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Närvarolista  
Ledamöter Kommentar 
Linda-Marie Anttila (S), Ordförande  
Jakob Staland (C), 1:e vice ordförande  
Samuel Gonzalez Westling (V), 2:e vice ordförande  
Daniel Johansson (S)  
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Anne Persson (HOP)  
Anders Björk (HOP)  
Margon Johansen (SD) §§ 86-88 
 
 
Tjänstgörande ersättare Ersätter Kommentar 
Tomas Isaksson (S) Tiina Kauppi (S) §§ 96-105 
Charlie Ahlholm (SD) Margon Johansen (SD) §§ 89-105 
 
 
Ersättare Kommentar 
Alice Lindgren (C)  
Carina Halfvars (V) §§ 86-95 
Kenneth Axling (S)  
Torbjörn Jansson (S)  
 
 
Övriga Kommentar 
Elisabeth Florman, tf. kommunchef  
Yuval Chulati, ekonomichef  
Jesper Öberg, sekreterare  
Katarina Johansson, skolchef §§ 87 
Savio Yusef, ekonom §§ 87 
Susanne Holmgren, socialchef §§ 88 
Sara Karlsson, ekonom §§ 88 
Christian Rickardsson, VD Hofors Hus AB § 90 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

3(44) 
Kommunstyrelsen 
2021-09-21 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Ärendelista 
Dnr 

§ 86 Godkännande av dagordning ............................................................ 5 
Dnr 13170 

§ 87 Uppsikt Barn- och utbildningsnämnden ............................................. 6 
Dnr 13171 

§ 88 Uppsikt Socialnämnden .................................................................... 8 
Dnr 13172 

§ 89 Uppsikt Kommunstyrelsen............................................................... 10 
Dnr 

§ 90 Information ekonomi ........................................................................ 12 
Dnr 13169 

§ 91 Val av 1 ledamot, tillika 1:e vice ordförande, i 
Kommunstyrelsens arbetsutskott för resterande mandatperiod 
2019-2022 ............................................................................................... 13 

Dnr 13168 
§ 92 Val av 1 ersättare i ledningsgruppen för partnerskap 
Bergslagsbanan för resterande mandatperiod 2019-2022 ...................... 14 

Dnr 2019-00067 
§ 93 Kretsloppsplan 2021-2025, Hofors kommun ................................... 15 

Dnr 2021-00061 
§ 94 Reviderade lokala föreskrifter om avfallshantering .......................... 17 

Dnr 2021-00060 
§ 95 Antagande av avfallstaxa 2022, med tillägg .................................... 19 

Dnr 2018-00083 
§ 96 Reviderad medfinansiering och samverkansavtal E16, 
genomfart Hofors .................................................................................... 22 

Dnr 2020-00076 
§ 97 Avskrivning av lån - Hofors folkets hus och park ............................. 24 

Dnr 2021-00067 
§ 98 Verksamhetsplan och budget 2022, plan 2023-2024 samt 
nämndmål 2022 ...................................................................................... 28 

Dnr 2018-00124 
§ 99 Redovisning av 2020 års partistöd .................................................. 30 

Dnr 2021-00018 
§ 100 Rapportering av obesvarade motioner och 
medborgarförslag 2021 ........................................................................... 32 

Dnr 2019-00098 
§ 101 Besvarande av medborgarförslag om belysning av 
gångväg vid Postiljonsvägen ................................................................... 35 

Dnr 2021-00057 
§ 102 Rapportering av delegationsbeslut ................................................ 37 
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Dnr 2021-00058 
§ 103 Rapportering av meddelanden ...................................................... 39 

Dnr 
§ 104 Information/rapportering ................................................................ 41 

Dnr 13214 
§ 105 Initiativärende angående utdebitering, budget och 
verksamhetsplan ..................................................................................... 43 
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Dnr  

§ 86 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen med nedanstående 
tillägg. 

Ärende 
Ärende 22, Initiativärende angående utdebitering, budget och 
verksamhetsplan 
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Dnr 13170 

§ 87 Uppsikt Barn- och utbildningsnämnden 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporteringen. 

Ärende 
Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde den 2021-06-15 § 74 beslutat 
om att hålla extra uppsikt för Barn- och utbildningsnämnden, 
Socialnämnden och Kommunstyrelsen med anledning av det ekonomiska 
läget. 

Under uppsikten ska enligt anvisning följande delar redovisas: 

• Ekonomiskt läge med eventuella större förändringar som inträffat 

• Eventuella åtgärder (genomförda och planerade) 

• Framtidsutsikter 

 

Ekonomiskt läge 

Prognosen efter augusti är att Barn- och utbildningsnämnden kommer att 
redovisa ett negativt resultat om -12,4 mkr för helåret. Orsakerna till 
underskottet är ej genomförda besparingar på -4,8 mkr, minskade 
statsbidrag på -1 mkr, köp av verksamhet på -3,35 mkr, enheterna på -2,55 
mkr och övrigt på totalt -0,7 mkr.  

Bland de ej genomförda besparingarna bör nämnas att den förväntade 
besparingen i och med upphandlingen av privat aktör för Entré ungdom 
verksamhet uteblev då upphandlingen avbröts. Dessutom har planerade 
uppsägningar av lokaler samt en besparing 18 förskoleplatser inte kunnat 
genomföras på grund av en oväntad ökning av barn som behöver plats. 

Statsbidraget för mindre barngrupper försvinner och det är oklart vad som 
ska ersätta det. 

Kommunen betalar 1.1 miljoner kr för eleversättningar inom 
gymnasieskolan vilket är en högre volym än väntat och den ökningen ser ut 
att hålla i sig. Inom grundskolan är det fler elever inom kommunal 
grundskola och det finns behov av tilläggsbelopp. 
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Åtgärder 

• Neddragning av kulturchef 

• Minskade personalkostnader inom grundskola/elevhälsa 

• Minskning med 1 tjänst inom särskolan 

• Anpassning till nyckeltal inom förskola 

• Minskade personalkostnader på övergripande nivå 

• 1:1 satsningen 

• Vaktmästarorganisationen har centraliserats 

• Kommunfullmäktige har beslutat om en avgiftsökning inom 
kulturskolan vilket kommer ge ökade intäkter 

 

Framtidsutsikter 

Barn och utbildningsnämnden har en budgetram på 256,1 mkr för 2022 där 
åtgärder ingår som kommer innebära att man åtgärdar årets underskott. 
Kommunstyrelsen ges också en konsekvensanalys utifrån dessa åtgärder. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information Katarina Johansson, Skolchef, Savio Yusuf, ekonom 
samt Daniel Johansson, Barn- och utbildningsnämndens ordförande. 
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Dnr 13171 

§ 88 Uppsikt Socialnämnden 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporteringen.  

Ärende 
Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde den 2021-06-15 § 74 beslutat 
om att hålla extra uppsikt för Barn- och utbildningsnämnden, 
Socialnämnden och Kommunstyrelsen med anledning av det ekonomiska 
läget. 

Under uppsikten ska enligt anvisning följande delar redovisas: 

• Ekonomiskt läge med eventuella större förändringar som inträffat 

• Eventuella åtgärder (genomförda och planerade) 

• Framtidsutsikter 

 

Ekonomiskt läge 

Prognosen efter augusti är att Socialnämnden kommer att redovisa ett 
negativt resultat om -15 mkr för helåret. En stor orsak till detta är kostnader 
relaterade till Covid-19. Övriga orsaker till underskottet är bland annat 
minskade intäkter från brukare inom äldreomsorgen, fler timmar, nya 
beslut och ökad vårdtyngd inom LSS/psykiatri, högre personalkostnader 
inom IFO och minskade intäkter från migrationsverket inom arbetsmarknad 
och integration. 

 

Åtgärder 

• Förändrat arbetssätt i utskottet för individärenden för att minska 
dyra placeringar 

• Verksamheterna ser över möjligheten att ”ta hem" externa 
placeringar 

• Poolgrupp inom LSS för effektivare bemanning 

• Anpassningar av bemanningen utifrån tomma platser på SÄBO 
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• Intagningsstopp på Hantverkarn – möjligheten att lämna tillbaka 
lägenheter till HoforsHus undersöks 

• Anpassning av integration  

 

Framtidsutsikter 

• Pandemins utveckling 

• Heltid som norm 

• God och nära vård 

• Tröskelväxling inom hemsjukvården 

• Ökning av antalet äldre 

• Arbetsförmedlingens ändrade arbetssätt 

• Digitalisering och IT-infrastruktur 

Nämnden har beslutat om en budget för 2022 som innehåller åtgärder för 
att årets underskott ska återställas och därmed ha en budget i balans.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information Sussie Holmgren, Socialchef, Sara Karlsson, ekonom 
och Kenneth Axling, Socialnämndens ordförande 
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Dnr 13172 

§ 89 Uppsikt Kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporteringen. 

Ärende 
Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde den 2021-06-15 § 74 beslutat 
om att hålla extra uppsikt för Barn- och utbildningsnämnden, 
Socialnämnden och Kommunstyrelsen med anledning av det ekonomiska 
läget. 

Under uppsikten ska enligt anvisning följande delar redovisas: 

• Ekonomiskt läge med eventuella större förändringar som inträffat 

• Eventuella åtgärder (genomförda och planerade) 

• Framtidsutsikter 

 

Ekonomiskt läge 

Prognosen efter augusti är att Kommunstyrelsen kommer att redovisa ett 
negativt resultat om -6,8 mkr för helåret. Orsakerna till underskottet är 
bland annat ökade elkostnader och intäktsbortfall inom fritid, ej 
genomförda besparingar inom kost och städ, ej budgeterad översiktsplan 
och ökade kostnader för räddningstjänst och kriskommunikation. 

 

Åtgärder 

• Bemanningen anpassas under året 

• Säkerställande att omorganisationen inom kost och städ är 
genomförd till 2022 

• Minskning av licenser och konsultkostnader inom IT 

• Försäljning av fastigheten Mira 

• Anpassning av bemanningen inom HR 

 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

11(44) 
Kommunstyrelsen 
2021-09-21 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Framtidsutsikter 

• Smittspridningen av covid-19 kommer bevakas noggrant en lång tid 
framöver 

• I samband med Agenda 2030 finns det investeringsbidrag att söka 
gällande infrastruktur för elbilar, laddstolpar etc. 

• Risk för kompetensbrist inom förvaltningen och långsammare 
ärendehantering framöver på grund av underbemanning 

• Hotbild från omvärlden och klimatförändringar måste tas med i 
beräkningarna och kommunens säkerhetsberedskap bör förbättras 

• Oförutsedda händelser riskerar förbruka den ekonomiska buffert 
som finns 

• Befolkningsutvecklingen är fortsatt positiv med ca 8 inflyttade under 
året 

Beslutsunderlag 
Muntlig information Elisabeth Florman, t.f. Kommunchef, Yuval Chulati, 
ekonomichef och Linda-Marie Anttila, Kommunstyrelsens ordförande. 
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Dnr  

§ 90 Information ekonomi 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Kommunstyrelsen informeras om: 

• Statsbidrag 

• Budget 2022, skatteprognos augusti 2022 

• Prognos för 2021 

• Plan för återställande av kommunens underskott 

• Finansiering av ny bredbandsstrategi genom aktieägartillskott  

Beslutsunderlag 
Muntlig information Yuval Chulati, ekonomichef och Christian Rickardsson, 
VD Hoforshus 
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Dnr 13169 

§ 91 Val av 1 ledamot, tillika 1:e vice ordförande, i 
Kommunstyrelsens arbetsutskott för resterande 
mandatperiod 2019-2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att som ledamot, tillika 1:e vice ordförande, i 
Kommunstyrelsens arbetsutskott utse Jakob Staland (C) för resterande 
mandatperiod 2019-2022. 

Ärende 
Med anledning av Hans Larssons (C) bortgång beslutade 
Kommunfullmäktige den 2021-08-24 att utse Jakob Staland (C) som ny 1:e 
vice ordförande i Kommunstyrelsen. Enligt arbetsordningen för 
Kommunstyrelsens arbetsutskott är det presidiet i Kommunstyrelsen som 
också ska utgöra presidiet i Kommunstyrelsens arbetsutskott. Beslutet 
behöver dock fastställas av Kommunstyrelsen. 
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Dnr 13168 

§ 92 Val av 1 ersättare i ledningsgruppen för 
partnerskap Bergslagsbanan för resterande 
mandatperiod 2019-2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att som ersättare i ledningsgruppen för 
partnerskap Bergslagsbanan utse Jakob Staland (C) för resterande 
mandatperiod 2019-2022. 

Ärende 
Efter Hans Larssons (C) bortgång är uppdraget som ersättare i 
ledningsgruppen för partnerskap Bergslagsbanan vakant. Centerpartiet har 
inkommit med förslag om att Jakob Staland (C) ska utses till ny ersättare.  
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Dnr 2019-00067 

§ 93 Kretsloppsplan 2021-2025, Hofors kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige besluta att:  

• genomförandet av Kretsloppsplanen inte bedöms komma att 
medföra betydande miljöpåverkan 

• fastställa ny Kretsloppsplan 2021-2025 för Hofors kommun 

Ärende 
Gästrike återvinnare har enligt förbundsordningen ett uppdrag att ta fram 
förslag till både avfallsplan (kretsloppsplan) och lokala föreskrifter om 
avfallshantering för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby 
kommuner. Både Kretsloppsplan och lokala föreskrifter om avfallshantering 
ska beslutas av kommunernas Kommunfullmäktige. 

Planens syfte är att med utgångspunkt från Agenda 2030, nationella 
miljömål, regionala mål och strategier, bidra till en hållbar avfallshantering 
och resursanvändning, minska mängden avfall och utveckla en hållbar 
konsumtion av varor och tjänster. Åtgärderna i kretsloppsplanen syftar till 
att Hofors blir en renare kommun som minskar sitt klimatavtryck och bidrar 
till ökat samhällsengagemang gällande konsumtion och avfall. 

Arbetet med att ta fram förslaget till ny Kretsloppsplan har skett i 
samverkan mellan Gästrike återvinnare och medlemskommunerna. 
Förslaget har arbetats fram under 2019-2020. Samråd har skett under 
hösten/vintern 2020-2021, i form av intern förankringsrunda, remiss samt 
utställning för allmänhetens granskning. 

Enligt 6 kap. 3 § miljöbalken ska en kommun som upprättar en plan som 
krävs i lag eller annan författning göra en strategisk miljöbedömning om 
genomförandet av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
Kretsloppsplanen innehåller inga beslut som innebär etablering eller 
ombyggnation av anläggningar som kan ge negativa miljökonsekvenser.  

Planen kommer att få i huvudsak positiva konsekvenser för hållbarhet. 
Planförfattarna har därför föreslagit att kommunerna gör bedömningen att 
genomförandet av planen inte kommer medföra en betydande 
miljöpåverkan. 
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Beslutsunderlag 
KSAU 2021-09-07 § 77 
Tjänsteskrivelse, Liliana Sultana, administrativ chef 2021-08-25 
Tjänsteskrivelse, Gästrike återvinnare, 2021-06-23 
Förslag till ny Kretsloppsplan 2021-2025 för Hofors kommun, 2021-06-23 
Bilaga 1 Konsekvensbeskrivning 
Bilaga 2 Kretsloppsplanen i ett större sammanhang 
Bilaga 3 Nulägesbeskrivning och omvärldsanalys 
Bilaga 4 Nedlagda deponier 
Bilaga 5 Uppföljning av tidigare avfallsplan 
Bilaga 6 Så har förslaget till Kretsloppsplanen tagits fram 
Bilaga 7 Samrådsredogörelse 
Bilaga 8 Exempel ur inspirationsbanken 

Skickas till 
Gästrike återvinnare  
Hoforshus  
Akten  
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Dnr 2021-00061 

§ 94 Reviderade lokala föreskrifter om 
avfallshantering 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa 
lokala föreskrifter om avfallshantering för Hofors kommun. 

Ärende 
Gästrike återvinnare har enligt förbundsordningen ett uppdrag att ta fram 
förslag till både avfallsplan (kretsloppsplan) och lokala föreskrifter om 
avfallshantering för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby 
kommuner. Både Kretsloppsplan och lokala föreskrifter om avfallshantering 
ska fastställas av kommunernas kommunfullmäktige. 

De lokala föreskrifterna är gemensamma för alla fem ovannämnda 
kommuner. De gällande lokala föreskrifterna om avfallshantering trädde i 
kraft 2016-01-01. Det finns behov att revidera några delar i föreskrifterna, 
utifrån både ändrad lagstiftning och erfarenheter från tillämpningen av de 
gällande föreskrifterna. 

Samråd och utställning har genomförts och redovisas i Samrådsredogörelse 
för revidering av Föreskrifter om avfallshantering för Gävle, Hofors, 
Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun. 

Förslagen till revideringar handlar dels om förtydliganden och begrepp, dels 
om några förändringar i sak, dels om att flytta några bestämmelser från de 
lokala avfallsföreskrifterna till avfallstaxan. 

Revideringarna av föreskrifterna gäller framförallt följande: 

• Definitionen av fastighetsinnehavare (Bilaga A) 

• Definitionen ändras för att harmoniera med gällande lagstiftning 
och definitioner i andra sammanhang så att lydelsen blir: ”Med 
fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som 
enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som 
fastighetsägare”. 

• Bestämmelser om fastighetsinnehavares ansvar för abonnemang 
och avgift flyttas från de lokala föreskrifterna om avfallshantering till 
Avfallstaxan. 
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• Förbundets rätt att avgöra vilka typer av behållare som godkänns för 
hämtning eller tömning. (§ 10) 

• Förtydligande att dragväg längre än 10 meter är ett undantag som 
förutsätter särskilt beslut. (§ 11c och § 26) 

• Bestämmelser om hantering av invasiva växter införs i § 7 och § 33 
samt bilaga B. 

I övrigt finns ett antal justeringar och förtydliganden som inte medför några 
större konsekvenser. 

Beslutsunderlag 
KSAU 2021-09-07 § 78  
Tjänsteskrivelse, Liliana Sultana, Administrativ chef 2021-08-25 
Tjänsteskrivelse, Gästrike återvinnare, 2021-06-23 
Förslag till föreskrifter om avfallshantering för Gävle, Hofors, Ockelbo, 
Sandviken och Älvkarleby kommuner 
Samrådsredogörelse för revidering av föreskrifter om avfallshantering för 
Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 

Skickas till 
Gästrike återvinnare   
Hoforshus   
Akten  
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Dnr 2021-00060 

§ 95 Antagande av avfallstaxa 2022, med tillägg 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att 

• fastställa förslag till justeringar i allmänna bestämmelser i 
Avfallstaxa 2022, 

• fastställa förslag till tillägg i avfallstaxan 2022 vad gäller dels 
konsekvenserna av införande av kommunalt ansvar för returpapper, 
dels tillägg i definitionen av grundavgiften och ny hämtningsavgift 
för returpapper, samt 

• att därefter anta föreliggande förslag till avfallstaxa för 2022. 

Ärende 
Förbundsfullmäktige Gästrike återvinnare har vid sammanträde 2021-06-17 
beslutat att föreslå att ett tillägg görs till 2022 års Avfallstaxa. Förslaget är 
föranlett av regeringens beslut att upphäva producentansvaret för 
returpapper. Fr.o.m. 2022-01-01 övertar kommunerna ansvaret för 
insamling och återvinning av returpapper. 

För Gästrike återvinnare innebär det nya ansvaret att man till en början tar 
över insamlingen av returpapper från de allmänna insamlingsplatserna, dvs 
det uppdrag som i dagsläget åvilar annan. För hushållen innebär 
förändringen ingen skillnad inledningsvis. De hushåll som idag betalar för 
fastighetsnära hämtning (främst flerbostadshus) kommer att även 
fortsättningsvis betala för denna tjänst. Övriga hushåll som lämnar 
returpapper på återvinningsstationer kommer inte att belastas med någon 
ytterligare avgift utöver nuvarande grundavgift. 

Föreslaget tillägg till 2022 års avfallstaxa avser fastighetsnära 
pappershämtning. I övrigt har inte föreslagits någon avgiftsförändring för 
2022.  

Grundavgiften ska fortsättningsvis täcka in kostnaden för insamling av 
returpapper från de allmänna gemensamma insamlingsplatserna 
(återvinningsstationer) Föreslaget tillägg syftar till att definiera 
grundavgiftens omfattning fr.o.m. 2022.  
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Noteras att Hoforshus AB inlett förberedelserna inför det kommande 
övertagandet av insamling av returpapper från allmännyttans 
fastighetsbestånd. 

Föreliggande förslag är en förutsättning för genomförandet av beslutad 
ändring beträffande ansvaret för och återvinning av returpapper. 

Beslutsunderlag 
KSAU 2021-09-07 § 79 
Tjänsteskrivelse, Liliana Sultana, administrativ chef, 2021-08-25 
Missiv med tillhörande taxeförslag, 2021-06-23 
Beslut, Gästrike återvinnares förbundsfullmäktige 2021-06-17 / § 21 

Beslutsförslag under mötet 
Samuel Gonzalez Westling (V) föreslår att Kommunstyrelsen föreslår 
Kommunfullmäktige att besluta om följande ändringar i avfallstaxan: 

• avgift för hämtning av matavfall ska inte tillämpas i de fall då det 
finns abonnemang Hemkompost, 

• avgiften avseende abonnemang Hemkompost för kärl 140-360 sänks 
med 200 kr i förhållande till abonnemang Sorterat, 

• avgiften för gemensam hämtning avseende abonnemang 
Hemkompost sänks med 100 kr i förhållande till abonnemang 
Sorterat. 

Ziita Eriksson (M) föreslår att Kommunstyrelsen föreslår 
Kommunfullmäktige att besluta om följande ändringar i avfallstaxan: 

• hämtningsavgiften för matavfall utgår i det fall att hushållet istället 
har hemkompost  

• avfallstaxan uppdateras i enlighet med ovanstående att-sats. 

Daniel Johanson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att avslå Samuel 
Gonzalez Westlings (V) och Ziita Erikssons (M) förslag samt att föreslå till 
Kommunfullmäktige att 

• fastställa förslag till justeringar i allmänna bestämmelser i 
Avfallstaxa 2022, 

• fastställa förslag till tillägg i avfallstaxan 2022 vad gäller dels 
konsekvenserna av införande av kommunalt ansvar för returpapper, 
dels tillägg i definitionen av grundavgiften och ny hämtningsavgift 
för returpapper, samt 
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• att därefter anta föreliggande förslag till avfallstaxa för 2022. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns tre olika förslag till beslut från Samuel 
Gonzales Westlings (V), Ziita Erikssons (M) samt Daniel Johanssons (S).  

Ordförande ställer först Ziita Erikssons (M) förslag mot Samuel Gonzales 
Westlings (V) och finner att Kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Ziita 
Erikssons (M) förslag. 

Ordföranden ställer sedan Ziita Erikssons (M) förslag mot Daniel Johanssons 
(S) och finner att Kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Daniel 
Johanssons (S) förslag. 

Protokollsanteckning 
Samuel Gonzales Westling reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt 
förslag. 

Ziita Eriksson (M) och Charlie Ahlholm (SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för sitt förslag. 

Efter ärendets avslutande ajournerar ordförande sammanträdet i 1 timme 
för lunch. 

Skickas till 
Gästrike återvinnare   
Hoforshus   
Akten  
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Dnr 2018-00083 

§ 96 Reviderad medfinansiering och 
samverkansavtal E16, genomfart Hofors 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad medfinansiering och 
samverkansavtal gällande E16, genomfart Hofors. 

Ärende 
Syftet med detta avtal är att reglera respektive parts åtagande och 
finansiella ansvar för åtgärden. Avtalet avser framtagande av bygghandling 
och produktion på sträckan i enlighet med fastställd vägplan och detaljplan. 

Parterna har tidigare tecknat avtal om medfinansiering och genomförande 
av åtgärden med Trafikverket år 2014, avtal: 2014/3777 samt år 2018, avtal 
2018/60308. Då parterna sedan dess kommit överens om vissa förändringar 
och byggnationen ännu inte påbörjats, har de tidigare avtalen upphört att 
gälla. Trafikverkets principer för avtal och medfinansiering har också 
förändrats, vilket sammanfattningsvis innebär att ett nytt avtal måste 
tecknas mellan parterna. 

Eftersom tidigare avtal upphört att gälla, har nytt avtal upprättats 
innebärande förtydligande av åtgärdens omfattning och parternas ansvar. 
En ny kalkyl ligger till grund för detta avtal. 

Den totala kostnaden för åtgärden som omfattas av detta avtal uppgår till 
48,1 mnkr. Finansieringen av åtgärderna fördelas enligt nedan: 

• Trafikverket - Nationell plan: 18,8 mnkr, ca 39% 

• Region Gävleborg - Länsplan: 19,8 mnkr, ca 41,2% 

• Hofors kommun - investeringsbudget: 9,5 mnkr, ca 19,8%. 

Jämfört med 2018 års avtal är det en kostnadsökning totalt för projektet på 
21,7 mnkr, där kommunens del av ökningen uppgår till 3,2 mnkr. 

Vid tiden för detta avtals upprättande, juni 2021, hade vägplan fastställts 
och vunnit laga kraft. Bygghandlingar har tagit fram, arbetet med 
förfrågningsunderlag för produktion håller på att slutföras samt nödvändiga 
förrättningar är genomförda. Nästa steg är att upphandla entreprenad för 
produktion. 
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Beslutsunderlag 
KSAU 2021-09-07 § 80  
Tjänsteskrivelse, Liliana Sultana, Administrativ chef, 2021-08-24 
Medfinansiering och samverkansavtal E16, genomfart Hofors, 2021-08-19 
Medfinansiering och samverkansavtal E16, genomfart Hofors, 2018-08-15 

Protokollsanteckning 
Ziita Eriksson (M) vill ha fört till protokollet att kommunstyrelsen borde ha 
fått tagit del av information rörande avtalet och bakgrund till 
revideringarna innan avtalet undertecknades. 

Skickas till 
Trafikverket 
Akten  
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Dnr 2020-00076 

§ 97 Avskrivning av lån - Hofors folkets hus och park 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att efterskänka 
lånet till Hofors folkets hus och park enligt tidigare ingångna avtal för år 
2019-2021 med 909 000 kr samt att ingen ränta debiteras. 

Ärende 
Kommunen har under 2006 tagit över Folkets husföreningens fastighetslån 
från 1999 med ursprungligt belopp på 15 150 000 kr. Lånet har fram till 
2019 skrivits ner med 2 % per år (303 000kr) och fastighetens pantbrev 
används som säkerhet. Lånet är tekniskt avskrivet i kommunens 
resultaträkning och påverkar därför inte kommunens resultat negativt. 
Påpekas bör att själva skulden finns kvar som fordran till Folkets 
husföreningen. Denna avskrivning har dock försvunnit ur kommunens 
bokföring från år 2019. Detta beror på en besparing i budget som inte 
kommunicerats med Folkets hus. Folkets hus har däremot i sin redovisning 
skrivit av skulden utifrån den överenskommelse som legat till grund för 
detta. Det är därför rimligt att den avskrivning som borde ha skett nu sker i 
efterhand för åren 2019-2021. 

Föreningen har under flera år kämpat med en dålig ekonomi och för att 
möta detta har föreningen vidtagit åtgärder för att bredda och även för att 
reducera verksamheten, dock utan att nå ett förbättrat driftresultat. De 
senaste åren har avslutats med ett underskott i resultatet, med undantag år 
2020. Föreningens samlade förlust är 4,4 mkr och föreningen har ett 
negativt eget kapital. En avskrivning av skulden skulle innebära en 
förbättring för Folkets hus soliditet.  

För kommunen skulle en nedskrivning av lånet innebära att kommunen 
minskar sina tillgångar i balansen för lånet men ger en mer rättvis bild av 
kommunens omsättning och nyckeltal. För föreningen innebär detta att de 
kan undvika ett negativt eget kapital och därmed minska risken att vara 
konkursmässig. Eftergiften är definitiv och innebär att kommunen inte kan 
kräva tillbaka betalning för lånet. 

Enligt 2 kap. 8 § andra stycket KL får stöd ges till enskild näringsidkare 
enbart om det föreligger synnerliga skäl. Tidigare hade kommunen 
möjlighet att låna pengar till olika föreningar, men idag bedömer SKR att 
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möjligheten till rekvisitet ”synnerliga skäl” enbart finns i ett fåtal fall och att 
det krävs en bedömning i varje enskilt fall. En avskrivning på ca 8,1 mkr är 
att se som ett bidrag till en förening. Förvaltningen bedömer att detta kan 
innebära ett otillbörligt stöd. Detta skulle kunna ses som ett extra bidrag till 
en av Hofors föreningar på 8,1 mkr. Däremot är förvaltningens bedömning 
att den gamla avskrivningsprincipen med en avskrivning om 303 000 kr per 
år, som togs från budgeten för bidrag till samlingslokaler, är förenlig med 
lagstiftningen.  

Eftergiften för år 2019 – 2021, om totalt 909 000 kr, kommer inte att 
påverka kommunens resultat då skulden redan är avskriven. Dessutom är 
avtalet skrivet så att ingen ränta skall debiteras. Vad gäller eftergiften av 
återstående lån, om totalt 8 180 950 kr, är den ekonomiska principen 
densamma. Kommunen har redan i sin redovisning skrivit av skulden, så 
den kommer inte påverka resultatet. Skulle lånet skrivas av på samma sätt 
som tidigare måste dessa 303 000 kronor per år läggas in i kommunens 
budget som kostnad. Detta kommer innebära att det ekonomiska utrymmet 
minskar med lika mycket. 

Beslutsunderlag 
KSAU 2021-09-07 § 81 
Tjänsteskrivelse Jonatan Alamo Block, kommunchef, 2021-04-19 
Tjänsteskrivelse Harry Assmundson, ekonomichef, 1998-08-17 
Fritids- och kulturnämnden, 1998-09-04 § 41 
Utdrag noter Kommunkoncernens bokslut 2006 

Beslutsförslag under mötet 
Ziita Eriksson (M) föreslår att ärendet återremitteras för ytterligare 
beredning. 

Anders Björk (HOP) och Linda-Marie Antilla (S) föreslår att 
kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att efterskänka 
lånet till Hofors folkets hus och park enligt tidigare ingångna avtal för år 
2019-2021 med 909 000 kr samt att ingen ränta debiteras. 

Charlie Ahlholm (SD), Anne Persson (HOP) och Jakob Staland (C) yrkar bifall 
till Anders Björk (HOP) och Linda Marie Antillas (S) förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, Ziita Erikssons 
(M) förslag om återremiss samt Anders Björk (HOP) och Linda-Marie 
Anttilas (S) m.fl. förslag. 
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Ordförande ställer först förslaget om återremiss mot att ärendet avgörs 
idag och finner att kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras idag.  

Ordföranden frågar sedan om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
Anders Björk (HOP) och Linda-Marie Anttilas (S) förslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Protokollsanteckning 
I tidigare tjänsteskrivelser inför beslut har oklarheter förekommit om 
tidpunkter och händelser, varför kommunstyrelsen åtagit sig att klargöra 
ärendegången med följande politiska skrivelse. 

Kommunen har i slutet av 90-talet övertagit Folkets husföreningens 
fastighetslån med beloppet 15 150 000 kr. I samband med övertagandet av 
lånet ingicks en överenskommelse om att lånet skulle amorteras med 2% 
per år (303 000). Bidraget som årligen tillföll Folkets husföreningen 
minskades också som en följd av detta med 1 954 000 kr. Kommunen har 
dock gett föreningen ett bidrag i motsvarande storleksordning av 
amorteringen, som använts för att amortera av lånet 

Lånet värdereglerades ner till noll under 2006, vilket fick konsekvensen att 
lånebidraget upphörde att betalas ut och istället började lånet efterskänkas 
med motsvarande belopp som skulle utgjort amortering. Lånet är sedan 
2006 upptaget som en förlust, men kvarstår som en fordran på Folkets 
husföreningen. Det finns en överenskommelse om att lånet inte ska betalas 
tillbaka, utan ska efterskänkas med motsvarande summa som den 
ursprungliga amorteringen. 

Fram till 2018 har fordran skrivits ner med 303 000 kr årligen, samtidigt som 
Folkets husföreningen gjort detsamma. Från 2019 har ett handhavandefel 
inneburit att kommunen inte gjort motsvarande nedskrivning av fordran, 
vilket gör att kommunens fordran på Folkets husföreningen idag inte 
stämmer överens med fordrans storlek i Folkets husföreningens bokföring.  

Kommunstyrelsen anser med anledning av detta att det med hänsyn till 
tidigare ingångna avtal är rimligt att på fordran efterskänka ett belopp 
motsvarande tre års sammanlagda amorteringar utifrån det ursprungliga 
avtalet (909 000 kr), vilket innebär att fordran minskar och åter stämmer 
överens med Folkets husföreningens bokföring.  
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Ziita Eriksson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag om 
återremiss, med följande motivering: Ärendetexten är svår att förstå och 
motsägelsefull (se exempel nedan). Det är otydligt om i kommunens 
bokföring gjorda avskrivningar och eventuellt efterskänkta fordringar 
sammanblandats vilket gör att det är svårt att förstå vad förslag till beslut 
faktiskt är och innebär. 

• ”Eftergiften för år 2019–2021, om totalt 909 000 kr, kommer inte att 
påverka kommunens resultat då skulden redan är avskriven.”   

• ” Skulle lånet skrivas av på samma sätt som tidigare måste dessa 303 000 
kronor per år läggas in i kommunens budget som kostnad.”  

Skickas till 
Ekonomifunktionen 
Akten  
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Dnr 2021-00067 

§ 98 Verksamhetsplan och budget 2022, plan 2023-
2024 samt nämndmål 2022  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa verksamhetsplan och budget för 
2022, nämndmål för 2022 samt plan 2023-2024. 

Ärende 
Kommunfullmäktige har i juni 2021 fastställt ramar för verksamhetsplan 
och budget 2022-2024 samt kommunövergripande mål. Enligt kommunens 
ekonomistyrningsregler ska nämnderna i september anta budget, 
nämndmål och verksamhetsplan. 

I verksamhetsplanen finns en beskrivning av styrelsemål, 
verksamhetsuppdrag och ekonomisk fördelning inom de olika funktionerna. 

Kommunstyrelsens ram för 2022 är 98,9 mkr. Det är en ökning med 3,8 mkr 
som består dels av ramuppräkning och dels 2 mkr gällande ramjustering för 
vaktmästeri. 

Styrelsen har vidtagit åtgärder för att kunna hålla sig inom tilldelad ram. En 
minskning har skett på övriga och administrativa kostnader samt 
bemanningen har anpassats efter resurserna. Största anpassningen är gjord 
inom kost- och städverksamheten till följd av beslutad omorganisation. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Yuval Chulati, ekonomichef, 2021-09-10 
Förslag till verksamhetsplan och budget 2022, plan 2023-2024 

Beslutsförslag under mötet 
Samuel Gonzales Westling (V) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
avslå förslag till verksamhetsplan och budget för 2022, nämndmål för 2022 
samt plan 2023-2024. 

Linda-Marie Anttila (S) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att fastställa 
verksamhetsplan och budget för 2022, nämndmål för 2022 samt plan 2023-
2024. 
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Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, Samuel Gonzales 
Westling (V) förslag samt Linda-Marie Anttilas (S) förslag. Ordföranden 
ställer dessa mot varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med Linda-Marie Anttilas (S) förslag. 

Charlie Ahlholm (SD) avstår från att delta i beslutet. 

Protokollsanteckning 
Samuel Gonzales Westling (V) reserverar sig mot beslutet till förmån till sitt 
förslag. 

Skickas till 
Akten  
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Dnr 2018-00124 

§ 99 Redovisning av 2020 års partistöd 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige besluta att 
godkänna 2020 års inlämnade redovisningar. 

Ärende 
Kommunfullmäktige beslutar inför varje år om utbetalning av partistöd för 
partierna i Kommunfullmäktige. Stödet ska enligt Kommunallagen användas 
för att stärka partiets ställning i den lokala demokratin. Senast den sista juni 
efterföljande år ska partierna redovisa vad partistödet använts till. Har 
redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till kommunen inom 
föreskriven tid kan det leda till att inget stöd utbetalas för nästkommande 
år. 

2019-11-19 § 143 beslutade Kommunfullmäktige om utbetalning av 
partistöd för 2020 till samtliga av de åtta partier som finns representerade i 
Kommunfullmäktige. Samtliga partier har sedan inom angiven tid inkommit 
med redovisning och granskningsintyg över 2020 års partistöd. 

Beslutsunderlag 
KSAU 2021-09-07 § 82  
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, Kanslichef 2021-07-23 

Beslutsförslag under mötet 
Anne Persson föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att föreslå 
Kommunfullmäktige besluta att godkänna 2020 års inlämnade 
redovisningar. 

Protokollsanteckning 
Samuel Gonzalez Westling (V) och Ziita Eriksson (M) vill ha fört till 
protokollet att de önskar att partiernas redovisningar bifogas handlingarna 
till Kommunfullmäktiges sammanträde.  
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Skickas till 
Partierna i Kommunfullmäktige 
Akten 
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Dnr 2021-00018 

§ 100 Rapportering av obesvarade motioner och 
medborgarförslag 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

• förslå Kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen av 
obesvarade motioner och medborgarförslag. 

• att kommunstyrelsen får en rapportering av bifallna motioner och 
medborgarförslag och verkställandet av dessa sedan 2010. 

Ärende 
I Kommunallagen 5 kap 35 § framgår det att en motion eller ett 
medborgarförslag ska om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan 
fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget 
väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och 
vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom 
samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget 
från vidare handläggning.  

Per den 2021-07-28 är nedanstående motioner och medborgarförslag 
obesvarade. 

I Kommunallagen 5 kap 35 § framgår det att en motion eller ett 
medborgarförslag ska om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan 
fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget 
väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och 
vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom 
samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget 
från vidare handläggning.  

Per den 2021-07-28 är nedanstående motioner och medborgarförslag 
obesvarade. 

Obesvarade medborgarförslag – äldre än ett år 

Anmäld KF Dnr Ärende Status 

2020-06-16 2020/49 
Medborgarförslag om sand vid 
bryggan i Hammardammen 

Utredning 
pågår 
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2020-06-16 2020/47 
Medborgarförslag om rampbana för 
skateboard/sparkcykel i Hagaparken 

Utredning 
pågår 

2019-11-12 2019/98 
Medborgarförslag om belysning av 
gångväg vid Postiljonsvägen 

Klar från 
handläggare 

2019-09-17 
2019/68 Medborgarförslag om hundrastgård 

i Hagaparken 
Utredning 
pågår 

 

Obesvarade medborgarförslag – ej äldre än ett år 

Anmäld KF Dnr Ärende Status 

2021-04-20 2021/33 
Medborgarförslag om utegym i 
Torsåker 

Utredning 
pågår 

2021-02-23 2021/11 
Medborgarförslag om belysning vid 
Robertsholms förskola, anmälan 

Utredning 
pågår 

2020-12-15 2020/88 

Medborgarförslag om att 
Hesselgrenska byggs om till 
bostadslägenheter 

Utredning 
pågår 

2020-11-10 2020/80 
Medborgarförslag om kartering av 
stigar 

Utredning 
pågår 

2020-11-10 2020/63 
Medborgarförslag om rensning av 
Hammardammen  

Utredning 
pågår 

2020-11-10 2020/56 
Medborgarförslag om farthinder 
längs Torsåkersvägen  

Utredning 
pågår 

2020-11-10 2020/55 
Medborgarförslag om förbättring av 
lekparken i centrum 

Inväntar 
yttrande 

2020-11-10 2020/54 
Medborgarförslag om Europarådets 
resolution 1815  

KF 2021-08-
24 

 

Obesvarade motioner – äldre än ett år 

Anmäld KF Dnr Ärende Status 

2019-11-12 2019/101 
Motion om att motverka sexuella 
övergrepp 

Utredning 
pågår 

2019-11-12 2019/96 
Motion angående drogfri 
skolavslutning 

Inväntar 
yttrande 

2019-03-19 2019/15 Motion om gratis broddar KF 2021-08-
24 

2018-03-20 2018/30 Motion om minnesmärke för "med 
kärlek från Hofors" 

Utredning 
pågår 

2017-05-23 2017/86 Motion om lokalt producerade 
livsmedel 

KF 2021-08-
24 
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Obesvarade motioner – ej äldre än ett år  

Anmäld KF Dnr Ärende Status 

2021-04-20 2021/32 
Motion om differentierade 
förskoleavgifter för ökad jämlikhet 

Inväntar 
yttrande 

2021-02-23 2021/4 
Motion om inrättande av en 
Coronakommission 

KF 2021-08-
24 

2020-12-15 2020/92 
Motion om gatubelysningen i 
kommunen 

Utredning 
pågår 

2020-12-15 2020/91 
Motion om ofrivillig ensamhet hos 
de äldre 

Utredning 
pågår 

2020-11-10 2020/83 

Motion om att säkerställa 
tillgången på kompetens för 
dyslexiutredningar 

KF 2021-08-
24 

2020-11-10 2020/82 

Motion om digitalisering – 
grundläggande samhällsservice 
även i glesbygd 

Utredning 
pågår 

2020-11-10 2020/77 Motion om digitala hjälpmedel  KF 2021-08-
24 

2020-11-10 2020/68 
Motion om relationer mellan 
generationer  

KF 2021-08-
24 

2020-11-10 2020/67 Motion om Edske masugn  Utredning 
pågår 

 

Beslutsunderlag 
KSAU 2021-09-07 § 83  
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, Kanslichef, 2021-07-28 

Beslutsförslag under mötet 
Samuel Gonzales Westling föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 

• förslå Kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen av 
obesvarade motioner och medborgarförslag. 

• att kommunstyrelsen får en rapportering av bifallna motioner och 
medborgarförslag och verkställandet av dessa sedan 2010. 

Skickas till 
Nämnderna  
Akten 
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Dnr 2019-00098 

§ 101 Besvarande av medborgarförslag om 
belysning av gångväg vid Postiljonsvägen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att bifalla 
medborgarförslaget. 

Ärende 
Ett medborgarförslag om att sätta upp belysning på gångstigen mellan 
Postiljonsvägen och elljusspår har inkommit till kommunen. 
Kommunfullmäktige beslutade den 2019-11-12 att överlämna ärendet till 
Kommunstyrelsen för beredning.  

Medborgaren föreslår att belysa gångvägen från Postiljonsvägen fram till 
befintligt elljusspår med tre max fyra trä stolpar för att ökad trygghet. 
Gångvägen ligger på kommunens mark och underhålls vintertid 
(plogning/sandning).  

Enligt Hoforshus yttrande skulle det krävas: 

• Investeringsmedel på c:a 72 986:- samt en årlig driftskostnad på c:a 
10 000:- /år för att sätta upp stålstolpar; 

• Investeringsmedel på c:a 78 410:- samt en årlig driftskostnad på c:a 
11 000:- /år för att sätta upp trästolpar. 

Beslutsunderlag 
KSAU 2021-09-07 § 85 
Tjänsteskrivelse Liliana Sultana, Administrativ chef, 2020-10-20 
Budgetkalkyler stålstolpar och trästolpar, 2020-10-09 
Karta gångväg Postiljonsvägen/elljusspår 
Medborgarförslag, 2019-10-24 

Beslutsförslag under mötet 
Daniel Johansson föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att föreslå 
Kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget. 
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Skickas till 
Hoforshus   
Hofors Elverk   
Akten  
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Dnr 2021-00057 

§ 102 Rapportering av delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporteringen. 

Ärende 
Rapportering av delegationsbeslut för perioden 2021-05-28 – 2021-09-13: 

Dok.nr Datum Beskrivning Handläggare 
13129 2021-09-07 Beslut om anställningar under 

perioden 2021-05-01 - 2021-08-31 
Flera 

13075 2021-08-19 Medfinansiering och 
samverkansavtal - E16 genomfart 
Hofors 

Elisabeth 
Florman 

13063 2021-06-14 FU 2021-06-14 § 17 
Bidragsansökan - stöd till 
studieorganisationer 

Förenings-
utskottet 

13062 2021-06-14 FU 2021-06-14 § 16 
Bidragsansökan - norm och 
procentuell fördelning av bidrag till 
studieförbund 

Förenings-
utskottet 

13061 2021-06-14 FU 2021-06-14 § 25 
Samlingslokaler 

Förenings-
utskottet 

13060 2021-06-14 FU 2021-06-14 § 24 Övrigt bidrag - 
Hofors Brukshundsklubb 

Förenings-
utskottet 

13059 2021-06-14 FU 2021-06-14 § 23 Övrigt bidrag - 
Övrigt bidrag - SMK Hofors 

Förenings-
utskottet 

13058 2021-06-14 FU 2021-06-14 § 22 Övrigt bidrag - 
RF-SISU 

Förenings-
utskottet 

13057 2021-06-14 FU 2021-06-14 § 21 Övrigt bidrag - 
Hofors Konstintresse 

Förenings-
utskottet 

13056 2021-06-14 FU 2021-06-14 § 20 Övrigt bidrag - 
Hofors Hembygdsförening 

Förenings-
utskottet 

13055 2021-06-14 FU 2021-06-14 § 19 Övrigt bidrag - 
Hofors Finska förening 

Förenings-
utskottet 

13054 2021-06-14 FU 2021-06-14 § 18 Övrigt bidrag - 
Hofors Fiskevårdsförening 

Förenings-
utskottet 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, Kanslichef, 2021-09-13 

Skickas till 
Akten  
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Dnr 2021-00058 

§ 103 Rapportering av meddelanden 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporteringen. 

Ärende 
Rapportering av meddelanden för perioden 2021-05-28 – 2021-09-13: 

Dok.nr Datum Avsändare  Beskrivning 
13164 2021-09-13 Socialnämnden SN 2021-08-26  § 81 Yttrande över 

motion om drogfri skolavslutning 
13103 2021-08-31 Kommun-

fullmäktige 
KF 2021-08-24  § 81 
Medborgarförslag om provtagning 
av badvattnet i Hammardammen, 
anmälan 

13102 2021-08-31 Kommun-
fullmäktige 

KF 2021-08-24  § 80 
Medborgarförslag om förbättring 
av lekparken i centrum, anmälan 

13092 2021-08-31 Kommun-
fullmäktige 

KF 2021-08-24  § 65 Framtagande 
av ny hållbarhetsstrategi för 
Hofors Kommun 

13066 2021-08-19 Hoforshus Kallelse styrelsemöte Hoforshus 
13009 2021-07-16 Polisen Kopia av polisanmälan dnr 5000-

K818732-21 
12994 2021-07-05 Rådslag 

Partnerskap E16 
Protokoll från Rådslag Partnerskap 
E16, Gävle - Oslo, 2021-05-21 

12988 2021-07-01 Norrsken AB Information Norrskens ägare 2021-
07-01 S 

12963 2021-06-24 Sverigefinska 
Riksförbundet 

Skrivelse från Sverigefinska 
Riksförbundet om arbetet med 
minoriteter 

12975 2021-06-23 Gästrike 
Räddningstjänst 

Gästrike Räddningstjänstförbund 
2021-05-28 Tertial 1 2021 Gästrike 
Räddningstjänst 

12974 2021-06-23 VGS VGS 210615 § 122 Målstyrning, 
uppföljning och prognos, tertial 1 
2021 VGS 
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12973 2021-06-23 VGS Protokoll VGS 2021-06-15 §§ 108-
112, 116-125 

12947 2021-06-23 Hofors 
kommunhus AB 

Protokoll Hofors kommunhus 
2021-06-23 

12942 2021-06-21 SKR Meddelande 7/2021 från SKR:s 
styrelse om Förbundsavgift 2022 

12886 2021-06-17 Gästrike Vatten Protokoll Gästrike Vatten 2021-06-
10 inkl. delårsrapport tertial 1 

12972 2021-06-16 VGS Ekonomisk uppföljning inklusive 
prognos januari-maj 2021 VGS 

12976 2021-06-15 Företags-
hälsovårdsnämnd 

Företagshälsovårdsnämnden 2021-
06-10 

12984 2021-06-11 Samordnings-
förbund 

Protokoll Samordningsförbund 
Gävleborg 

12983 2021-06-10 Gästrikerådet Protokoll Gästrikerådet 2021-06-
04 

12982 2021-06-08 VGS Kallelse Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd 2021-06-
15 

12869 2021-05-28 Länsstyrelsen 
Gävleborg 

Länsstyrelsens föreskrift 21FS 
2021:4 om upphävande av 
föreskrifter om 
deltagarbegränsning vid allmän 
sammankomst m.m. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, Kanslichef, 2021-09-13 

Skickas till 
Akten  
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Dnr  

§ 104 Information/rapportering 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Kommunchef Elisabeth Florman informerar om att: 

• det är nu bestämt vilken entreprenör som ska anlitas för att riva den 
nedbrunna delen av växthuset 

• man avvaktar med rekrytering av ny fritidschef efter Sara Winges 
tills den nya kommunchefen är på plats. Under hösten kommer 
verksamheten bedrivas genom tre team bestående av personal 
inom fritidsverksamheten med stöttning från 
kommunledningsgruppen.  

• kostnaderna för översvämningen är under fortsatt utredning, i 
samarbete med SKR. 

• Konkurrensverkets granskning av Norrsken AB  

 

Anne Persson (HOP) informerar om det senaste samrådsmötet för finskt 
förvaltningsområde: 

• En minoritetsvecka Gävleborg är planerad till vecka 40. I Hofors 
kommer aktiviteter bland annat anordnas på biblioteket.  

• Frågan om språkvitaliseringen i samhället och utvecklingen av 
dagens kommunala arbete diskuterades, bland annat hur man kan 
inkludera finskspråkiga medborgare i processen kring det nya 
äldreboendet samt hur språkintresset hos barn med finskspråkiga 
föräldrar kan uppmuntras av kommunen. 

• Finskspråkig personal inom äldreomsorgen kan få lönetillägg för att 
de talar finska i sitt arbete.  

 

Kenneth Axling (S) informerar om att han tillsammans med socialchef och 
äldreomsorgschef ska närvara på nästa samrådsmöte, bland annat för att 
diskutera det nya äldreboendet. 
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Beslutsunderlag 
Muntlig information från Elisabeth Florman, Anne Persson (HOP) och 
Kenneth Axling (S). 
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Dnr 13214 

§ 105 Initiativärende angående utdebitering, budget 
och verksamhetsplan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att skicka initiativärendets två första förslag, 
enligt nedan, till kommunchefen för beredning samt att avslå det tredje 

• Att utdebiteringen för 2022 ska beredas för nytt beslut av 
kommunfullmäktige i november. 

• Att verksamhetsplaner för nämnder och styrelser ska beredas för 
beslut av kommunfullmäktige i november. 

Ärende 
Samuel Gonzales Westling (V) har inkommit med ett initiativärende där han 
framför följande förslag: 

• Att utdebiteringen för 2022 ska beredas för nytt beslut av 
kommunfullmäktige i november. 

• Att verksamhetsplaner för nämnder och styrelser ska beredas för 
beslut av kommunfullmäktige i november. 

• Att nämnderna ges i uppdrag att omgående ta fram förslag för att 
budget ska komma i balans, återrapportering ska ske till 
nästkommande kommunstyrelsemöte. 

Beslutsunderlag 
Initiativärende från Samuel Gonzales Westling (V), 2021-09-21 

Beslutsförslag under mötet 
Linda-Marie föreslår att kommunstyrelsen beslutar att skicka 
initiativärendets första två förslag till kommunchefen för beredning samt 
att avslå det tredje 

• Att utdebiteringen för 2022 ska beredas för nytt beslut av 
kommunfullmäktige i november 

• Att verksamhetsplaner för nämnder och styrelser ska beredas för 
beslut av kommunfullmäktige i november. 
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Samuel Gonsales Westling (V) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
bifalla hela hans förslag.  

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, Linda-Marie Antillas (S) 
förslag och Samuel Gonzales Westlings förslag. Ordförande ställer dessa 
mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
Linda-Marie Antillas (S) förslag.  

Protokollsanteckning 
Samuel Gonzales Westling reserverar sig mot den del av beslutet som avser 
avslaget av hans tredje förslag: 

• Att nämnderna ges i uppdrag att omgående ta fram förslag för att 
budget ska komma i balans, återrapportering ska ske till 
nästkommande kommunstyrelsemöte. 

Skickas till 
Elisabeth Florman, Kommunchef  
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