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Närvarolista/Omröstningsprotokoll
Ersättare
Tomas Fröjd (S)
Carolin Brännvall (S)
Jonathan Nilsson (S)
Remzija Kolasinac (S)
Jonas Andersson (S)
Anette Björk (S)
Carina Halfvars (V)
Sören Bergqvist (V)
Johan Ericsson (HOP)
Diana Sahlén (HOP)
Daniel Nyström (M)
Per Tjerneld (M)
- (SD)
- (SD)
Alice Lindgren (C)
Per Berglund (C)
Charlotta Backman (L)
Lotta Nordström (L)
Kent Olsson (FHT)
Pär Åslund (FHT)
SUMMA
Övriga närvarande:
Linda Höglin
Ingela Hammarberg, § 18
Ulf Strömstedt, § 19
Ingemar Kalén, § 21

Justerare
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Nej
X
X
X
X
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Nr. 28
X
2

Kommentar

18

Kommunsekreterare
Chef Hofors vårdcentral
Kommunchef
Ordf. kommunrevisorerna
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Omröstning
Ja Nej Avstår
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§ 15. Kungörande
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna sammanträdets kungörande.

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

§ 17. Allmänhetens frågestund
Frågor ställs om:
- Kommunens bidrag till skolmuseet i Torsåker
- Förändring av tågstoppen vid Hofors järnvägsstation
- Säkerheten i badhuset
- Vattenpriset

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 18. Information om Hälsocentralen i Hofors
Ärende
Ingela Hammarberg, chef Hofors hälsocentral, informerar om hälsocentralen.
Fakta:
8 358 patienter är skrivna på Hofors hälsocentral och 1 115 är skrivna på en annan
hälsocentral. Under 2015 gjordes 10 920 läkarbesök, vilket motsvarar 1,5 ggr per invånare.
Det finns 1 läkare som är fast anställd i Hofors dessutom finns på plats 3,5 hyrläkare per
vecka. Av de patienter som söker sig till hälsocentralen får 85 % träffa en läkare inom sju
dagar. 85 % av de som ringer får telefonkontakt samma dag. Hofors är näst bäst i länet på
att skriva ut så kallade FyssFar recept (13,3 FyssFar recept/1 000 listade), dessa innefattar
recept på exempelvis motion eller ändrade kostvanor.
Det här fungerar bra:
- Många anställda bor på orten och känner befolkningen
- Välfungerande labb med undersköterskemottagning och Biomedicinsk analytiker
(unikt inom primärvården)
- Telefonin har förbättrat arbetssätt
- Erfarna och effektiva sjukgymnaster
- Arbetsterapeuter har utvecklat arbetet och gjort att Hofors HC står som förebild
inom primärvården när det gäller t.ex. hjälpmedel
- Psykosocialt team, unik i sin verksamhet och bäst tillgänglighet
Det här vill vi utveckla:
- Familjecentral (hör till familjehälsan)
- Utredning om effektiv vård (Sveriges kommuner och landsting)
- E-hälsa (e-tjänster för att förbättra vård och omsorg)
- Egenvård
- Minskad och mer effektiv användning av yta
- Fortsatt jobba med förbättringar för t.ex. tillgänglighet
- Öka antal listade (1 115 listade på andra hälsocentraler, vilket innebär ca 3 mkr)
- Kontinuitet på läkarsidan
Beslutsunderlag
Muntlig information Ingela Hammarberg,
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tacka för informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2015/102

§ 19. Information om resultatet från SCBs medborgarundersökning
Ärende
Ulf Strömstedt, kommunchef, informerar om resultatet från 2015 års
medborgarundersökning. Mätningen genomfördes i kommunen för tredje året i rad.
Kommunens resultat jämförs med de 138 kommuner som genomfört mätningen under året.
Undersökningen har skickats ut till 600 personer, 45 % av dessa har svarat. Högst
svarsfrekvens har gruppen 65-74 år och lägst svarsfrekvens har gruppen 18-24 år. Frågorna i
undersökningen har varit uppdelade i tre områden.
Hur ser medborgarna på Hofors kommun som en plats att bo och leva på:
Bäst betyg får kommunen för fritidsmöjligheter och kommersiellt utbud och sämst betyg
gällande utbildnings- och arbetsmöjligheter. I jämförelser med andra kommuner sticker
Hofors positivt ut gällande bostäder, kommunikationer, kommersiellt utbud och
fritidsmöjligheter.
Hur ser medborgarna i Hofors kommun på kommunens verksamheter:
Mest nöjd är medborgarna med räddningstjänsten, förskolan samt vatten och avlopp. Minst
nöjd är man med gymnasieskolan samt gator och vägar. På flera områden har kommunen
förbättrat sitt resultat i jämförelse med föregående år, men lyckas ändå inte komma över
snittet bland kommunerna.
Hur ser medborgarna i Hofors kommun på sitt inflytande i kommunen:
Bäst betyg får kommunen gällande kontakt och placerar sig i den frågan över snittet.
Kommunen har förbättrat sitt resultat på alla punkter i jämförelse med föregående år, men
når trots detta inte upp till nivån för godkänt.
Sammanfattningsvis är det bra med kontinuerliga mätningar, kommunen har sakta
förbättrat sig på de flesta områden. Högsta effekt får kommunen genom att framåt satsa på
fritid, bostäder, trygghet, påverkansmöjligheter, gång- och cykelvägar men framförallt
förtroendet.
Beslutsunderlag
Muntlig information, Ulf Strömstedt, kommunchef
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tacka för informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2016/11

§ 20. Information om kommunstyrelsens yttrande gällande granskning av
kommunens budgetprocess
Ärende
Marie-Louise Dangardt (S), kommunstyrelsens ordförande, redovisar kommunstyrelsens
yttrande gällande den granskning av kommunens budgetprocess som kommunens revisorer
via KPMG har genomfört.
I yttrandet framgår bland annat att kommunen kontinuerligt ser över tidsplaner och
anvisningar för de ska vara ett enkelt och bra stöd till verksamheterna, att analys av utfall
samt vidtagande/utredning av åtgärder på både på kort och lång sikt är av vikt för en få en
ekonomi i balans och att mot bakgrund av erfarenheten av 2015 då de tidiga prognoserna
om underskott också visade sig stämma vid årets slut, så kommer kommunstyrelsen vid en
motsvarande situation att ta ett tydligare, centralt grepp om situationen. Förslagsvis genom
att ge kommunchefen ett sådant uppdrag.
Kommunstyrelsen svarar också att implementering av budgetprocessen kommer att ses
över och att en plan för återställande av 2015 års underskott ska tas fram.
Beslutsunderlag
Muntlig information Marie-Louise Dangardt (S), kommunstyrelsens ordförande
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporteringen av lämnat svar till
granskningsrapport gällande granskning av kommunens budgetprocess.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 21. Information från revisionen
Ärende
Ingemar Kalén, ordförande revisionen, tackar för kommunstyrelsens yttrande gällande
granskningen av kommunens budgetprocess.
Revisionen har genomfört en riskanalys och där lyft tre områden att granska;
kommunstyrelsens övergripande tillsyn över nämnderna, säkerhetsarbetet och
integrationsarbetet.
Träffar kommer att hållas gällande årsredovisning och bokslut. Revisionsberättelse planeras
att lämnas in i juni.
Beslutsunderlag
Muntlig information, Ingemar Kalén
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tacka för informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2014/104

§ 22. Avsägelse/fyllnadsval
Ärende
Carolin Brännvall (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Barn- och
utbildningsnämnden. Socialdemokraterna föreslår Åke Bengtsson (S) som ersättare fram till
mandatperiodens slut, 2018-12-31.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Carolin Brännvall (S) från uppdraget som
ersättare i Barn- och utbildningsnämnden samt att utse Åke Bengtsson (S), Edskevägen 5 D,
813 30 Hofors, till ersättare i Barn- och utbildningsnämnden för resterande mandatperiod
2015-2018.
Expedieras
Carolin Brännvall
Åke Bengtsson
Barn- och utbildningsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
2016-02-29/ § 21
Dnr

2015/104

§ 23. Upphandlingspolicy för Inköp Gävleborg
Ärende
Inköp Gävleborgs syfte med en ny upphandlingspolicy är att förbättra styrning och
prioritering av arbetet samt att tydliggöra ansvar och roller.
Hofors Kommun anser att denna policy är ett steg i rätt riktning för att förbättra styrningen
och prioriteringen av Inköp Gävleborgs upphandlingsarbete. Syftet med ny
upphandlingspolicy är att styra upphandlingsarbetet och prioriteringen mot de
avtalsområden som för regionen bedöms som mest kritiska ur ett hållbarhetsperspektiv.
Syftet är att betona ansvar och roller för att säkerställa den unika kommunen, bolaget eller
förbundets specifika behov av varor och tjänster är tillgodosett. Beslut om vad som ska
upphandlas och med vilka krav kommer alltid att ligga kvar hos respektive kommun, bolag
och förbund.
Beslutsunderlag
Förslag till upphandlingspolicy, 2016-01-22
Missiv, 2016-01-22
Processbeskrivning, 2016-01-22
Konsekvensanalys, 2016-01-22
Uppföljning av hållbarhet ver. 10, 2016-01-22
Remisstatus, 2016-01-22
Tjänsteskrivelse Jan Hultkrantz, Inköpssamordnare, 2016-02-10
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta upphandlingspolicy för
Inköp Gävleborg.
___________________________________________________________________________
Kommunfullmäktige 2016-03-21
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta upphandlingspolicy för Inköp Gävleborg.
Expedieras
Inköp Gävleborg
Inköpssamordnaren
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2016-03-21

12 (17)

Kommunstyrelsen
2016-02-29/ § 22
Dnr

2016/13

§ 24. Handlingsprogram för olycksförebyggande arbete
Ärende
Bestämmelserna i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, syftar till att i hela landet
bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala
förhållandena tillfredställande och likvärdigt skydd. I lagens förarbeten anges syftet att färre
ska dö, färre ska skadas och mindre ska förstöras på grund av olyckor.
I lagen anges övergripande nationella mål för verksamheten skydd mot olyckor. De
nationella målen är riktningsgivande och kompletteras med verksamhetsmål. Vissa
grundläggande verksamhetsmål anges i lagen. Övriga ska kommunerna själva formulera
utifrån den lokala riskbilden.
Handlingsprogrammet ska antas av kommunfullmäktige varje ny mandatperiod. Varje
verksamhet reviderar sina handlingsprogram, planer och risk- och sårbarhetsanalyser
fortlöpande. Varje verksamhet rapporterar till respektive nämnd hur arbetet fortlöper minst
en gång per år. Detta är speciellt viktigt vid förebyggande åtgärder som behöver vara med i
budgetprocessen. Uppföljningen ingår i verksamheternas ”egenkontroll”.
Förslaget till handlingsprogram har arbetats fram tillsammans med Gästrike Räddningstjänst
samt övriga medlemskommuner.
Beslutsunderlag
Handlingsprogram för olycksförebyggande arbete 2015-2018
Tjänsteskrivelse Hanna Mård, säkerhetschef, 2016-02-05
Muntlig information, Hanna Mård, säkerhetschef
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna handlingsprogram
för olycksförebyggande arbete.
___________________________________________________________________________
Kommunfullmäktige 2016-03-21
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna handlingsprogram för olycksförebyggande
arbete.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Expedieras
Kommunstyrelsen och övriga nämnder
Kommunala bolagen
Hemsidan
Gästrike Räddningstjänst
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
2016-02-29/ § 25
Dnr

2016/18

§ 25. Taxor till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
Ärende
En gemensam samhällsbyggnadsnämnd för kommunerna i Hofors, Ockelbo och Sandviken
börjar sin verksamhet 1 april 2016. Kommunfullmäktige i Hofors, Ockelbo och Sandviken
behöver besluta om att nu gällande taxor inom bygg- miljö, samhällsbyggnadssektorn för
respektive kommun ska tillämpas av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning
Protokollsutdrag, införandenämnd, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, 2016-0215 / § 43
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att nu gällande taxor för Miljöoch byggnadsnämnden i Hofors ska från 1 april 2016 gälla som taxa för Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnds verksamhet i Hofors.
___________________________________________________________________________
Kommunfullmäktige 2016-03-21
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att nu gällande taxor för Miljö- och byggnadsnämnden i
Hofors ska från 1 april 2016 gälla som taxa för Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnds verksamhet i Hofors.
Expedieras
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2016/25

§ 26. Medborgarförslag om IT-utbildning för pensionärer, anmälan
Ärende
Tore Lundberg har inkommit med ett medborgarförslag om att använda kommunens
ungdomar för att utbilda pensionärer i IT.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2016-02-18
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget får ställas, att förslaget överlämnas till
kommunstyrelsen för besvarande samt att beslutet återrapporteras till kommunfullmäktige.
Expedieras
Tore Lundberg
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2016/20

§ 27. Motion om att stödja föreningslivets integrationsinsatser, anmälan
Ärende
Daniel Johansson (S) har inkommit med en motion om att kommunen ska stödja
föreningslivets viktiga arbete med att skapa bättre förutsättningar för integration genom att

utöver de befintliga föreningsbidragen avsätta 100 000 kronor som föreningar som
genomför integrationsinsatser kan söka från.

Beslutsunderlag
Motion, 2016-02-15
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att den ska överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning.
Expedieras
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2016/21, 2016/1000, 2016/11

§ 28. Rapportering av meddelanden
Ärende
Diarienr.
2016/21
2016/1000
2016/11

Ärende
Granskning av personalförsörjning och
planering inom äldreomsorgen
Årsredovisning jämte bolagsstyrningsrapport 2016, Hofors Vatten AB
KS yttrande gällande ”granskning av
kommunens budgetprocess”

Avsändare
Revisionen

Reg.datum
2016-02-17

Hofors Vatten

2016-03-07

Kommunstyrelsen 2016-03-08

Beslutsunderlag
Rapport meddelanden, 2016-03-09
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporteringen av meddelanden.

Justerare

Utdragsbestyrkande

