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§ 1. Kungörande
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna sammanträdets kungörande.

§ 2. Godkännande av dagordning
Ärende
Ärende nr 9, 15 och 16 flyttas fram i dagordningen och blir nya ärenden 7, 8 och 9.
Ändringarna innebär följande ordning:
5.
Allmänhetens frågestund
6.
Information om omorganisationen inom polisen
7.
Val av 3 ledamöter och 3 ersättare till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
för perioden 2016-04-01 – 2018-12-31, beslut
8.
Medborgarförslag om nytt ridhus, anmälan
9.
Medborgarförslag om isrink i centrala Hofors, anmälan
10.
Kommunens yttrande gällande granskning av delårsrapport 2015
11.
Information från revisionen
12.
Försäljning av Bodås skola, beslut
13.
Ändring i 5 § Förbundsordning för Samordningsförbund Gävleborg, beslut
14.
Motion om policy mot klotter, besvarande
15.
Utbetalning av partistöd 2016, beslut
16.
Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och LSS, beslut
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen med ovanstående ändringar.

§ 3. Allmänhetens frågestund
Frågor ställs om:
- Ansökningar om assistans enligt LSS.
- Planerna runt Faluvägen/genomfart E16.
- Fördelarna med sammanslagningen av miljö- och byggnadsnämnderna i Hofors,
Sandviken och Ockelbo.
- Information till föräldrar om regler för assistans.

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2016-02-22

6 (17)

§ 4. Information om omorganisationen inom polisen
Ärende
Lisa Ström, polisområdeschef (Gävleborg) och John Köhler, lokalpolisområdeschef
(Gästrikland) informerar om omorganisationen inom polisen. Från 1 januari 2015 gick
polisen från 21 polismyndigheter till 1 gemensam myndighet. I den nya myndigheten tillhör
Hofors kommun region mitt. Syftet med omorganisationen är att få ett effektivare och mer
enhetligt arbete inom polisen samt att komma närmare medborgarna.
Polisen arbetar utifrån de problem som finns i Hofors. För en bättre lokal samverkan finns i
varje kommun en kommunpolis, i Hofors är det Rolf Sundqvist. Polisen kommer att upprätta
ett poliskontor med öppettider några timmar i veckan. Var detta kontor kommer att finnas
är ännu inte klart. För att kunna effektivisera sitt arbete och rikta resurser till dit de behövs
är det viktigt att brott anmäls.
Polisen har tillsammans med kommunen skrivit på medborgarlöften, i Hofors gäller dessa
löften trafik och droganvändning bland ungdomar. Kommunen är även med i ett projekt
som polisen driver för att utveckla sociala insatsgrupper.
Beslutsunderlag
Muntlig information Lisa Ström, polisområdeschef (Gävleborg) och John Köhler,
lokalpolisområdeschef (Gästrikland)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tacka för informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2016-02-22
Dnr

7 (17)

2014/104

§ 5. Val av 3 ledamöter och 3 ersättare till Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnd för perioden 2016-04-01 – 2018-12-31, beslut
Ärende
Valberedningen har den 2016-02-08 / § 2 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att till
ledamöter i Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd för perioden 2016-04-01 – 201812-31 utse Sören Bergqvist (V), vice ordf., Viktor Rasjö (S) och Håkan Nelin (HOP), samt att
till ersättare i nämnden utse Gunnar Bergkvist (S), Ing-Marie Möller-Andersen (S), och Per
Berglund (C).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ledamöter i Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd för perioden 2016-04-01 –
2018-12-31 utse:
Sören Bergqvist (V), vice ordf., Villavägen 11, 813 35 Hofors
Viktor Rasjö (S), Långnäsvägen 24, 813 91 Hofors
Håkan Nelin (HOP), Långnäsvägen 12, 813 91 Hofors
att till ersättare i Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd för perioden 2016-04-01 –
2018-12-31 utse:
Gunnar Bergkvist (S), Ängkärrsgatan 12 A, 813 31 Hofors
Ing-Marie Möller-Andersen (S), Gamla landsvägen 2, 813 40 Torsåker
Per Berglund (C), Götesbergsvägen 5, 813 94 Torsåker
Expedieras
Sören Bergqvist
Viktor Rasjö
Håkan Nelin
Gunnar Bergkvist
Ing-Marie Möller-Andersen
Per Berglund
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 6. Medborgarförslag om nytt ridhus, anmälan
Ärende
Urban Olsson, m.fl. har lämnat in ett medborgarförslag om att kommunen ska utreda
möjligheterna att uppföra ett nytt ridhus med tillgänglighetsanpassade
utrymmen, kök och cafeteria, kontor och övernattningsrum samt en ridyta på 30x80 m.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2015-12-21
Muntlig information Sofi Öhlund och Urban Olsson, Hofors Ridsällskap
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att förslaget får ställas, att det ska besvaras av
kommunstyrelsen och att beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige.
Expedieras
Förslagsställarna
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2016/9

§ 7. Medborgarförslag om isrink i centrala Hofors, anmälan
Ärende
Cecilia Hedberg har lämnat in ett medborgarförslag om att kommunen ska ordna med en
spolad isbana i centrala Hofors. Förslaget motiveras med att spontanidrotten bör främjas
och att det begränsas när man måste anpassa sig efter tidsbokningar.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2016-01-18
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att förslaget får ställas, att det ska besvaras av
kommunstyrelsen och att beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige.
Expedieras
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2015/145

§ 8. Kommunens yttrande gällande granskning av delårsrapport 2015
Ärende
Marie-Louise Dangardt (S) kommunstyrelsens ordförande föredrar kommunens yttrande
gällande granskning av delårsrapport 2015. Yttrandet har beslutats i kommunstyrelsen den
2016-02-01 / § 5 och överlämnats till revisionen.
Kommunens revisorer har via KPMG genomfört en granskning av delårsrapport per augusti
2015. I granskningsrapporten framgår det att:
• Delårsrapporten i all väsentlighet redogör för utfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
• Revisionen bedömer även att delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven på
rättvisande räkenskaper och är upprättad enlig god redovisningssed.
• Revisionen bedömer att kommunen riskerar att inte nå de av kommunfullmäktige
fastställda finansiella målen tillika verksamhetsmålen.
Ekonomifunktionen instämmer med revisionens bedömning avseende punkt 3 ovan. Det
finns svårigheter med att uppnå de finansiella målen 2015, prognosen per augusti uppgår
till – 9 mkr. Det är oerhört viktigt att nämnder och styrelse forsätter sitt arbete med att
fatta beslut om åtgärder för att få en ekonomi i balans. Detta är en oerhört viktig strategisk
fråga för Hofors framtida samhällsutveckling. Hofors kommun kommer under 2016 fortsätta
sitt arbete med att ytterligare förbättra och tydliggöra arbetet med mål och mått. Dialog
kommer även att föras med ansvarig utsedd revisor för Hofors kommun.
I övrigt har ekonomifunktionen beaktat de synpunkter som lämnats gällande ett fåtal
balanskonton. Dessa kommer att åtgärdas och utredas i samband med upprättande av
årsredovisning 2015.
Beslutsunderlag
Rapport från revisionen, Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2015.
Granskningsyttrande från ekonomifunktionen, 2015-11-19
Muntlig information, Marie-Louise Dangardt (S), kommunstyrelsens ordförande.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen av lämnat svar till revisionen.
Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 9. Information från revisionen
Ärende
Ingemar Kalén (KD) ordförande i revisionen, informerar om nytt avtal med KPMG har
tecknats och kommer att vara giltigt till och med år 2017. Den sakkunniga revisorn på
KPMG, Camilla Karlsson, har slutat och en ny revisor, Lena Forssell, har tillsatts.
Revisionen har nyligen skickat en granskningsrapport om personalförsörjningen till
kommunen och inväntar även ett yttrande från kommunen gällande granskning av
budgetprocessen.
Beslutsunderlag
Muntlig information, Ingemar Kalén (KD) ordförande i revisionen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tacka för informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
2016-02-01 / § 7

§ 10. Försäljning av Bodås skola, beslut
Ärende
Hoforshus AB har under längre tid försökt att sälja Bodås skola i Bodås samhälle och har
efter förhandling hittat köpare till denna fastighet. Hoforshus styrelse behandlade denna
fråga på dess styrelsemöte den 2015-12-10 § 96 och beslutade sig för att be ägaren om lov
att sälja fastigheten. Blivande köpare Johnny Steiding har intervjuats av VD för Hoforshus,
ordförande för Hoforshus, kommunchef och kommunalråd. Köparen har tidigare
förvärvarat fastigheter i Bodås och har ett långsiktigt intresse för orten. Priset på
fastigheten som Hoforshus vill sälja uppgår till 330.000 kronor.
Hofors kommunhus AB har på sitt styrelsemöte den 2016-01-18 beslutat att föreslå Hofors
kommun att godkänna försäljningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ulf Strömstedt, kommunchef, 2016-01-12
Skrivelse Christian Rickardsson, VD Hoforshus
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna Hoforshus AB:s
försäljning av fastigheten 5:25 Bodås skola till Bonni AB (org. nr 559027-3552) för en
köpeskilling om 330 000 kr.
___________________________________________________________________________
Kommunfullmäktige 2016-02-22
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Hoforshus AB:s försäljning av fastigheten 5:25
Bodås skola till Bonni AB (org. nr 559027-3552) för en köpeskilling om 330 000 kr.
Expedieras
Hoforshus AB
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
2016-02-01 / § 8

§ 11. Ändring i 5 § Förbundsordning för Samordningsförbund Gävleborg,
beslut
Ärende
Förbundsstyrelsen har i samband med sitt styrelsemöte 2015-09-04 beslutat att föreslå
samordningsförbundets medlemmar en ändring i § 5 Förbundsordning för
Samordningsförbund Gävleborg. Förslaget handlar om att ändra styrelsens representation
från kommunerna från fyra ordinarie ledamöter respektive fyra ersättare till fem ordinarie
ledamöter respektive fem ersättare.
För att möjliggöra en stor delaktighet och förankring i det nystartade förbundet för länets
samtliga kommuner har Ockelbo och Söderhamns kommuner, som varken har ordinarie
ledamot eller ersättare i styrelsen, adjungerat varsin ledamot till styrelsen. Genom att ändra
representationen från kommunerna till fem ordinarie respektive fem ersättare upphör
behovet av adjungerade ledamöter. Under förutsättning av beslut hos samtliga av
samordningsförbundets medlemmar i enlighet med förbundsstyrelsens förslag, får
kommunerna sinsemellan komma överens om fördelningen av posterna ordinarie ledamot
respektive ersättare i förbundsstyrelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ulf Strömstedt, kommunchef, 2016-01-13
Skrivelse, förbundschefen, 2015-11-09
Protokollsutdrag för Samordningsförbund Gävleborg, 2015-09-04, § 94
Förbundsordning för Samordningsförbund Gävleborg, nov. 2015
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta att Hofors kommun
godkänner, i enlighet med förbundsstyrelsens förslag, ändring i 5 § Förbundsordning för
Samordningsförbund Gävleborg avseende utökning av antalet styrelseledamöter från
kommunerna till fem ordinarie respektive fem ersättare.
Ändringen träder i kraft när samtliga medlemmar beslutat enligt förslaget.
___________________________________________________________________________
Kommunfullmäktige 2016-02-22
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Hofors kommun godkänner, i enlighet med
förbundsstyrelsens förslag, ändring i 5 § Förbundsordning för Samordningsförbund
Gävleborg avseende utökning av antalet styrelseledamöter från kommunerna till fem
Justerare

Utdragsbestyrkande
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ordinarie respektive fem ersättare.
Ändringen träder i kraft när samtliga medlemmar beslutat enligt förslaget.
Expedieras
Samordningsförbund Gävleborg
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
2016-02-01 / § 10

§ 12. Motion om policy mot klotter, besvarande
Ärende
Ziita Eriksson (M) har i en motion yrkat att kommunen ska upprätta en policy för hur man
förebygger och hanterar klotter, samt att kränkande eller stötande klotter tas bort samma
dag, eller senast nästföljande arbetsdag.
En policy ska beslutas av kommunfullmäktige och frågan är om det är det motionsställaren
avser. Redan idag sköter Hoforshus AB, genom sina fastighetsskötare, sina förvaltade
fastigheter, och i deras uppdrag ingår precisa tider när klotter ska vara sanerat.
Beträffande klotter på allmänna platser så är det en fråga för kommunens tekniska
försörjning och måste anses ingå i detta uppdrag. Klotter innebär i de allra flesta fall också
polisanmälan.
Beslutsunderlag
Ziita Erikssons motion, 2014-09-02
Yttrande från VD Hoforshus AB
Tjänsteskrivelse Ulf Strömstedt, kommunchef, 2015-11-13
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses
besvarad.
___________________________________________________________________________
Kommunfullmäktige 2016-02-22
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad.
Expedieras
Hoforshus
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2015/15

§ 13. Utbetalning av partistöd 2016, beslut
Ärende
Från och med 2015 gäller nya regler för partistöd. Detta innebär bland annat att fullmäktige
årligen ska fatta beslut om utbetalning av partistöd och att partierna efterföljande år ska
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.
I kommunfullmäktige finns 8 partier representerade, fördelade på 31 mandat. Detta utgör
en total kostnad om 624 500 kronor per år.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Linda Höglin, kommunsekreterare, 2016-02-09
Beslut om undantag från beredningstvång
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt genom acklamation att ärendet ska tas upp för
behandling utan beredning.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna utbetalning av partistöd för 2016 med:
204 000 kronor till Arbetarpartiet Socialdemokraterna,
80 000 kronor till Vänsterpartiet,
80 000 kronor till Hoforspartiet,
64 500 kronor till Moderaterna,
64 500 kronor till Sverigedemokraterna,
49 000 kronor till Centerpartiet,
49 000 kronor till Liberalerna samt
33 500 kronor till Folkhemmet Hofors-Torsåker.
Expedieras
Partierna i kommunfullmäktige
Ekonomienheten
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2015/25

§ 14. Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och LSS,
beslut
Ärende
Kommunen har skyldighet att till inspektionen för vård och omsorg och kommunens
revisorer rapportera kvartalsvis, ej verkställda gynnande beslut om bistånd enligt
4 kap 1§ Socialtjänstlagen och 9 § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,
som ej verkställts inom tre månader. Nämnden ska på motsvarande sätt också rapportera
om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.
Beslutsunderlag
Rapport, kvartal 4
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut.
Expedieras
Socialnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

