inom fritidsenheten hanteras ett antal olika taxor och avgifter vid uthyrning av lokaler och
vid entré till simhall. De flesta föreningar, privatpersoner och företag bokar lokaler som
hyrs ut per timme, och det kan bokas både för en hel säsong och för enstaka tillfällen. Det
finns olika nivåer på taxor; ungdom (träning/match), vuxen (träning/match), och privattaxa
samt specialtaxa. Ungdomstaxan är den lägsta och är den som föreningar betalar för sin
barn- och ungdomsträning/matcher. Vuxentaxa betalar föreningar när deras seniorgrupper
har träning/matcher. Privattaxa betalar föreningar utanför Hofors kommun, privatpersoner
och företag. Specialtaxa kan innebära olika saker, exempelvis kan en förening ha nolltaxa
på grund av ett brukaravtal som betyder att föreningen hjälper till på anläggningen.
Vissa taxor är beslutade i december 1992 och ett stort antal är från beslutade i juni 2008.
Verksamheten har i vissa delar förändrats sedan 1992/2008 och det finns taxor som inte
finns beslutade och det finns lokaler som inte längre är aktuella för att hyras ut och några
har tillkommit. Det finns alltså ett behov av att anpassa taxorna både till dagens verklighet
och nuvarande kostnadsläge. Fritidsenheten har därför gjort en översyn, samt informerat
sig om hur det ser ut i andra kommuner och tagit hänsyn till demokratiska aspekter. Taxorna föreslås att blir mer enhetliga och i vissa fall justeras till en nivå som är något högre än
den vi har idag. Höjningen ligger i linje med den budget som antagits för Fritidsenheten för
2020.
Under dagtid nyttjas alla Fritidsanläggningar för skolverksamhet (kommunal förskola,
grundskola, särskola och gymnasieskola). Det är så kallad 0- taxa i alla lokaler förutom Rehabbassäng. Det föreslås fortsätta. För övrig kommunal verksamhet som bokar och nyttjar
fritidsanläggningar gäller i dagsläget föreningstaxa. Även denna föreslås fortsätta.
De nya och justerade taxorna och avgifterna föreslås träda ikraft 2020-01-01.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ekonomisk kalkyl
Fritidsenhetens budget är inför år 2020 justerad, vad gäller intäkter för lokalupplåtelse,
med 270 000 kr och för intäkter för badentréer med 25 000 kr. Med föreslagna höjningar
kan det förväntas uppnås. Höjningen för föreningstaxan beräknas till 65 000 kr och resterande ökade intäkter beräknas komma från extern uthyrning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Sarah Winges, Fritidschef, 2019-10-17
Förslag till taxor Hofors Kommuns Idrottsanläggningar och övriga lokaler
KSAU 2019-11-05 / § 111
KS 2019-11-19 / § 138

Beslutsförslag under mötet
Samuel Gonzalez (V) yrkar på
1. Att entréavgifterna för simhallen lämnas orörda, men i övrigt fastställa föreslagna
avgiftshöjningar.
2. Att upphäva beslutet om att inrätta ett föreningsutskott under kommunstyrelsen.
3. Att ändra i delegationsordningen på så vis att i samtliga fall där det står angivet att
delegation ligger hos föreningsutskottet, ska delegationen istället ligga hos arbetsutskottet.
4. Att uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att utvärdera och vid behov lämna
förslag på reviderade regler för kommunens föreningsbidrag.
Daniel Johansson (S) och Kjell Höglin (S) yrkar på att kommunfullmäktige avslår Samuel
Gonzalez (V) förslag.
Daniel Johansson (S), Arne Evertsson (L), Kenneth Axling (S), Hans Larsson (C), Anne Persson (HOP) och Kjell Höglin (S) yrkar på att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.

Fråga om ajournering
Samuel Gonzalez (V) yrkar på ajournering. Ordförande ställer frågan om ajournering till
fullmäktige och finner att fullmäktige beslutar att inte ajournera sig.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns flera förslag till beslut. Ordförande föreslår att först ställa
Samuels Gonzalez (V) förslag till beslut mot avslagsyrkande, därefter att ställa frågan om
bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut. Propositionsordningen godkänns.
Ordförande konstaterar att fullmäktige beslutar att avslå Samuel Gonzalez (V) förslag till
beslut. Fullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.

Expedieras
Akten
Fritidsenheten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 133 Taxa plan- och bygglagen m.m.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
- att anta ny taxa för plan- och bygglagen samt kart- och mätverksamhet och att nya
taxan träder i kraft den 1 januari 2020, varvid tidigare taxa upphör att gälla.
- att handläggningskostnaden per timme för bilaga A ska vara 936 kronor, för bilaga B
1 270 kronor och för bilaga C 1 170 kronor.

Ärende
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd (VGS) fattade den 2019-09-24 beslut om att
föreslå kommunfullmäktige att genomföra förändringar i taxan kring plan- och bygglagen.
Bakgrunden är att under 2018 trädde en ny taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen
samt kart- och mätverksamhet i kraft i Hofors, Ockelbo respektive Sandviken. Taxan bygger
på det underlag som SKL presenterade under 2014 där utgångspunkten var att få ett tydligare och mer transparent material. Taxekonstruktionen från 2014 skiljer sig mycket åt jämfört med tidigare underlag från SKL. Denna taxa skilde sig åt mellan de tre kommunerna då
Hofors och Ockelbo valde att sänka taxan med 20 % och på så vis subventionera priset genom avgiften till VGS.
Genom att det skedde stora förändringar i taxekonstruktionen har VGS genomfört en ordentlig genomgång av material skett vilket bland annat medfört flera redaktionella ändringar. De flesta ändringarna i bilaga A medför en minskning av uppskattad genomsnittlig
tidsåtgång för olika ärendetyper. För några ärendetyper medför det däremot en ökning av
uppskattad genomsnittlig tidsåtgång. För bilaga B och C föreslås enbart mindre förändringar.
Beräkningen enligt SKL:s modell för uträkning av handläggningskostnad har uppdaterats för
att fastställa nivå på en ny timavgift som följer den kostnadsutveckling som skett. De fasta
avgifter föreslås räknas upp med 6 procent vilket motsvarar den sammanlagda indexhöjning (PKV) som skett sedan nuvarande taxa antogs. Med det lämnade förslaget skulle timavgiften för bygglov etc öka med 29,42 %, detaljplan med 13,39 % och kart- och mät med
7,34 %.
Det är kommunfullmäktige som beslutar i dessa taxefrågor för respektive kommun. Förvaltningen har gått igenom de föreslagna ändringarna och har inget att erinra mot ändringarna gällande detaljplan och kart- och mät. Däremot anser förvaltningen att den nuvarande
subventionen på 20 % gällande bygglov kvarstår. Ökningen blir helt enkelt svår att förklara
för företag och medborgare då kommunens ambition är att öka byggandet i kommunen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Jonatan Alamo Block 2019-10-24
Justerare

Utdragsbestyrkande
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VGS 2019-09-24 § 152 Taxa plan- och bygglagen m.m.
Tjänsteskrivelse Taxa PBL karta och mät
Taxa PBL, karta och mät inkl. bilagor
KSAU 2019-11-05/ § 105
KS 2019-11-19 / § 132

Beslutsförslag under mötet
Kenneth Axling (S), Samuel Gonzalez (V) föreslår att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med kommunstyrelsens förslag

Expedieras
VGS
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 134 Taxa miljöbalken
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
- att anta ändringar i taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken,
- att avgiften för handläggning enligt denna taxa är 1 120 kr per timme och att
- att ändringar och den nya timavgiften ska börja gälla den 1 januari 2020.

Ärende
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd (VGS) fattade den 2019-09-24 beslut om att
föreslå kommunfullmäktige att genomföra förändringar i avgifter för tillsyn och prövning
enligt miljöbalken.
Bakgrunden är att den 1 januari 2018 trädde en taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken i kraft i Hofors, Ockelbo respektive Sandviken. Taxan utgår från Sveriges Kommuner
och Landstings, SKL:s modell med tidsfaktorer, med anpassningar utefter de lokala förutsättningarna. Tidsfaktorn multipliceras sedan med gällande timtaxa. Tidsfaktorer och avgifter framgår av taxebilaga 1-2. Timavgiften beräknas fram utifrån Sveriges Kommuner och
Landstings, SKL:s modell för uträkning av handläggningskostnad.
Beräkningen har uppdaterats för att fastställa nivå på en ny timavgift som följer den kostnadsutveckling som skett. Även mindre ändringar i taxebilaga 2 föreslås. Detta motsvarar
en ökning med 2,75 %.
Det är kommunfullmäktige som beslutar i dessa taxefrågor för respektive kommun. Förvaltningen har gått igenom de föreslagna ändringarna och har inget att erinra mot dem.
Därför föreslås att de nya taxorna fastställs.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Jonatan Alamo Block 2019-10-24
VGS 2019-09-24 § 150 taxa miljöbalken
Tjänsteskrivelse miljöbalkstaxa
Taxa miljöbalken inkl. bilagor
KSAU 2019-11-05/ § 107
KS 2019-11-19 / § 133

Expedieras
VGS
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 135 Taxa strålskyddslagen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
- att anta ändringar i taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen,
- att avgiften för handläggning enligt denna taxa är 1 120 kr per timme, och
- att ändringar och den nya timavgiften ska börja gälla den 1 januari 2020.

Ärende
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd (VGS) fattade den 2019-09-24 beslut om att
föreslå kommunfullmäktige att genomföra förändringar i avgifter för tillsyn kring strålskyddslagen.
Bakgrunden är att den 1 januari 2018 trädde en taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen i
kraft i Hofors, Ockelbo respektive Sandviken. Avgift enligt taxan tas ut som fast avgift, årlig
tillsynsavgift samt timavgift. Timavgiften beräknas fram utifrån Sveriges Kommuner och
Landstings, SKL:s modell för uträkning av handläggningskostnad. Beräkningen har uppdaterats för att fastställa nivå på en ny timavgift som följer den kostnadsutveckling som skett
och innebär en ökning på 2,75 %.
Det är kommunfullmäktige som beslutar i dessa taxefrågor för respektive kommun. Förvaltningen har gått igenom de föreslagna ändringarna och har inget att erinra mot dem.
Därför föreslås att de nya taxorna fastställs.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Jonatan Alamo Block 2019-10-24
VGS 2019-09-24 § 151 Taxa strålskyddslagen
Tjänsteskrivelse strålskyddstaxa
Taxa för strålskydd inkl. bilaga 2020
KSAU 2019-11-05/ § 106
KS 2019-11-19 / § 134

Expedieras
VGS
Akten

Justerare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2019/93

15
(27)

Kommunfullmäktige
2019-12-10

§ 137 Taxa för tillsyn tobak m.m
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
- att avgiften för handläggning enligt denna taxa är 1 120 kr per timme,
- att den nya timavgiften ska börja gälla den 1 januari 2020.

Ärende
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd (VGS) fattade ett ordförandebeslut den 201910-14 om att föreslå kommunfullmäktige i Hofors att genomföra förändringar i avgifter för
tillsyn av tobak med mera.
Bakgrunden är att den 12 december 2018 beslutade riksdagen att införa en ny lag, Lag om
tobak och liknande produkter (2018:2088), som började gälla den 1 juli 2019. På grund av
de ändringar som den nya lagen medför med bland annat tillståndsplikt för handel med
tobak och ett ändrat tillsynsansvar jämfört med tidigare tobakslag behövde taxan för handläggning av tobaksärenden från 2018 ändras. Ändringar antogs i respektive kommunfullmäktige i september 2019.
Vid ändringen i september 2019 föreslogs den nuvarande timavgiften i taxan på 1 090 kr
(2019) fortsatt gälla. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning har därefter uppdaterat beräkningen enligt SKL:s modell för uträkning av handläggningskostnad för att fastställa nivå på en ny timavgift inför 2020 som följer den kostnadsutveckling som skett. De
föreslår nu en ny taxa på 1120 kr, vilket motsvarar en procentuell ökning med 2,75 %.
Det är kommunfullmäktige som beslutar i dessa taxefrågor för respektive kommun. Förvaltningen har gått igenom de föreslagna ändringarna och har inget att erinra mot dem.
Därför föreslås att de nya taxorna fastställs.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Jonatan Alamo Block, kommunchef 2019-11-04
Ordförandebeslut VGS
Taxa tobak och receptfria läkemedel
Taxa för tobak, e-cigaretter och receptfira läkemedel 2020
KSAU 2019-11-05/ § 109
KS 2019-11-19 / § 136

Expedieras
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2019/83

16
(27)

Kommunfullmäktige
2019-12-10

§ 138 Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekusorer
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
- att anta ändringar i taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer,
- att avgiften för handläggning enligt denna taxa är 1 120 kr per timme, och
- att ändringar och den nya timavgiften ska börja gälla den 1 januari 2020.

Ärende
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd (VGS) fattade den 2019-09-24 beslut om att
föreslå kommunfullmäktige att genomföra förändringar i avgifter för tillsyn enligt lagen om
sprängämnesprekursorer.
Bakgrunden är att den 1 januari 2018 trädde en taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer i kraft i Hofors, Ockelbo respektive Sandviken. Avgift tas ut som timavgift
och betalas i efterskott. Timavgiften beräknas fram utifrån Sveriges Kommuner och Landstings, SKL:s modell för uträkning av handläggningskostnad.
Beräkningen har uppdaterats för att fastställa nivå på en ny timavgift som följer den kostnadsutveckling som skett. Detta motsvarar en höjning med 2,75 %.
Det är kommunfullmäktige som beslutar i dessa taxefrågor för respektive kommun. Förvaltningen har gått igenom de föreslagna ändringarna och har inget att erinra mot dem.
Därför föreslås att de nya taxorna fastställs.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Jonatan Alamo Block 2019-10-24
VGS 2019-09-24 §149 Taxa sprängämnesprekursorer
Tjänsteskrivelse VGS 2019 69
Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer 2020
KSAU 2019-11-05/ § 108
KS 2019-11-19 / § 137

Expedieras
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 139 Utbetalning av partistöd för 2020
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna utbetalning av partistöd för år 2020 med:
173 000 kronor till Arbetarpartiet Socialdemokraterna,
95 500 kronor till Hoforspartiet,
80 000 kronor till Sverigedemokraterna,
64 500 kronor till Vänsterpartiet,
64 500 kronor till Moderaterna,
64 500 kronor till Liberalerna,
49 000 kronor till Centerpartiet samt
33 500 kronor till Kristdemokraterna.

Ärende
Kommunfullmäktige ska årligen fatta beslut om utbetalning av partistöd. Partierna ska sedan efterföljande år redovisa att stödet har använts till det ändamål som anges i Kommunallagen. Enligt kommunens bestämmelser utgår ett årligt grundstöd om 18 000 kronor till
partierna i Kommunfullmäktige och ett årligt mandatstöd om 15 500 kronor för varje mandat som partiet har i Kommunfullmäktige.
Efter 2018 års val till Kommunfullmäktige finns 8 partier representerade, fördelade på 31
mandat. För 2018 års partistöd har redovisningar lämnats in och godkänts för samtliga 8
partier.

Ekonomisk kalkyl
Den totala kostnaden för partistöd uppgår 2020 till 624 500 kronor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, Kanslichef, 2019-10-25
KS 2019-11-19 / § 143

Expedieras
Partierna i fullmäktige
Ekonomifunktionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 140 Sammanträdesdagar 2020
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nedanstående förslag till 2020 års sammanträdesdagar för Kommunfullmäktige samt att uppdra till Kommunfullmäktiges presidium att
planera så att två sammanträden kan förläggas i Torsåker.

Ärende
Ett förslag till sammanträdesdagar för Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU), Kommunstyrelsen (KS) och Kommunfullmäktige (KF) 2020 har arbetats fram av kansliet. Avstämningar har gjorts med ekonomifunktionen, kommunchefen, Kommunstyrelsens ordförande
och med Kommunfullmäktiges presidium.
Kommunfullmäktiges presidium har skickat ut ett förslag till partierna i fullmäktige om att
tidigarelägga sammanträdena till kl. 15:00. Utifrån de synpunkter som kommit in kan det
konstaterats att det saknas stöd bland ledamöterna för att tidigarelägga sammanträdena.
I jämförelse med 2019 års sammanträdesdagar har ett sammanträde med KSAU, KS och KF
tagits bort under hösten. Ett sammanträde med Kommunstyrelsen respektive Kommunfullmäktige föreslås förläggas till en onsdag, istället för tisdag, för att undvika krock med
Regionfullmäktiges sammanträde.
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska två av Kommunfullmäktiges sammanträden
förläggas i Torsåker. Planeringen för detta överlämnas till Kommunfullmäktiges presidium.
Sammanträdesdagar 2020
Tid
Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept
KSAU 13:15 14 11 17
12
8
KS
08:15 28
3
1
26
22
KF
17:30
18 24
22
16

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, Kanslichef
KSAU 2019-11-05/ § 101
KS 2019-11-19 / § 144

Expedieras
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Hoforshus AB
Ekonomifunktionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 141 Motion om att anlägga två multisportarenor i kommunen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Ärende
Motionen var uppe för beslut i KSAU 2017-09-12 ärende §112/2017. Ärendet beslutade att
flyttas över i budgetprocess varpå ärendet utgick, och lades därmed in i investeringsbudgeten. I tjänsteskrivelse daterad 2017-09-01 finns ärendet och bakgrund beskrivet i mer detalj.
Multiarenan för Torsåker fanns med i investeringsbudget för Fritidsenheten för 2018. Möten var inbokade med ansvariga från skola och Hoforshus AB i mitten på mars 2018 för att
starta upp projektet i Torsåker. Inriktningen vara att göra investeringen i två steg, först
Torsåker och sedan Hofors. Utifrån det ekonomiska läget kommunen då befann sig i gjordes en översyn över vilka investeringar som kunde skjutas upp och fritidschefen fick direktiv från KLG, kommunledningsgruppen om att investeringen Multiarena Torsåker noterats
till ”skjuts upp”.
Multiarenan Torsåker överfördes till 2019 års investeringsbudget för Fritid. Det ekonomiska
läget har inte förbättrats och det finns i nuläget inte en komplett projektplan för färdigställande.
Förvaltningen föreslår att en projektgrupp med representanter från skola, Hoforshus AB
och fritid tillsättes och får i uppdrag, att i medborgardialog, ta fram en plan för att genomföra projektet i sin helhet. Förvaltningen föreslår vidare att investeringen för Torsåker flytttas fram till investeringsbudget för 2021 och att investeringsbudget justeras till att även
innefatta en arena i Hofors. Vid upphandling och genomförande kan processen förbättras
både praktiskt och ekonomiskt om båda arenorna anskaffas vid samma tillfälle.

Ekonomisk kalkyl
Fullstor arena med måtten 20*40 meter: ca pris 580 000 kr med yta konstgräs. Utöver priset för själva arenan tillkommer kostnad för markberedning då uppställandet av arena med
konstgräs (eller annat material) kräver bärlager med fall för avrinning av regnvatten. Mer
fördjupad kalkyl finns i tidigare tjänsteskrivelse.
I investeringsbudget för 2019 fanns 600 000 kr uppsatt vilket motsvarar den större ytan.
Investeringsbudgeten för 2021 bör då totalbeloppet 1 200 000 kr läggas in för att omfatta
både Hofors och Torsåker.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Förvaltningens bedömning
Förvaltningen anser att det skulle göra mycket för möjligheten till den spontana idrotten
och bidra starkt till ökad rörelse hos våra barn och ungdomar att genomföra detta projekt.
Det ger även en förbättrad aktiv miljö kring våra skolor. Vi ser därför mycket positivt på att
vi kan slutföra projektet under 2021.

Jämnställdhetsbedömning
Utifrån ett jämställdhetsperspektiv ser vi att denna typ av arena skulle nyttjas av både pojkar och flickor. Den är även lättillgänglig för de med särskilda behov eller funktionsnedsättning. Detta eftersom spel/gångytan blir slät och det finns en sarg att hålla sig i och ta stöd
av. Det är även lätt att ta sig in och ut.

Beslutsunderlag
Sarah Winges, tjänsteskrivelse, 2019-04-23
KSAU 2017-09-12 ärende § 112/2017
Sarah Winges, tjänsteskrivelse, 2017-09-01
Motion, Mathias Strand (HOP), 2015-06-15
KF 2015-06-15 § 100
KSAU 2019-11-05 / § 112
KS 2019-11-19 / § 147

Beslutsförslag under mötet
Sanna Stenberg (HOP), Samuel Gonzalez (V), Daniel Johansson (S), Ziita Eriksson (M) och
Anne Persson (HOP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Expedieras
Akten
Fritidsenheten
Ekonomifunktionen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 142 Motion om bostadsförsörjningsprogram
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
 anse motionens första att-sats besvarad
 avslå motionens andra att-sats.

Ärende
Vänsterpartiet i Hofors har inkommit med en motion till Kommunfullmäktige där det föreslås dels att kommunen ska ta fram ett bostadsförsörjningsprogram och dels att stoppa
utförsäljning av allmännyttans bostäder fram till dess att bostadsförsörjningsprogrammet
är fastslaget.
Motionären anger bland annat att Hofors kommun genomfört stora utförsäljningar av allmännyttan de senaste åren med vaga grunder utan ordentlig kontroll över framtiden för
fastighetens förvaltning. Vidare anför motionären vikten att Hofors kommun under en
längre tid tvingats riva fastigheter till följd av befolkningsminskningen. Därför anser motionären att nya tag tas kring situationen och att ett nytt bostadsförsörjningsprogram tas
fram. Samtidigt ska samtliga försäljningar av allmännyttans fastigheter stoppas.
Hoforshus AB har inkommit med ett yttrande kring motionen där det anges att Kommunstyrelsen redan har beslutat om att ett förslag till ska arbetas fram bostadsförsörjningsprogram i Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnds regi. Hoforshus AB framför vidare att
nuvarande ägardirektiv ska gälla fram till dess att nya ägardirektiv har tagits fram. Det betyder att Hoforshus AB även fortsättningsvis ska ges möjlighet att sälja fastigheter under
förutsättning att Hofors Kommunfullmäktige beviljar det.
Förvaltningens bedömning är att den första beslutsatsen kan anses som besvarad eftersom
ett bostadsförsörjningsprogram redan är beställt. Det har dragit ut på tiden eftersom det
krävs att en ny översiktsplan kommer till stånd. Detta av samma skäl som motionären är
inne på. Hofors kommun har tidigare behövt riva fastigheter på grund av befolkningsminskning. Den gamla översiktsplanen är skriven just utifrån denna befolkningsminskning.
Nu verkar den trenden ha brutits och därför behöver en ny översiktsplan tas fram där nya
bostadsområden fastställs. Då kan också ett nytt bostadsförsörjningsprogram tas fram.
Försäljning av fastigheter regleras i Hoforshus AB:s bolagsordning och ägardirektiv. Där
fastställs bland annat att kommunfullmäktige fattar beslut om försäljning av fastigheter.
Dessa ägardirektiv är från 2010 och utgår ifrån den tiden då Hofors krympte. Därför behöver dessa ägardirektiv revideras. En reglering av hur en eventuell försäljning av fastigheter
ska ske bör därför inte föregås av denna revidering av ägardirektiv. Kommunchefen har
initierat denna revidering och den förväntas vara klar i början av 2020. Eventuell försäljning
av fastigheter är en fråga för bolagsordning och ägardirektiv och därmed inte kopplat till
bostadsförsörjningsprogrammet.
Justerare
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Med anledning av ovanstående anser förvaltningen att motionens andra att-sats bör avslås.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Jonatan Alamo Block, Kommunchef, 2019-10-22
Yttrande Hoforshus AB 2019-10-21
Vänsterpartiets motion om att kommunen ska ta fram ett bostadsförsörjningsprogram
KSAU 2019-11-05/ § 113
KS 2019-11-19 / § 148

Beslutsförslag under mötet
Samuel Gonzalez (V) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att
- anse motionens första att-sats besvarad
- bifalla motionens andra att-sats.
Kjell Höglin (S), Arne Evertsson (L) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande finner att fullmäktige är enig i förhållande till den första att-satsen. Ordförande
konstaterar att det finns flera förslag till beslut rörande motionens andra att-sats. Ordförande ställer fråga om att avslå eller bifalla motionens andra att-sats och finner att fullmäktige beslutat att i enlighet med kommunstyrelsens förslag avslå motionens andra att-sats.

Omröstning begärs
Votering med rösträkning begärs av Samuel Gonzalez (V) angående avslag eller bifall till
motionens andra att-sats. Ja betyder att fullmäktige avslår att-satsen och nej betyder att
fullmäktige bifaller att-satsen. Omröstning genomförs, 27 röster för ja och 3 röster för nej.
Ordförande konstaterar att fullmäktige beslutat avslå den andra att-satsen.
Omröstningsprotokoll bifogas.

Expedieras
Hoforshus AB
Akten

Justerare
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§ 143 Interpellation om enskilda vägar
Ärende
Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 18 februari 2020.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 144 Interpellation med anledning av att Barnkonventionen
blir svensk lag
Ärende
Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 18 februari 2020.

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

25
(27)

Kommunfullmäktige
2019-12-10

§ 145 Interpellation angående nytt system för kostnadsutjämning
Ärende
Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 18 februari 2020.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 146 Rapportering till Kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporteringen.

Ärende
Rapportering till Kommunfullmäktige för perioden 2019-11-01 – 2019-11-25:
Löpnr
Ärende
Avsändare
Reg.datum
1260/2019 SN 2019-11-21 § 128 Ej verkställda be- Socialnämnden 2019-11-22
slut kvartal 3
1247/2019 Bidrag till höghastighetsjärnväg
Stefan Fuchs 2019-11-22

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, Kanslichef 2019-11-25

Expedieras
Akten
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§ 147 Information revisionen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tacka för informationen.

Ärende
Ingemar Kalén som är kommunrevisionens ordförande informerar om önskemål om permutation av kommunens fem fonder/stiftelser.
Revisorsgruppen kommer att ha erfarenhetsutbyte med Dalarna vid en konferens om riskoch sårbarhetsanalys.
Ingemar informerar även om revisionens önskemål om yttrande från facknämnderna barnoch utbildningsnämnden och socialnämnden angående KPMG:s granskning av kommunens
rutiner vid orosanmälningar.

Beslutsunderlag
Muntlig presentation från kommunrevisionens ordförande Ingemar Kalén

Justerare

Utdragsbestyrkande

