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Närvarolista  
Ledamöter Kommentar 
Diana Blomgren (S), Ordförande  
Torbjörn Nordström (L), 1:e vice ordförande  
Samuel Gonzalez Westling (V), 2:e vice ordförande  
Daniel Johansson (S) *  
Linda-Marie Anttila (S)*  
Kenneth Axling (S)*  
Mari Rasjö (S)*  
Tomas Isaksson (S)  
Tiina Kauppi (S)*  
Kjell Höglin (S)*  
Remzija Kolasinac (S)*  
Robert Westrin (S)  
Jakob Staland (C)*  
Arne Evertsson (L)*  
Cia Norberg (L)*  
Anne Persson (HOP)  
Gry Sjöberg (HOP)*  
Sanna Stenberg (HOP)*  
Anders Björk (HOP)*  
Carina Halfvars (V)*  
Margon Johansen (SD)*  
Charlie Ahlholm (SD)*  
Sten Pettersson (SD)*  
Annika Sjögren (KD)*  
Alf Persson (M)*  
Daniel Nyström (M)*  
* Närvarade digitalt via länk 
 
Tjänstgörande ersättare Ersätter Kommentar 
Ann-Sofie Stenbacka (C)* Hans Larsson (C)  
Daniel Wintherhamre (V)* Susanna Wintherhamre (V)  
Inger Johansson (SD)* Tomas Löfqvist (SD)  
* Närvarade digitalt via länk 
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Ersättare Kommentar 
Eva Lindberg (S)*  
Torbjörn Jansson (S)*  
Alice Lindgren (C)*  
Monica Klaussén (KD)*  
* Närvarade digitalt via länk 
 
 
Övriga Kommentar 
Elisabeth Florman, tillförordnad kommunchef * § 60 
Ingemar Kalén (KD), Ordförande revisionen * § 61 
Jesper Öberg, Nämndsekreterare  
* Närvarade digitalt via länk 
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§ 57 Godkännande av dagordning ............................................................ 7 
§ 58 Allmänhetens frågestund .................................................................. 8 

Dnr 2018-00121 
§ 59 Avsägelse/fyllnadsval ........................................................................ 9 

Dnr 13042 
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§ 63 Riktlinje för ortnamnsverksamhet och adressättning ....................... 16 
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§ 64 Reviderade avgifter för Entré Ungdom ............................................ 18 

Dnr 2021-00053 
§ 65 Framtagande av ny hållbarhetsstrategi för Hofors kommun ............ 20 

Dnr 2021-00050 
§ 66 Bredbandsstrategi 2021-2026 för Hofors kommun .......................... 22 

Dnr 2021-00039 
§ 67 Höjning av VA-taxans anläggningsavgift år 2022 till 2025 
Hofors kommun ....................................................................................... 24 

Dnr 2021-00031 
§ 68 Beslut om avstyckning/fastighetsreglering och försäljning 
del av Hofors 13:180 samt försäljning av fastighet Böle 1:192 
och Hofors 7:78 ....................................................................................... 26 

Dnr 2020-00054 
§ 69 Besvarande av medborgarförslag om Europarådets 
resolution 1815........................................................................................ 28 

Dnr 2020-00083 
§ 70 Besvarande av motion om att säkerställa tillgången på 
kompetens för dyslexiutredningar ........................................................... 30 

Dnr 2020-00077 
§ 71 Besvarande av motion om digitala hjälpmedel ................................ 33 

Dnr 2020-00068 
§ 72 Besvarande av motion om relationer mellan generationer .............. 35 

Dnr 2017-00086 
§ 73 Besvarande av motion om lokalproducerat ..................................... 38 
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§ 74 Besvarande av interpellation om hur rättssäkerheten 
säkerställs vid beslut i individärenden ..................................................... 39 

Dnr 11906 
§ 75 Besvarande av interpellation om åtgärder kring mobbning 
och kränkande särbehandling i skolan kopplats till pandemin ................. 40 

Dnr 12872 
§ 76 Besvarande av interpellation om hur Hofors kommun 
arbetar med barnens psykiska hälsa under pandemin ............................ 41 

Dnr 11901 
§ 77 Besvarande av interpellation om verkställande av politiskt 
fattade beslut........................................................................................... 42 

Dnr 12868 
§ 78 Besvarande av fråga angående fiskmåsar på Göklund ................... 43 

Dnr 2021-00058 
§ 79 Rapportering till Kommunfullmäktige ............................................... 44 

Dnr 2021-00059 
§ 80 Medborgarförslag om förbättring av lekparken i centrum, 
anmälan .................................................................................................. 45 

Dnr 2021-00065 
§ 81 Medborgarförslag om provtagning av badvattnet i 
Hammardammen, anmälan ..................................................................... 46 
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§ 56 Kungörande 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna sammanträdets kungörande. 

Ärende 
Sammanträdet har kungjorts på kommunens officiella anslagstavla. 

Ordföranden håller parentation över avlidna ledamoten Hans Larsson (C). 
Fullmäktige hedrar hans minne med en tyst minut. 
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§ 57 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen. 
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§ 58 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. 
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Dnr 2018-00121 

§ 59 Avsägelse/fyllnadsval 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 

• efter Hans Larssons (C) bortgång begära ny sammanräkning hos 
Länsstyrelsen,  

• entlediga Amanda Drugge-Wikman (V) som ersättare i 
Kommunfullmäktige och att hos Länsstyrelsen begära ny 
sammanräkning, 

• entlediga Susanna Wintherhamre (V) som ledamot i 
Kommunfullmäktige och att hos Länsstyrelsen begära ny 
sammanräkning,  

• entlediga Anette Björk (S) som ersättare i Kommunfullmäktige och 
att hos Länsstyrelsen begära ny sammanräkning, 

• utse Jakob Staland (C) som ledamot tillika 1:e vice ordförande i 
kommunstyrelsen, ersättare i Kommuninvest ekonomisk förening 
(org.nr. 716453-2074), ledamot tillika ordförande i Hofors 
Kommunhus AB (org.nr. 556320-6761) samt ombud för 
Värmevärden i Hofors AB (org. nr. 556233-7914) för resterande 
mandatperiod 2019-2022, 

• som ny ersättare i kommunstyrelsen utse Alice Lindgren (C) för 
resterande mandatperiod 2019-2022  

• utse Börje Lindgren (C) som ledamot i Hofors Vatten AB (org nr. 
556751-2289) samt Gästrike Vatten AB (org nr. 556751-1661) för 
resterande mandatperiod 2019-2022, 

• utse Ann-Sofie Stenbacka (C) som ersättare i 
Företagshälsovårdsnämnden för resterande mandatperiod 2019-
2022, 

• entlediga Anette Björk (S) som ledamot i Socialnämnden, 

• som ny ledamot i socialnämnden utse Remzija Kolasinac (S) för 
resterande mandatperiod 2019-2022, 

• som ny ersättare i socialnämnden utse Petra Elfström (S) för 
resterande mandatperiod 2019-2022, 
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• entlediga Susanna Wintherhamre (V) som ledamot tillika 2:e vice 
ordförande i barn- och utbildningsnämnden, för resterande 
mandatperiod 2019-2022, 

• som ny  ledamot, tillika 2:e vice ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden utse Gabriella Eidhagen (V) för resterande 
mandatperiod 2019-2022, 

• som ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden utse Ingela 
Ragnarsson (V) för resterande mandatperiod 2019-2022, 

• entlediga Susanna Wintherhamre (V) som ledamot till 
Förbundsdirektionen i Gästrike Räddingstjänstförbund (org nr. 
222000-0778). 

Ärende 
Hans Larsson (C) har avlidit och fyllnadsval för samtliga av hans uppdrag 
krävs: 

• Kommunfullmäktige, ledamot (beslutas av länsstyrelsen) 

• Kommunstyrelsen, ledamot tillika 1e vice ordförande 

• Hofors Vatten AB, styrelseledamot 

• Gästrike Vatten AB, styrelseledamot 

• Kommuninvest ekonomisk förening, ersättare 

• Hofors Kommunhus AB, ledamot/ordförande 

• Ombud Värmevärden i Hofors AB 

• Företagshälsovårdsnämnden, ersättare  

• Kommunstyrelsens arbetsutskott, ledamot tillika 1e vice ordförande 
(beslutas av kommunstyrelsen) 

• Partnerskap Bergslagsbanan, ersättare (beslutas av 
kommunstyrelsen) 

Anette Björk (S), Susanna Wintherhamre (V) och Amanda Drugge-Wikman 
(V) har inkommit med begäranden om att entledigas från samtliga sina 
uppdrag i kommunen. Partierna har inför sammanträdet inkommit med 
förslag på ersättare till dessa uppdrag, förutom ny ledamot till Gästrike 
Räddningstjänst. 
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Skickas till 
Länsstyrelsen 
Kommuninvest ekonomisk förening 
Hofors Kommunhus AB 
Värmevärden i Hofors AB 
Hofors Vatten AB 
Gästrike Vatten AB 
Företagshälsovårdsnämnden 
Kommunstyrelsen 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Personalfunktionen 
Kansliet 
Akten 
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Dnr 13042 

§ 60 Information Covid-19 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Kommunfullmäktige informeras om: 

• Låg nivå av smittspridning under sommaren 

• Förlängda rekommendationer om hemarbete för kommunanställda 
september ut 

• Branden i Växthuset 

• Samhällspåverkan efter kraftiga regn och översvämningar under 
vecka 33 

• Kommunens krisarbete med att hantera översvämningarna 

• Prognos för samt hantering av höga flöden under de kommande 
dagarna 

Beslutsunderlag 
Muntlig information Elisabeth Florman, tillförordnad kommunchef 
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Dnr 13043 

§ 61 Information revisionen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Kommunfullmäktige informeras om: 

• Ny upphandling av revisionsbyrå på gång. 

• Ett erbjudande till revisionen om samgranskning av 
hemsjukvården med Sandviken kommun som avböjdes på grund 
av höga kostnader. 

• KPMGs granskning av årsbokslut och årsredovisning är under 
arbete. 

• Revisionen inväntar svar från Socialnämnden angående 
granskning av ej verkställda boendebeslut enligt LSS. 

• Kommande granskning inom äldreomsorgen. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information Ingemar Kalén, ordförande revisionen 
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Dnr 2021-00049 

§ 62 Reglemente för Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

• anta nytt Reglemente för Västra Gästriklands 
Samhällbyggnadsnämnd, 

• nytt reviderat reglemente gäller från den 1 oktober 2021, varvid 
tidigare reglemente upphör att gälla. 

Ärende 
Vid uppkomna förändringar av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 
uppdrag/ansvar behöver reglementet för Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd revideras. Enligt samverkansavtalet och 
kommunallagen framgår att alla tre kommuners Kommunfullmäktige 
behöver besluta om det förändrade reglementet. 

För Hofors kommun föreslås ansvaret för namnsättning av allmänna platser 
och gator flyttas från Kommunstyrelsen till Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd. Det betyder att Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd då kommer att få ansvar för frågan i alla tre 
kommuner. Ansvaret för namnsättning av allmänna platser och gator 
innefattar bland annat beslut om namn på gator, torg, parker och andra 
allmänna platser. Detta gäller även för namnsättning av kommunens 
anläggningar som enligt detaljplanen anses vara allmän plats. I ansvaret 
ligger inte namnsättning av kommunens egna byggnader eller anläggningar 
som inte anses vara allmän platsmark. Vid denna typ av namnsättning bör 
kontakt däremot tas med namnberedningen vid VGS för att säkerställa att 
inga dubblettnamn tillskapas. För arbetet kommer det finnas riktlinjer 
beslutade av Kommunfullmäktige i Hofors kommun. Likvärdiga riktlinjer 
finns beslutade för Sandvikens och Ockelbo kommun. 

Det nya reglementet med ovan förändring föreslås börja gälla den 1 
oktober 2021 varvid det tidigare reglementet upphör att gälla. Information 
om föreslagen förändring har skett med samtliga tre kommuner vid VGS-
samrådet 22 april 2021. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Liliana Sultana, Administrativ chef, 2021-05-15 
Tjänsteskrivelse 2021-04-30, VGS 
Förslag till reviderat reglemente för Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd 
KSAU 2021-06-01/ § 64 
KS 2021-06-15/ § 70 

Skickas till 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning  
Akten 
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Dnr 2021-00054 

§ 63 Riktlinje för ortnamnsverksamhet och 
adressättning 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 

• anta riktlinjer för ortnamnverksamhet och adressättning, 

• upphäva Riktlinje för adressättning, KF 2018-11-13, § 106, 

• riktlinjerna börjar gälla den 1 oktober 2021, 

• Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd får besluta om mindre 
revideringar i riktlinjerna. 

Ärende 
Kommunfullmäktige i Hofors har lämnat över ansvaret för namnsättning av 
allmänna platser och gator till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd. 
Namnsättning av allmänna platser och gator regleras i kulturmiljölagen med 
tillhörande föreskrifter. God ortnamnssed ska iakttas vid statliga och 
kommunala verksamheter. 

Västra Gästriklands samhällbyggnadsförvaltning har tagit fram Riktlinje för 
ortnamnsverksamhet och adressättning i Hofors kommun. Befintliga 
riktlinjer för ortnamnsverksamhet och adressättning finns sedan tidigare 
beslutad i Sandviken och Ockelbo kommun. Riktlinjerna ser i princip 
likadana ut förutom mindre skillnader under punkt 8 samt 14. Skillnaderna 
beror på att utbildnings- och kulturnämnden i Ockelbo kommun ansvarar 
för namnsättning av kommunala idrottsanläggningar och arenor. En annan 
skillnad är att i Sandviken utför och bekostar VGS skyltning oavsett 
väghållare, i Ockelbo ligger ansvaret på kommunstyrelsen och då endast för 
vägar där kommunen är väghållare. Ansvaret för namnsättning av 
kommunalt ägda byggnader och anläggningar har diskuterats. Riktlinjerna 
innebär att de egna verksamheterna har rådighet över namnsättningen på 
alla byggnader. Namnsättning av anläggningar, som utgör allmän plats, 
föreslås beslutas av VGS. Namnsättning av anläggningar, som inte utgör 
allmän plats, föreslås beslutas av det förvaltningsorgan som ansvarar för 
anläggningen. 
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Namnfrågan kan med fördel stämmas av med namnberedningen för att 
undvika dubbletter eller dylikt. Lägenhetsregistret är upprättat och taget i 
bruk i alla landets kommuner från och med den 1 november 2010. För att 
kunna föra registret bör det finnas rutiner och arbetssätt framtagna och 
fastställda. Dessa finns sedan tidigare i riktlinje för adressättning 
(VGS2018/106) men kommer nu att finnas med i riktlinjer för 
ortnamnsverksamhet och adressättning. De mindre revideringar som VGS 
föreslås att själva få besluta om är ändringar av redaktionell karaktär. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Liliana Sultana, 2021-05-25 
Tjänsteskrivelse, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning,  
2021-04-30 
Hofors Kommuns riktlinjer för ortnamnsverksamhet och adressättning. 
KS 2021-06-15/ § 71 

Skickas till 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning  
Akten  
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Dnr 2020-00050 

§ 64 Reviderade avgifter för Entré Ungdom 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förändrade avgifter för Entré 
Ungdoms utbildningar inom kulturskola, att syskonrabatt även gäller för 
syskon som inte bor på samma adress och att de reviderade avgifterna ska 
gälla från och med höstterminen 2021. 

Ärende 
Barn- och utbildningsnämnden (BUN) fattade den 2020-06-15 beslut om att 
föreslå nya avgifter för Entré Ungdoms utbildningar inom kulturskola och 
att de nya avgifterna ska gälla fr.o.m. den 1 januari 2021. Det är 
Kommunfullmäktige som beslutar i dessa avgiftsfrågor. Förvaltningen hade 
gått igenom de föreslagna ändringarna och hade inget att erinra mot dem. 
Därför föreslogs att de nya avgifterna skulle fastställas. 

Ärendet lyftes i Kommunstyrelsens arbetsutskott den 2020-10-06 och i 
Kommunstyrelsen den 2020-11-24. I bägge instanserna inkom reservationer 
från Moderaterna och Vänsterpartiet kring beslutet. När ärendet kom upp i 
Kommunfullmäktige den 2020-12-15 beslutades om återremiss för att ta 
fram konsekvensanalyser gällande barnperspektiv, jämställdhet, integration 
och ekonomi. BUN beslutade om ett yttrande den 2021-03-08. 

Förvaltningen har inget att erinra mot yttrandet och föreslår att lämna 
remissvaret till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kommunchef Jonatan Alamo Block, 2021-05-07 
Svar på återremiss från kommunfullmäktige gällande ärendet ”Reviderade 
avgifter för Entré ungdom”, 2021-03-08 
KF 2020-12-15/ § 121, Reviderade avgifter för Entré Ungdom, 
KS 2020-11-24/ § 114, Reviderade avgifter för Entré Ungdom 
Förslag till reviderade avgifter för Entré ungdom 
Avgifter och deltagare Entré Ungdom 2011-2019 
Uppgifter om andra kommuners avgifter för kulturskola 
KSAU 2021-06-01/ § 59 
KS 2021-06-15/ § 78 
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Beslutsförslag under mötet 
Samuel Gonsales Westling (V) yrkar på att Kommunfullmäktige beslutar att 
avgifter för kulturskolan ska gälla enligt följande: 

• 1% av årsinkomsten för hushållet/termin, dock maximalt 400 kr, för 
första kursen 

• 0,5% av årsinkomsten för hushållet/termin, dock maximalt 200 kr, 
för andra kursen 

• Avgiftsfritt fr.o.m. tredje kursen 
• 35 kr/tillfälle för individuell coachning 
• Inga extra kostnader för instrument, noter etc. 
• Syskonrabatt: hel avgift för barn 1, halv avgift för barn 2, avgiftsfritt 

från barn 3 
• (Syskonrabatt gäller även för barn folkbokförda på samma adress) 

Daniel Wintherhamre (V) yrkar bifall till Samuel Gonsales Westling (V) 
förslag till beslut. 

Daniel Johansson (S) och Alf Persson (M) yrkar på att ärendet ska avgöras 
idag samt att kommunfullmäktige beslutar att godkänna förändrade 
avgifter för Entré Ungdoms utbildningar inom kulturskola, att syskonrabatt 
även gäller för syskon som inte bor på samma adress och att de reviderade 
avgifterna ska gälla från och med höstterminen 2021.  

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, Samuel Gonsales 
Westling  (V) och Daniel Wintherhamres (V) förslag samt Daniel Johanssons 
(S) och Alf Perssons (M) förslag.  

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutat att bifalla Daniel Johanssons (S) och Alf 
Perssons (M) förslag. 

Protokollsanteckning 
Samuel Gonsales Westling (V), Daniel Wintherhamre (V) och Carina Halfvars 
(V) reserverar sig mot beslutet. 

Skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden  
Akten  
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Dnr 2021-00053 

§ 65 Framtagande av ny hållbarhetsstrategi för 
Hofors kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram 
förslag till hållbarhetsstrategi som ska ersätta det miljöprogram som idag 
finns för Hofors kommun. 

Ärende 
Idag finns det ett miljöprogram i kommunen som inte ligger helt i linje med 
alla de globala målen som beskrivs i Agenda 2030. Detta som kommunen 
har en stor utmaning att nå den koldioxidbudget som är framtagen i 
regionen. En övergripande handlingsplan för att nå dessa mål saknas idag i 
kommunen. Förvaltningen anser att det är av stor vikt att kommunen tar 
fram en ny hållbarhetsstrategi som ska ersätta det nuvarande miljöprogram 
som finns för Hofors kommun. Strategin skall bygga på ett de mål som 
beskrivs i Agenda 2030. 

Arbetet bör delas i tre delar, där kommunstyrelsen tar ett övergripande 
ansvar för framtagandeprocessen och ansvaret för innehållet i respektive 
hållbarhetsdimension delas mellan berörda aktörer. 

Kommunstyrelsen, tillsammans med Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd (VGS), leder processen att ta fram ett dokument 
som visar: 

1. Hur hållbarhetsarbetet och alla dess delar hänger ihop. 

2. Hur Hofors arbete med de Globala målen och Agenda 2030 ska se ut. 

3. Hur vi kopplar befintliga mål, handlingsplaner och strategier till Agenda 
2030 och hållbarhet, samt hur vi tillsammans arbetar mot uppsatta mål och 
vilka önskade lägen som vi vill sträva mot. 

VGS ansvarar för innehållet i miljödimensionen av hållbarhet och 
Kommunstyrelsen ansvarar för innehållet i dimensionerna ekonomi och 
social hållbarhet. 

För att leda arbetet föreslås Kommunstyrelsen att utse en styrgrupp på 
politisk nivå och att kommunchefen utser en tjänstemannastyrgrupp. Den 
politiska styrgruppen föreslås bestå av en representant från varje parti som 
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är representerat i Kommunfullmäktige och ordförande för styrgruppen 
föreslås vara ordförande för Kommunstyrelsen. Ordförande i de olika 
nämnderna föreslås också vara ledamöter i styrgruppen. Den politiska 
styrgruppens viktigaste uppdrag är att arbeta fram målinriktningar liknande 
de som Ockelbos fullmäktige beslutat om, med tillägget att målen ska 
omfatta alla dimensionerna av hållbarhet och inkludera alla de globala 
målen i Agenda 2030. Detta ska sedan fastställas i Kommunfullmäktige. 
Utifrån detta ska tjänstepersonerna ansvara för att målen bryts ned och att 
insatser planeras. 

Många mål och åtgärder finns redan idag i befintliga eller pågående 
styrdokument såsom Kretsloppsplan, Livsmedelsstrategi, arbete med 
hållbart resande. Målen ska också synkroniseras med kommunens 
övergripande mål i budgetdokumentet. Det övergripande syftet med en 
hållbarhetsstrategi är att tydliggöra hur alla dessa planer och styrdokument 
hänger ihop och på vilket sätt de bidrar till hållbarhet och ett bättre Hofors. 

Målet är att framtagningen av hållbarhetsstrategin skall fastställas av 
kommunfullmäktige i december 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Per Lindholm, Verksamhetsutvecklare, 2021-05-19 
KSAU 2021-06-01/ § 63 
KS 2021-06-15/ § 77 

Beslutsförslag under mötet 
Samuel Gonsales Westling (V), Linda Marie Anttila (S) och Daniel Johansson 
(S) yrkar på att Kommunfullmäktige beslutar att ge Kommunstyrelsen i 
uppdrag att ta fram förslag till hållbarhetsstrategi som ska ersätta det 
miljöprogram som idag finns för Hofors kommun. 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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Dnr 2021-00050 

§ 66 Bredbandsstrategi 2021-2026 för Hofors 
kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa bredbandsstrategi 2021-2026 för 
Hofors kommun. 

Ärende 
Kommunstyrelsen fattade den 2020-11-24 beslut om att ge ett 
utredningsuppdrag till IT-chefen att genomföra en nulägesanalys över 
genomförandet av tidigare upprättad bredbandsstrategi och utarbeta en ny 
bredbandsstrategi för Hofors kommun. I uppdraget till IT-chefen ingick att, 
tillsammans med Hofors Elverk, ta fram: 

• en nulägesanalys över utbyggnaden av bredband i Hofors kommun  

• en ny bredbandsstrategi 

IT-chefen har tillsammans med Hofors Elverk AB utrett ärendet och kommit 
fram till följande slutsatser: 

Utan ekonomiska insatser från Hofors kommun kommer inte de nationella 
målen att uppnås. Utan tillskott från Hofors kommun kommer det uppstå 
relativt omfattande ekonomiska förluster i Hofors Elverk. Dock är 
utbyggnaden av bredband i Hofors kommun av vikt för kommunens 
utveckling. Därför är det viktigt att en Bredbandsstrategi finns som grund 
och att utbyggnaden påbörjas senast 2022 och genomförs under fyra år. 

Utbyggnaden för att nå uppsatta mål är genomförbar genom att Hofors 
Kommun ersätter Hofors Elverk med ovillkorade aktieägartillskott om 
sammanlagt 25 mnkr enligt nedanstående ekonomska kalkyl. 

Ekonomisk kalkyl 
Ovillkorade aktieägartillskott är likvida tillskott och belastar Hofors kommun 
genom att det kommer att krävas en upplåning för att klara tillskotten. De 
ovillkorade aktieägartillskotten beräknas till totalt 25 mkr under en fyra års 
period och de uppsatta målen ska nås. 
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Bakomliggande investeringskalkyl tar utgångspunkt från outbyggda sträckor 
samt lokaliseringar av bostadsfastigheter samt lokaliseringar av företag. 
Cirka 800 anslutningspunkter och deras lokalisering. 

Totalt beräknas ortsammanbindande optonät samt ortsnät att behöva 
byggas fördelat på cirka 54 km ortsnät och cirka 26 km 
ortssammanbindande nät. Den totala investeringsvolymen bygger på 
erfarenhetssiffror från utbyggnad av optonät utfört inom elnätsbranschen i 
Sverige och beräknas uppgå till cirka 34 miljoner kronor med en initial 
anslutningsgrad på 40 procent av antalet anslutningspunkter. 
Anslutningsavgiften har beräknats till 20 000 kronor exklusive moms. Sker 
efteranslutning upp till 100 % tillkommer ytterligare cirka 9 miljoner kronor. 
Nettoinvesteringen, som i dagsläget saknar finansiering, uppgår därmed till 
cirka 25 miljoner kronor. Skulle det i budgeten beslutas om mindre än 25 
miljoner kommer endast delar av utbyggnaden att kunna genomföras.  

Den faktor som är den mest negativa för projektet är att antalet 
anslutningspunkter per utbyggd kilometer ledning är lågt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Göran Ekelund- IT chef, 2021-05-17 
Nuläge och Historisk beskrivning - Bredband 1998-2020 
Utbyggnadskarta underlag - Utbyggnad med fastigheter och aktörer 
Strategidokument - Bredbandsstrategi 2021-2026 
KSAU 2021-06-01/ § 53 
KS 2021-06-15/ § 65 

Beslutsförslag under mötet 
Linda-Marie Anttila (S) och Samuel Gonsales Westling (V) yrkar på att 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa bredbandsstrategi 2021-2026 för 
Hofors kommun. 

Skickas till 
Hoforshus AB 
Akten  
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Dnr 2021-00039 

§ 67 Höjning av VA-taxans anläggningsavgift år 2022 
till 2025 Hofors kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om: 

• en höjning av VA-taxans anläggningsavgift från 1 januari 2022 enligt 
Hofors Vattens förslag, 

• en höjning av VA-taxans anläggningsavgift från 1 januari 2023 enligt 
Hofors Vattens förslag, 

• en höjning av VA-taxans anläggningsavgift från 1 januari 2024 enligt 
Hofors Vattens förslag, 

• en höjning av VA-taxans anläggningsavgift från 1 januari 2025 enligt 
Hofors Vattens förslag. 

Ärende 
VA-verksamheten i Sverige är tydligt reglerad. Enligt lagstiftningen ska 
kommunerna via taxan ta betalt för de nödvändiga kostnaderna för 
underhåll och förnyelse av verksamheten och det ska ske med hänsyn till 
att varje kommun och varje generation användare ska stå för sina egna 
kostnader. Avgifterna fördelas på anläggningsavgift (engångsavgift som 
betalas vid anslutning eller vid tillbyggnad på befintlig fastighet) och 
brukningsavgift (löpande avgift för nyttjande av kommunalt dricks-, spill- 
och dagvatten). 

I Hofors Vatten AB:s uppdrag som VA-huvudman i Hofors kommun ingår att 
bereda och lämna förslag på ändringar av VA-taxans nivå. 
Kommunfullmäktige i Hofors beslutar om nivån för VA-taxan. Detta ärende 
omfattar enbart anläggningsavgiften och inte förändring av Hofors 
kommuns nivå för brukningsavgift. Anläggningsavgiften i VA-taxan i Hofors 
kommun har under många år endast justerats med indexuppräkning. En 
genomlysning har visat att en utbyggnad i snitt inklusive del av befintlig VA-
anläggning vanligen varierar mellan 160 000 kr – 220 000 tkr vilket innebär 
att kostnaderna vid anslutning inte täcks av nuvarande nivå. För att 
anläggningsavgiftens nivå ska spegla intäktsbehovet vid anslutning föreslås 
en stegvis höjning under åren 2022-2025. Inriktningen är att 
anläggningsavgiftens nivå sedan kan stabiliseras. 
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Alternativ till höjning av VA-taxans anläggningsavgift är att finansiering av 
utbyggnad för exploateringar sker helt eller delvis genom skattemedel för 
att täcka VA-verksamhetens kostnader. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Liliana Sultana, administrativ chef, 2021-05-18 
Höjning av VA-Taxans anläggningsavgift 2022 till 2025 för Hofors kommun, 
Hofors Vatten AB 
Bilaga 1 - Underlag för höjning av VA-taxan, anläggningsavgift år 2022 till 
2025 Hofors kommun, Gästrike Vatten 
Bilaga 2 - Höjning av anläggningsavgiften 2022, Hofors kommun, Gästrike 
Vatten 
Bilaga 3 - Höjning av anläggningsavgiften 2023, Hofors kommun, Gästrike 
Vatten 
Bilaga 4 - Höjning av anläggningsavgiften 2024, Hofors kommun, Gästrike 
Vatten 
Bilaga 5 - Höjning av anläggningsavgiften 2025, Hofors kommun, Gästrike 
Vatten 
KSAU 2021-06-01/ § 56 
KS 2021-06-15/ § 67 

Skickas till 
Hofors Vatten AB 
Akten  
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Dnr 2021-00031 

§ 68 Beslut om avstyckning/fastighetsreglering och 
försäljning del av Hofors 13:180 samt försäljning av 
fastighet Böle 1:192 och Hofors 7:78 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med Hoforshus ABs styrelse, att ge 
bolaget tillstånd att: 

• genomföra en avstyckning/fastighetsreglering av del av fastigheten 
13:180 med adress Kanalgatan 15, och därefter sälja den avstyckade 
fastigheten, 

• sälja fastigheten Böle 1:192 med adress Hästskovägen 12 till någon 
annan än nuvarande hyresgäst, 

• sälja fastigheten Hofors 7:78 med adress Faluvägen 2. 

Ärende 
Del av Hofors 13:180 
En tilltänkt köpare av den så kallade likboden vid Kanalgatan 15 har ställt en 
fråga till Hoforshus AB om att få göra en fastighetsreglering och stycka av 
del av fastigheten Hofors 13:180. Avstyckningen ska innehålla den så 
kallade likboden vid Kanalgatan 15. Byggnaden och området däromkring 
utgörs av kvartetet Grönbo på fastigheten Hofors 13:180. Byggnaden är 
nämnd i en rapport från Länsmuseet Gävleborg 2007:06 och rapporten 
heter ”Bebyggelse i Hofors - en byggnadsinventering”. Köparen är 
medveten om och kommer att följa de råd och riktlinjer som Länsmuseet 
föreskriver för att bibehålla byggnadens karaktär. 

Hoforhus AB har inte någon användning för byggnaden och lider heller inte 
någon ekonomisk skada av att stycka av en smärre del av fastigheten. 
Köparen påtar sig kostnaderna för avstyckning/fastighetsreglering. 
Hoforshus AB styrelse föreslår därför Hofors kommunfullmäktige att 
Hoforshus AB får genomföra en avstyckning/fastighetsreglering av del av 
fastigheten 13:180 med adress Kanalgatan 15, och därefter sälja den 
avstyckade fastigheten. 
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Böle 1:192 
Hoforshus AB har sedan tidigare begärt att få sälja fastigheten Böle 1:192 
med adress Hästskovägen 12 till nuvarande hyresgäst. Denna har inte 
möjlighet eller vilja att förvärva fastigheten. Hoforshus AB ansöker därför 
nu om att få sälja fastigheten Böle 1:192 till någon annan än hyresgästen. 

Hofors 7:78 
Det finns intresse från företagare att få förvärva fastigheten Hofors 7:78 
med adress Faluvägen 2. Byggnaden är i gott skick och har en mycket god 
placering nära E16. Försäljningen kommer att genomföras av 
fastighetsmäklare och bästa anbud får möjligheten att förvärva den. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Liliana Sultana, administrativ chef, 2021-05-12 
Hoforshus ABs styrelseprotokoll, 2021-03-11 
Hoforshus AB, bilaga 4 - Begäran om avstyckning och försäljning del av 
fastigheten Hofors 13:180 
Hoforshus AB, bilaga 5 - Begäran om att få sälja fastigheten Böle 1:192 
Hoforshus AB, bilaga 6 - Begäran om att få sälja fastigheten Hofors 7:78 
KSAU 2021-06-01/ § 65 
KS 2021-06-15 / § 72 

Skickas till 
Hoforshus AB 
Akten  
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Dnr 2020-00054 

§ 69 Besvarande av medborgarförslag om 
Europarådets resolution 1815 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 

Ärende 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslaget att kommunen ska följa 
uppmaningarna i Europarådets resolution 1815. Motiveringen är att genom 
att följa uppmaningarna i resolutionen kan kommunen föredömligt bidra till 
att Sverige som medlemsland och medgrundare till Europarådet lever upp 
till dess resolution. I Europarådets resolution 1815 uppmanas 
medlemsländernas regeringar att vidta åtgärder för att minska 
exponeringen för elektromagnetiska fält. 

VGS har lämnat in ett yttrande i ärendet. I yttrandet menas att genom att 
följa regelverk, riktlinjer och allmänna råd som myndigheter satt upp inom 
området gör kommunen tillräckligt för att motverka de potentiella farorna 
med elektromagnetiska fält och dess effekt på miljön. Därför anses att 
kommunen inte behöver vidta frivilliga uppgifter utöver detta. 
Förvaltningen instämmer i yttrandet och föreslår därför att 
medborgarförslaget avslås. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kommunchef Jonatan Alamo Block, 2021-05-07 
Tjänsteskrivelse VGS 2021-04-28 
Medborgarförslag om Europarådets resolution 1815 
"The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the 
environment", Motion for a recommendation, Parliamentary Assembly of 
the Council of Europe (2009) 
The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the 
environment", Report, Parliamentary Assembly of the Council of Europe, 
Committee on the Environment, Agriculture and Local and Regional Affairs 
(2011) 
Minutes of the meeting held in Kyiv on 27 May 2011", Parliamentary 
Assembly of the Council of Europe, Standing Committee (2011) 
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Resolution 1815 - "The potential dangers of electromagnetic fields and their 
effect on the environment", Parliamentary Assembly of the Council of 
Europe (2011) 
"PACE calls on governments to 'take all reasonable measures' to reduce 
exposure to electromagnetic fields", Press release, Parliamentary Assembly 
of the Council of Europe (2011) 
"IARC CLASSIFIES RADIOFREQUENCV ELECTROMAGNETIC FlELDS AS 
POSSIBLV CARCINOGENIC TO HUMANS", lnternational Agency for Research 
on Cancer (IARC), 2011-05-31 
Utlåtande från Elsäkerhetsverket om risker med vagabonderande ström 
Utlåtande från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om 
risker med vagabonderande ström 
Utlåtande från Arbetsmiljöverket om risker med vagabonderande ström 
Regeringsbeslut nr. 8, 1995-06-21 
KSAU 2021-06-01/ § 66 
KS 2021-06-15/ § 79 

Skickas till 
Förslagsställaren 
Akten  
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Dnr 2020-00083 

§ 70 Besvarande av motion om att säkerställa 
tillgången på kompetens för dyslexiutredningar 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad. 

Ärende 
Kristdemokraterna och Moderaterna har lämnat in en motion om att 
kommunen ska säkerställa tillgången på kompetens för dyslexiutredningar. 
Bakgrunden till detta var att Region Gävleborg i början av 2020 beslöt att 
sluta utreda minderåriga personer med läs-och skrivsvårigheter där dyslexi 
misstänktes vara orsaken. Motionärerna menar att Region Gävleborgs 
beslut sätter länets kommuner och skolor i en komplicerad sits; att det utan 
dyslexiutredningar blir svårt att veta vilka elever som verkligen behöver det 
stöd som krävs för att möta deras individuella behov utifrån den enskilde 
elevens personliga funktionsnedsättning. För att möta den uppkomna 
situationen så ser motionärerna ingen annan lösning än att kommunen 
införskaffar egen dyslexiutredarkompetens. 

Mot bakgrund av detta föreslår motionsställarna på att uppdra till barn- och 
utbildningsnämnden att säkerställa tillgången på kompetens för utförande 
av dyslexiutredningar för att kunna möta skollagens krav om stöd till elever 
med läs- och skrivsvårigheter. 

Barn- och utbildningsnämnden har vid sitt sammanträde den 2021-02-08 / § 
11 beslutat att godkänna yttrandet som sitt svar till kommunstyrelsen. Inom 
barn- och utbildningsnämndens verksamheter finns mycket stor kompetens 
och erfarenhet av kartläggning av språklig sårbarhet och analys inom läs- 
och skrivområdet, dyslexi och språkstörning. Barn- och utbildning har 
genom åren i olika forum upparbetat ett mycket gott samarbete med 
regionens logopeder. Det finns dock inte inom Elevhälsan någon anställd 
logoped som kan genomföra formella dyslexiutredningar. Inte heller 
skolpsykolog eller den skolläkare som de har tillgång till gör 
dyslexiutredningar åt kommunen. Frågan om att utreda eventuell språklig 
sårbarhet och dyslexi kan däremot aktualiseras i samband med bland annat 
psykologutredningar. 

Barn- och utbildning menar att, oberoende av eventuell diagnos, gör 
skolorna extra anpassningar och ger särskilt stöd utifrån elevens behov när 
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det krävs för att eleven ska nå målen enligt Skollagen och enligt Läsa-skriva-
räkna-garantin. Elevhälsan har kartläggningsmaterial som är utformat för 
att se om det kan finnas en dyslektisk problematik. Elevhälsan erbjuder 
även handledning till lärare och hjälp med anpassningar till elever.  

Enligt Barn och utbildning är det inte skolans uppdrag att ställa diagnoser, 
men verksamheterna har stor erfarenhet och kompetens att klara 
skollagens krav om stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter. Under den 
tid eleverna går i grundskolan eller gymnasieskolan behövs alltså ingen 
diagnos för att få stöd. Detta kan dock komma att krävas senare i livet för 
att ha rätt till extra stöd vid t ex körkorts- eller högskoleutbildning. 
Förvaltningens bedömning är ingen annan än Barn- och 
utbildningsnämnden och föreslår därför att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 
Motion, Kristdemokraterna och Moderaterna 
Barn- och utbildningsnämnden, 2021-02-08 § 11 
Tjänsteskrivelse, Pernilla Bredin, HR-chef 2021-05-16 
KSAU 2021-06-01/ § 73 
KS 2021-06-15/ § 83 

Beslutsförslag under mötet 
Annika Sjögren (KD) Alf Persson (M), Daniel Nyström (M), Margon Johansen 
(SD) yrkar på att fullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

Daniel Johansson (S), Samuel Gonsales Westling (V), Linda-Marie Anttila (S), 
Anne Persson (HOP) och Tomas Isaksson (S) yrkar på att 
kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.  

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut; Annika Sjögrens 
(KD) m.fl. förslag och Daniel Johanssons (S) m.fl. förslag.  

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Daniel Johanssons (S) m.fl. 
förslag. Votering begärs och genomförs genom upprop.  
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Omröstningsresultat 
Resultatet utfaller med 22 röster för Daniel Johanssons (S) m.fl. förslag och 
7 röster för Annika Sjögrens (KD) m.fl. förslag. (se bifogat 
omröstningsprotokoll). 

Protokollsanteckning 
Annika Sjögren (KD), Alf Persson (M), Daniel Nyström (M), Margon Johansen 
(SD), Charlie Ahlholm (SD), Sten Pettersson (SD) och Inger Johansson (SD) 
reserverar sig mot beslutet.  

Skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Akten  
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Dnr 2020-00077 

§ 71 Besvarande av motion om digitala hjälpmedel 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Ärende 
Vänsterpartiet har lagt fram en motion om att införa läkemedelsautomater 
i vård- och omsorg. De anser att Hofors kommun liksom övriga kommuner i 
landet har ett stort behov av att öka användningen av digitala hjälpmedel. 
Det handlar både om att bli mer kostnadseffektiva och att kunna erbjuda en 
bättre vårdkvalitet på de insatser som görs. De skriver i motionen att en av 
de mer intressanta digitala lösningarna som idag finns på marknaden och 
används av ett flertal kommuner är läkemedelsautomaten. Den hyrs av 
kommunen och placeras hemma hos de omsorgstagare som har ett behov 
av att få sina läkemedel utdelade på bestämda tider. Kommunstyrelsen har 
begärt Socialnämndens yttrande över motionen och utifrån detta föreslås 
avslag då behovet i dagsläget inte motiverar kostnaderna. 

Ekonomisk kalkyl 
Kostnad för en robot är 2,5 tkr per månad och kravet är att man beställer 
minst 5st. Kostnaden blir då 12,5 tkr per månad. Hur stora de motsvarande 
kostnaderna är för hemtjänsten och hemsjukvården vid hembesök måste 
utredas från fall till fall och det är svårt att göra några generella jämförelser. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Göran Ekelund, IT chef, 2021-05-10 
Socialnämnden 2021-03-18, § 37 
Motion om digitala hjälpmedel, Vänsterpartiet 
KSAU 2021-06-01/ § 72 
KS 2021-06-15/ § 81 

Beslutsförslag under mötet 
Samuel Gonzales Westling (V) yrkar på att kommunfullmäktige beslutar att 
bifalla motionen. 

Kenneth Axling (S), Anne Persson (HOP) och Arne Evertsson (L) yrkar på att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  
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Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut; Samuel Gonsales 
Westling (V) förslag och Kenneth Axlings (S) m.fl. förslag. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Kenneth Axlings (S) m.fl. 
förslag. 

Protokollsanteckning 
Samuel Gonsales Westling (V), Carina Halfvars (V) och Daniel Wintherhamre 
(V) reserverar sig mot beslutet.  

Skickas till 
Socialnämnden 
Akten  
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Dnr 2020-00068 

§ 72 Besvarande av motion om relationer mellan 
generationer 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Ärende 
Kristdemokraterna och Moderaterna har lämnat in en motion om att 
initiera ett projekt med ungdomsanställningar för att utveckla relationerna 
mellan generationerna. Motionärerna anger att de äldre alltid kommer att 
vara en hjärtefråga. Det gäller inte minst nu där de under rådande pandemi 
fått stå ut med tärande ensamhet på grund av påtvingad isolering. 

Äldreomsorgen står idag inför stora rekryteringsbehov, samtidigt som 
många ungdomar har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Inom 
äldreomsorgen hörs ofta att personalen har ett pressat arbetsschema och 
att de därför inte hinner ge de äldre den extra guldkant i deras tillvaro som 
de skulle önska, som att t.ex. gå ut på en promenad, spela kort, handarbeta 
tillsammans med dem eller följa med ut och handla. Därför föreslår 
motionärerna att ett projekt inleds där ungdomar i årskurs 9 eller 
gymnasiet, under terminstid, erbjuds helgarbete inom kommunens 
äldreomsorg. Viktigt är då att urvalet av de sökande matchas mot de äldres 
intressen. 

Motionärernas avsikt är inte att ungdomarna ska ersätta ordinarie personal 
eller ta över deras arbetsuppgifter. De lyfter fram att satsningen däremot 
kan leda till att det bli lättare att rekrytera sommarvikarier till 
äldreomsorgen och att fler ungdomar väljer att söka till 
omvårdnadsprogrammet på gymnasiet. Tanken är att ett 10-tal ungdomar 
erbjuds arbete 3 till 4 timmar var tredje helg och det är rimligt att 
ersättningen ligger i linje med kommunens feriejobb. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar motionsställarna på att uppdra till 
Socialnämnden att initiera ett projekt med ungdomsanställningar för att 
utveckla relationerna mellan generationerna. 

Socialnämnden har vid sitt sammanträde den 2021-03-18 / § 33 beslutar att 
anta yttrandet som sitt eget och skicka det vidare till kommunstyrelsen. 
Socialnämnden anser att tanken 
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är god, men ser svårigheter att kunna genomföra det på helger. Delvis 
utifrån att bemanningen är lägre på helgerna och personalen därmed får 
svårare att hinna handleda, men även på grund av att vid arbete inom 
äldreomsorgen ska man vara 18 år. Andra aspekter är att vid praktik för 
personer under 18 år gäller andra regler från arbetsmiljöverket, bland annat 
förläggning av arbetstid samt att på demensavdelningar placerar de aldrig 
elever från årskurs 1 på omvårdnadsprogrammet utan eleverna ska ha 
kommit längre i sin utbildning. 

Vad gäller att anordna träffpunkter för de äldre i kommunen anser 
socialnämnden att de inte bör öppna upp våra äldreboenden för 
utomstående även efter pandemin. En lärdom verksamheterna dragit av 
erfarenheterna under pandemin är att de måste fortsätta skydda våra äldre 
mot alla sorters smittor. 

Socialnämnden kommer att titta vidare på andra alternativ för att anordna 
aktiviteter och träffpunkter för de äldre, exempelvis kan Arbetsmarknad 
och integration utreda om deras deltagare i växthuset kan hjälpa till att 
anordna aktiviteter och träffpunkter för de äldre i kommunen. Inom den 
verksamheten är det också lättare att anordna feriejobb för ungdomar. 
Socialnämnden återkommer med svar i det yttrande som nämnden ska göra 
gällande motionen om äldres ofrivilliga ensamhet i samhället som 
Hoforspartiet lagt fram. 

Vidare anser Socialnämnden att även barn- och utbildningsnämnden bör 
ges möjlighet att yttra sig över motionen för att komma med förslag kring 
hur deras verksamheter kan bidra. 

Förvaltningens bedömning är ingen annan än Socialnämndens och förslår 
därför att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 
Motion om relationer mellan generationer, Kristdemokraterna och 
Moderaterna 
Socialnämnden, 2021-03-18 § 33 
Tjänsteskrivelse, Pernilla Bredin, HR-chef 2021-05-16 
KSAU 2021-06-01/ § 71 
KS 2021-06-15/ § 80 

Beslutsförslag under mötet 
Annika Sjögren (KD), Margon Johansen (SD) yrkar på att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 
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Samuel Gonsales Westling (V) yrkar på att ärendet återremitteras för att få 
en utförligare utredning gällande konsekvenserna av förslaget och få en 
samlad bild utifrån att det finns fler motioner med liknande innebörd. 

Kenneth Axling (S) yrkar på att ärendet avgörs idag och att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Anne Persson (HOP) yrkar på att kommunfullmäktige beslutar att avslå 
motionen.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer först förslaget om återremiss mot förslaget att avgöra 
ärendet idag och finner att kommunfullmäktige beslutat att avgöra ärendet 
idag. Ordförande ställer sedan förslaget om bifall mot förslaget om avslag 
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå motionen. 

Protokollsanteckning 
Samuel Gonsales Westling (V) och Daniel Wintherhamre (V) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för förslaget om återremiss.  

Daniel Nyström (M), Margon Johansen (SD), Charlie Ahlholm (SD), Sten 
Pettersson (SD) och Inger Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Skickas till 
Socialnämnden 
Akten  
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Dnr 2017-00086 

§ 73 Besvarande av motion om lokalproducerat 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 
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Dnr 11907 

§ 74 Besvarande av interpellation om hur 
rättssäkerheten säkerställs vid beslut i 
individärenden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet tiull nästa 
sammanträde. 
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Dnr 11906 

§ 75 Besvarande av interpellation om åtgärder kring 
mobbning och kränkande särbehandling i skolan 
kopplats till pandemin 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 
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Dnr 12872 

§ 76 Besvarande av interpellation om hur Hofors 
kommun arbetar med barnens psykiska hälsa under 
pandemin 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 
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Dnr 11901 

§ 77 Besvarande av interpellation om verkställande 
av politiskt fattade beslut 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

43(46) 
Kommunfullmäktige 
2021-08-24 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Dnr 12868 

§ 78 Besvarande av fråga angående fiskmåsar på 
Göklund 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 
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Dnr 2021-00058 

§ 79 Rapportering till Kommunfullmäktige 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporteringen. 

Ärende 
Rapportering av meddelanden till Kommunfullmäktige för perioden 2021-
05-27 – 2021-08-13: 

Dok.nr. Ärende Avsändare Reg.Datum 

12886 Protokoll Gästrike Vatten 2021-06-
10 inkl. delårsrapport tertial 1 

Gästrike Vatten 2021-06-18 

12887 Granskning av ej verkställda 
boendebeslut enligt LSS 

Revisionen/KPMG 2021-06-18 

12924 KS 2021-06-15 § 68 Besvarande av 
medborgarförslag om 
övergångsställen på Storgatan 

Kommunstyrelsen 2021-06-22 

12925 KS 2021-06-15 § 69 Besvarande av 
medborgarförslag om lokal 
trafikföreskrift 

Kommunstyrelsen 2021-06-22 

12930 KS 2021-06-15 § 75 Yttrande 
granskning av bokslut och 
årsredovisning 2020 

Kommunstyrelsen 2021-06-22 

13040 SN 2021-06-03, § 71 Rapportering av 
ej verkställda beslut 2021, period 2 

Socialnämnden 2021-08-13 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Jesper Öberg, Nämndsekreterare, 2021-08-10 

Skickas till 
Akten  
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Dnr 2021-00059 

§ 80 Medborgarförslag om förbättring av lekparken 
i centrum, anmälan 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen 
för beslut och att beslutet återrapporteras till Kommunfullmäktige senast 
sista juni 2022. 

Ärende 
Ett medborgarförslag om att förbättra lekparken i Hofors centrum har 
inkommit. Förslagsställaren menar att lekplatsen i dagsläget är bra för små 
barn, men att det saknas klätterställningar och aktiviteter som passar också 
de större barnen. Dessutom efterfrågas mer handikappanpassade 
aktiviteter. Förslaget motiveras bland annat med att det skulle locka fler 
barnfamiljer till Hofors centrum, vilket också skulle gynna handeln. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2021-06-14 
Förslag till beslut, Kommunfullmäktiges presidium, 2021-08-10 

Skickas till 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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Dnr 2021-00065 

§ 81 Medborgarförslag om provtagning av 
badvattnet i Hammardammen, anmälan 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen 
för beslut och att beslutet ska återrapporteras till Kommunfullmäktige 
senast sista juni 2022. 

Ärende 
Ett medborgarförslag om att badvattenprovtagningen i kommunen ska 
utökas till att omfatta Hammardammen har inkommit. Förslagsställaren 
framför att Hammardammen har blivit alltmer populär som badplats de 
senaste somrarna och menar att det därför är viktigt att kontrollera 
vattenkvalitén, speciellt eftersom sjöfåglar som exempelvis kanadagäss 
håller till vid sjön. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2021-07-29 
Förslag till beslut, Kommunfullmäktiges presidium, 2021-08-10 

Skickas till 
Förslagsställaren  
Kommunstyrelsen  
Akten   
 



Bilaga KF 2021-08-24 § 70 

Omröstningsprotokoll 
Kommunfullmäktige 2021-08-24 
 
Beslutande Omröstning § 70 
 Ja Nej Avstår 
1   Daniel Johansson (S) X   
2   Linda-Marie Anttila (S) X   
3   Kenneth Axling (S) X   
4  Mari Rasjö (S) X   
5   Tomas Isaksson (S) X   
6   Tiina Kauppi (S) X   
7   Kjell Höglin (S) X   
8   Remzija Kolasinac (S) X   
9   Robert Vestrin (S) X   
10 Ann-Sofie Stenbacka (C) X   
11 Jakob Staland (C) X   
12 Arne Evertsson (L) X   
13 Cia Norberg (L) X   
14 Anne Persson (HOP) X   
15 Gry Sjöberg (HOP) X   
16 Sanna Stenberg (HOP) X   
17 Anders Björk (HOP) X   
18 Carina Halfvars (V) X   
19 Daniel Wintherhamre (V) X   
20 Margon Johansen (SD)  X  
21 Charlie Ahlholm (SD)  X  
22 Sten Pettersson (SD)  X  
23 Inger Johansson (SD)  X  
24 Annika Sjögren (KD)  X  
25 Alf Persson (M)  X  
26 Daniel Nyström  (M)  X  
27 Samuel Gonzalez (V) 2:e v. ordf. X   
28 Torbjörn Nordström (L) 1:e v. ordf. X   
29 Diana Blomgren (S) ordf. X   
SUMMA 22 7  
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