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Dnr  

§ 106 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen med nedanstående 
tillägg. 

Ärende 

Tillägg till utskickad dagordning: 
Nr 17. Skattesats 2022 
Nr 18. Ändrad budget 2022 
Nr 19. Entledigande/fyllnadsval gällande stiftelsen Gammelstilla Bruk 

Beslutsförslag under mötet 

Samuel Gonzalez Westling (V) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar om 
följande tillägg till dagordningen: 

 Skattesats 2022 

 Ändrad budget 2022 
 
Jakob Staland (C) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att till dagordning 
lägga till: entledigande/fyllnadsval gällande stiftelsen Gammelstilla Bruk. 
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Dnr  

§ 107 Information ekonomi 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 

Kommunstyrelsen informeras om: 

 Budget 2022 

 Prognos 2021 (efter september) 

Beslutsunderlag 

Muntlig information Yuval Chulati, ekonomichef 
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Dnr 2015-00088 

§ 108 Utökning av investeringsmedel för Hofors 
tågstation 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna 
ytterligare investeringsmedel på 600 000 kr under 2022 avseende 
anläggningen Hofors tågstation. 

Ärende 

Syftet med den nya gestaltningen framför järnvägsstationen i Robertsholm 
är att separera trafikslag för att öka trafiksäkerheten, attraktiviteten och 
framkomligheten för alla trafikslag. Den nya gestaltningen ger även 
möjlighet att anlägga en pendlarparkering, gång- och cykelväg samt en ny 
busshållplats med tydligare koppling till spårområdet. Det finns en 
uppdaterad detaljplan för området med ny utformning som antogs den 
2017-10-24. 
 
Den preliminära kostnadskalkylen för projektgenomförandet ligger på 
7 570 000 kr. Hofors kommun har sökt och fått beviljat en statlig 
medfinansiering om totalt 3 368 100 kr samt att Hofors Kommunfullmäktige 
beslutade i Budget 2022, plan 2023-2024 att godkänna 3 600 000 kr för 
denna investering.  
 
Det saknas idag 602 000 kr för att projektet ska kunna genomföras. 
Beloppet avser till stor del laddstolpar som har blivit uträknat i den statliga 
medfinansieringen. Hofors kommun kommer att göra en separat ansökan 
till Länsstyrelsens Klimatklivet för medfinansiering till detta. 

Beslutsunderlag 

KSAU 2021-10-05 § 89 
Tjänsteskrivelse Liliana Sultana, Administrativ chef, 2021-09-21 
VGS 2017-08-29 § 124 Antagande av detaljplan för fastighet 11:54 m.fl., i 
Robertsholm, Hofors kommun 
Ansökan medfinansiering tågstationen - Trafikverket 
Kostnadsuppskattning JVST - Hoforhus, Mavacon 
Ekonomisk kalkyl 
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Beslutsförslag under mötet 

Arne Evertsson (L) och Anne Persson (HOP) föreslår att Kommunstyrelsen 
beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna ytterligare 
investeringsmedel på 600 000 kr under 2022 avseende anläggningen Hofors 
tågstation. 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten  
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Dnr 2021-00064 

§ 109 Yttrande gällande remiss (SOU 2021:53) En 
rättssäker vindkraftsprövning 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta nedanstående yttrande som sitt eget 
och skicka det till Miljödepartementet. 

Ärende 

Miljödepartementet har i missiv 2021-07-13 inbjudit kommunen att senast 
2021-11-05 inkomma med yttrande i rubricerat ärende. Regeringen har 
2021-10-14 tillsatt en utredning med uppdraget att undersöka 
förutsättningarna för att upphäva bestämmelsen i Miljöbalken 16:4 om 
kommunal tillstyrkan av vindkraftsanläggningar. I uppdraget har också legat 
att undersöka alternativa förslag i det fall bestämmelsen inte kan tas bort. 
Syftet är att göra miljöprövningen av vindkraftsanläggningar mer rättssäker 
och förutsägbar.  
 
Utredningens förslag innebär att det kommunala vetot när det gäller 
vindkraftsetablering bibehålles. En tidsfrist på totalt 6 månader införs för 
kommunens beredning och svar på inkommen förfrågan. Kommunens 
beslut begränsas till att avse endast mark- och vattenanvändning och 
föreslås bli bindande i 5 år. Kommunen ska som huvudregel alltid meddela 
positivt lokaliseringsbesked om placeringen är förenlig med 
Översiktsplanens (ÖP) markanvändning. 
 
En tydlig skillnad mellan kommunens och tillståndsmyndighetens 
bedömningar i förslaget är att kommunen avgör var det är lämpligt med 
vindkraft. Tillståndsmyndighetens prövning avser huruvida tillstånd kan 
lämnas med hänsyn till exempelvis naturmiljöintressen. Lagen förslås träda i 
kraft 2023-01-01. 
 
VGS har i yttrande 2021-09-08 ställt sig tveksam till att bibehålla det 
kommunala vetot med hänvisning till att vindkraftsbranschen särbehandlas. 
När det gäller föreslagna ändringar för att snabba på handläggningstiderna 
och lokaliseringsbeslutets längd, ställer sig VGS bakom förslagets 
utformning. 
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Sammanfattande synpunkter 
För Hofors kommuns del är det angeläget att det kommunala vetot 
bibehålles intakt. Vindkraftsetableringar är, precis som andra större 
etableringar som påverkar miljön inom den geografiska kommunen, av stor 
betydelse för lokalsamhället. Det synes naturligt att kommunen ska ha 
rätten att påverka skeendet i den egna kommunen. Ambitionen att ge 
etableringsprocessen en tydligare struktur och ange tydliga tidsatta 
beslutsgångar är positivt och kan tillstyrkas. Däremot anser kommunen att 
tidpunkten för ikraftträdandet är illa vald för Hofors del eftersom arbetet 
med ÖP pågår och riskerar att inte vara slutfört till årsskiftet 22/23. 
 
Föreslagen huvudregel, att kommunen alltid ska lämna positivt besked när 
planerad anläggning är förenlig med i ÖP angiven markanvändning, ställer 
sig kommunen tveksam till. På det sättet blir ÖP mer bindande än 
vägledande. Enligt PBL ges inte ÖP en sådan status. I händelse av stora 
förändringar skulle det kunna vara motiverat att kommunen ges 
möjligheter till anpassningar till de nya omständigheterna utan att invänta 
en revidering av ÖP. 

Beslutsunderlag 

KSAU 2021-10-05 § 91 
Tjänsteskrivelse 2021-10-07 
Yttrande från VGS 2021-09-08 
Missiv och remiss, Regeringskansliet 2021-07-13 

Beslutsförslag under mötet 

Daniel Johansson (S) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att anta 
yttrandet som sitt eget och skicka det till Miljödepartementet. 

Skickas till 

Miljödepartementet 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 
Akten  
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Dnr 2021-00069 

§ 110 Yttrande reviderad förbundsordning för 
Gästrike räddningstjänst 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet som sitt eget och skicka det 
vidare till Sandvikens kommun. 

Ärende 

Kommunen har tagit emot en remiss gällande ny förbundsordning för 
Gästrike räddningstjänst. Förvaltningen har tittat på förslaget och anser att 
det finns några frågetecken som är viktiga att få klarhet i innan beslut 
fattas.  
 
Kommentar till 4 § 1. 
I nu gällande förbundsordning är sotning specificerat. Sotning är en viktig 
del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder och bör framgå i 
förbundsordningen. Ansvaret ska vara kvar hos Gästrike räddningstjänst. 
 
Kommentarer till 4§ 4. 
TIB-uppdraget fanns tidigare med som en del i punkt 4. Att kalla uppdraget 
för TIB kan vara missvisande då det inte är en tjänsteperson i beredskap 
med något mandat för kommunen. Uppdraget anser vi vara viktigt för att 
starta upp kommunens krisverksamhet och vi förespråkar att ha denna 
vaktpost kvar. 
Test och underhåll av VMA vill vi fortsatt ska ingå i uppdraget och 
förtydligas i förbundsordningen. 
 
Sandvikens kommun har tagit på sig uppdraget att samordna remissvaren 
varav kommunens yttrande föreslås skickas dit. 

Beslutsunderlag 

KSAU 2021-10-05 § 92 
Tjänsteskrivelse Anders Holmkvist, Säkerhetschef, 2021-09-17 
Remiss Förbundsordning för Gästrike Räddningstjänst 
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Beslutsförslag under mötet 

Torbjörn Jansson (S) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att anta 
yttrandet som sitt eget och skicka det vidare till Sandvikens kommun. 

Skickas till 

Sandvikens kommun 
Akten  
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Dnr 2021-00070 

§ 111 Årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

 redovisningen av den årliga uppföljningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet för 2020 godkänns  

 Personalfunktionen får i uppdrag att utveckla följande områden; 
Arbetsmiljöpolicy och mål, Rapportering av tillbud och arbetsskador 
och chefers förutsättningar i arbetsmiljöarbetet. 

Ärende 

Arbetsgivaren är skyldig att årligen följa upp det systematiska 
arbetsmiljöarbetet för att säkerställa att denne fullgör sitt ansvar i enlighet 
med lag och föreskrifter samt utvecklar det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Uppföljningen ska dokumenteras skriftligt.  
 
Den årliga uppföljningen berör hela organisationen och ska genomföras på 
arbetsplatsnivå, verksamhetsnivå och för hela organisationen. 
Svarsfrekvensen var för uppföljningen år 2020 på 100%. Utifrån resultatet 
på den årliga uppföljningen upprättas handlingsplaner på enhets-, 
verksamhets- samt kommunövergripande nivå. Handlingsplanerna 
upprättas i samverkan med skyddsombud.  
 
Utifrån resultatet har arbetsgivaren identifierat följande områden som 
behöver förbättras; Arbetsmiljöpolicy och mål, Rapportering av tillbud och 
arbetsskador och Chefers förutsättningar i arbetsmiljöarbetet 

Beslutsunderlag 

KSAU 2021-10-05 § 93 
Tjänsteskrivelse Pernilla Bredin, HR-chef 2021-09-22 
SAM - Årlig uppföljning Total 

Skickas till 

Kommunchef 
Akten  
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Dnr 2018-00142 

§ 112 Samarbetsavtal för upphandlingsstöd  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att 
godkänna samarbetsavtalet med Sandvikens kommun gällande upphandling 
enligt avtalsförslaget.  

Ärende 

Inköp Gävleborgs organisation upphörde januari 2020 och 
upphandlingsansvaret återfördes tillbaka till kommunen. Hofors kommun 
har sedan våren 2020 haft ett 1-årigt avtal med Sandvikens kommun 
gällande upphandling. Detta avtal föreslås nu förnyas med Sandvikens 
kommun med en avtalstid på 2 år + 1 +1.  
 
Avtalet innebär att vi har upphandlingskompetens från Sandviken som utför 
våra upphandlingar och även gemensamma upphandlingar med Sandviken 
och Ockelbo. Vissa upphandlingar berör alla tre kommuner och det innebär 
större volymer i upphandlingen. Detta ökar möjligheterna till bättre priser 
på avtalade produkter.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2021-10-05 § 94 
Tjänsteskrivelse, Anna Mattsson, Inköpsspecialist 2021-09-21 
Komplettering till tjänsteskrivelse Samverkan i inköps- och 
upphandlingsfrågor 
Avtalsförslag med Sandviken 

Skickas till 

Sandvikens kommun 
Akten  
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Dnr 2021-00052 

§ 113 Uppföljningar 2021, Kommunstyrelsen 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna delårsrapport 2021 för 
Kommunstyrelsen. 

Ärende 

Nämnd/styrelse ska efter augusti månad lämna en delårsrapport samt 
prognos över förväntat resultat vid årets slut. Rapporten omfattar bl.a. 
redovisning och bedömning av måluppfyllelsen, analys av eventuella 
avvikelser för perioden samt ekonomisk prognos för året. Rapporten ska 
även innehålla förslag med åtgärder som föranleds av rapporten samt en 
framtidsbedömning. Som bilaga finns även internkontroll med 
kommentarer.  
 
Kommunstyrelsen har under perioden januari-augusti 2021 anpassat sin 
verksamhet efter ramarna för budget 2021, men bedömningen av 
helårsprognos per augusti är att Kommunstyrelsen i slutet på året påvisar 
ett underskott om totalt 6,8 mkr. Underskottet består främst av 
kostnadsavvikelser av engångskaraktär eller som inte har varit budgeterat 
alls. De stora avvikelserna rör kostnader för översiktsplan, underskott från 
räddningstjänst, elkostnader och intäktsbortfall på fritid, kost och städ samt 
kriskommunikation.  
 
Vad gäller målen så ser vi att vi kommit olika långt i vårt arbete kring de 
olika målen där coronapandemin var den händelse som har överskuggat allt 
i denna period. Kommunstyrelsens verksamheter har genomfört många 
aktiviteter för att uppnå målen. Den enskilt viktigaste punkten är att jobba 
med att verksamheternas ekonomi är i balans inför 2022. Vi kan konstatera 
att vi behöver stärka arbetet med att möta måluppfyllelsen; annars blir det 
lätt att måluppfyllelsen beskrivs med vilka aktiviteter som är utförda, istället 
för hur resultatet av dessa aktiviteter ser ut. Under 2020 startades arbetet 
med en ny översiktsplan, målet är att den ska vara färdigställd under 2023 
och utvecklingen av bredbandsutbyggnaden i kommunen ska skapa 
förutsättningar för företag att etablera/expandera i kommunen och bidra 
till ett tryggt och utvecklande Hofors. Vi behöver främst utveckla arbetet 
med kommunen som arbetsgivare, miljöarbetet samt fler möjligheter för 
inflytande och delaktighet. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(28) 
Kommunstyrelsen 
2021-10-19 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Beslutsunderlag 

KSAU 2021-10-05 § 95 
Tjänsteskrivelse Yuval Chulati 2021-09-23 
Delårsbokslut 2021 kommunstyrelsen 
Muntlig information Yuval Chulati, ekonomichef 

Skickas till 

Akten 
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Dnr 2021-00051 

§ 114 Uppföljningar 2021, Hofors Kommun 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 
delårsbokslut 2021 för Hofors kommun. 

Ärende 

Enligt LBR 13 kapitel 1§ ska en särskild redovisning/delårsrapport för 
verksamheten och ekonomin upprättas minst en gång under 
räkenskapsåret. Rapporten omfattar bl.a. redovisning och bedömning av 
måluppfyllelsen, analys av eventuella avvikelser för perioden samt 
ekonomisk prognos för årets resultat. Styrelsen ska inom två månader efter 
utgången av den period av räkenskapsåret som delårsrapporten omfattar 
överlämna delårsrapporten till fullmäktige och revisorer. 
 
Hofors kommun redovisar ett plusresultat per sista augusti 2020 om totalt 
13,6 mkr. Prognosen per augusti 2021 är att Hofors kommuns resultat 
2020-12-31 är -1 mkr vilket är 18,2 mkr lägre jämfört med budgeterat 
resultat på 17,2 mkr. Nämnderna visar ett negativt resultat och 
helårsprognos på -34 mkr efter perioden. En del statsbidrag som tillkommer 
på grund av covid-19 är med i prognosen, men inte fördelat på nämnderna. 
 
Kommunstyrelsens prognos är ett underskott om totalt 6,8 mkr som främst 
består av kostnadsavvikelser av engångskaraktär eller som inte har varit 
budgeterade alls. De stora avvikelseposterna är kost och städ, Mira, 
kriskommunikation, samt fritid. I prognosen har vi även tagit hänsyn till 
avvikelser från räddningstjänsten samt kostnader för översiktsplanen. Barn- 
och utbildningsnämnden ser i dagsläget ut att gå mot ett underskott på ca 
12,4 mkr där de signifikanta avvikelserna är ej genomförda besparingar på 
Entré ungdom, lokaler som inte kunnat sägas upp, minskning i 
statsbidraget, avtalet HÖK21 och volymökning. Socialnämndens prognos i 
dagsläget är ett underskott på 15 mkr. Nämnden har haft mycket 
merkostnader på grund av covid-19 som påverkat resultatet negativt, 
minskade intäkter från Migrationsverket och höga kostnader för externa 
placeringar inom Individ och familjeomsorgen. 
 
Kommunövergripande mål 
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Att Sverige och resten av världen har befunnit sig i en kris har inte undgått 
Hofors kommun. I början av perioden låg fokusen främst på att hantera den 
pågående pandemin. Den sammanfattande bedömningen av 
måluppfyllelsen är att vi är på väg att uppnå målen, men att detta arbete 
inte har fått den fulla effekt som vi planerat. Fokus just nu bör läggas på att 
hantera effekterna av pandemin, framför allt gällande psykisk ohälsa och de 
ekonomiska aspekterna. 
 
Prognosen för målet en god ekonomisk hushållning är negativt medan vi 
kan se mycket positivt i målen för att främja ett positivt företagsklimat och 
skapa förutsättningar för en jämlik folkhälsa i hela samhället. Några positiva 
resultat som vi vill lyfta fram är samarbetet med föreningslivet för i så stor 
utsträckning som möjligt kunna hålla anläggningarna öppna för barn och 
ungdomar under restriktioner, arbetet med att stödja företagen i krisen 
samt den begränsade smittspridningen i kommunen. 

Beslutsunderlag 

KSAU 2021-10-05 § 96 
Tjänsteskrivelse Yuval Chulati 2021-10-07 
Årsredovisning 2021 Hofors kommun 
Muntlig information Yuval Chulati, ekonomichef 

Skickas till 

Kommunfullmäktige  
Akten 
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Dnr 2021-00032 

§ 115 Besvarande av motion om differentierade 
förskoleavgifter för ökad jämlikhet 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att avslå 
motionen. 

Ärende 

Samuel Gonzalez Westling (V) har inkommit med en motion om 
differentierade förskoleavgifter för ökad jämlikhet. I motionen föreslås att 
en ny taxetabell, som gör större skillnad beroende på inkomst, införs inom 
den beslutade maxtaxan för förskola och fritidshem. Kommunfullmäktige 
har överlämnat ärendet till Kommunstyrelsen som i sin tur begärt ett 
yttrande från Barn- och utbildningsnämnden senast september 2021. 
 
I svaret till Kommunstyrelsen har Barn- och utbildningsnämnden föreslagit 
att motionen avseende ny taxetabell avslås, med hänvisning till att Hofors 
kommun tillämpar differentierade avgifter enligt förordning om statsbidrag 
för maxtaxa som medger ökat köputrymme för hushåll med låg ekonomisk 
standard. BUN framför även att familjerna med lägst ekonomisk 
levnadsstandard har avgiftsfri förskola och skolbarnsomsorg och att 
ekonomiskt utsatta familjer i högre grad riskerar att drabbas av 
återbetalningskrav eller för hög avgift vid tillämplig av fler taxenivåer. 
 
Förslaget innebär ökad administration och därmed även ökade kostnader 
för BUN. 

Beslutsunderlag 

KSAU 2021-10-05 § 97 
Tjänsteskrivelse Yuval Chulati, ekonomichef 2021-09-20 
BUN 2021-09-06 § 71 Svar på motion "Differentierade förskoleavgifter för 
ökad jämlikhet", 2021-09-06 
Motion, 2021-03-24 

Beslutsförslag under mötet 

Samuel Gonzalez Westling (V) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att 
återremittera ärendet för att förtydliga motiveringen bakom punkterna: 
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 motionens förslag innebär oönskade marginaleffekter vilket kan 
försvåra möjligheten till sysselsättning och egen försörjning, vilket 
kan ge kontraproduktiv effekt, 

 ekonomiskt utsatta familjer i högre grad riskerar att drabbas av 
återbetalningskrav eller för hög avgift vid tillämplig av fler 
taxenivåer, 

 förslaget innebär ökad administration och därmed ökade kostnader 
för BUN. 

 
Daniel Johansson (S) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att avgöra 
ärendet idag och Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige 
att avslå motionen. 
 
Samuel Gonzalez Westling (V) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att 
föreslå Kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns fyra förslag till beslut; ett förslag om 
återremiss från Samuel Gonzalez Westling (V), ett förslag om avslag från 
Daniel Johansson (S), ett förslag om att ärendet ska avgöras idag från Daniel 
Johansson (S) och ett förslag om bifall från Samuel Gonzalez Westling (V). 
 
Ordförande ställer först förslaget om återremiss mot förslaget att avgöra 
ärendet idag och finner att Kommunstyrelsen beslutat att avgöra ärendet 
idag. 
 
Ordförande ställer sedan förslaget om avslag mot förslaget om bifall och 
finner att Kommunstyrelsen beslutat i enlighet med förslaget om avslag. 

Protokollsanteckning 

Samuel Gonzalez Westling (V) reserverar sig mot besluten till fördel för sina 
förslag. 

Skickas till 

Kommunfullmäktige  
Akten 
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Dnr 2020-00091 

§ 116 Besvarande av motion om ofrivillig ensamhet 
hos de äldre 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att bifalla 
motionen. 

Ärende 

Hoforspartiet har lämnat in en motion om att kommunen ska öppna upp 
naturliga mötesplatser för ofrivilligt ensamma äldre och socialt isolerade 
som inte vill, kan eller tyvärr inte har råd att gå på fik, caféer eller 
restauranger. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 2020-12-15 § 134 att överlämna 
ärendet till Kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har därefter 
skickat förslaget på remiss till Socialnämnden, PRO, SPF samt kommunala 
pensionärsrådet. Socialnämnden och PRO har inkommit med yttranden i 
ärendet. 
 
Av inkomna yttranden framgår att PRO ställt sig positiv till förslaget medan 
Socialnämnden ställt sig mer tveksam till ett öppnande av sina boenden 
pga. risk för smittspridning bland de äldre på boendet.  
 
Förvaltningen bedömer, då vi under pandemin fått uppleva hur sårbara 
våra äldre är och vilka effekter det kan få om vi får in smitta i våra 
äldreboenden, att kommunen ej bör öppna upp för sådan verksamhet. Den 
föreslagna åtgärden riskerar även att stå i strid med 
konkurrenslagstiftningen, eftersom det i dagsläget finns lokala aktörer som 
har mötesplatser för målgruppen äldre. Dessa uppges ha för avsikt att 
fortsätta sitt arbete med att skapa mötesplatser för målgruppen äldre.  
Några av aktörerna kommer även att söka medel för att kunna utveckla 
detta.  
 
Kommunen har tidigare samverkat med de lokala aktörerna i deras arbete 
med att motverka ensamhet hos de äldre och har för avsikt att fortsätta 
stötta dessa aktörer att nå ut till målgruppen. 
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Beslutsunderlag 

KSAU 2021-10-05 § 98 
Tjänsteskrivelse Per Lindholm, Verksamhetsutvecklare 2021-09-15 
Yttrande från Pro Hofors-Torsåker, 2021-05-25 
Yttrande från Socialnämnden, 2021-04-22 
Motion, 2020-12-11 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten  
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Dnr 2021-00057 

§ 117 Rapportering av delegationsbeslut 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporteringen. 

Ärende 

Rapportering av delegationsbeslut för perioden 2021-09-14 – 2021-10-11: 

Dok.nr Datum Beskrivning Handläggare 

13350 2021-10-01 Beslut om reviderad attest-
förteckning och delegationsordning 

KS 
ordförande 

13289 2021-09-23 FU 2021-09-13  § 35 Övrigt bidrag - 
Hofors Folketshusförening 

Förenings-
utskottet 

13288 2021-09-23 FU 2021-09-13  § 34 Övrigt bidrag - 
Barkhyttans byalag 

Förenings-
utskottet 

13287 2021-09-23 FU 2021-09-13  § 33 Övrigt bidrag - 
Hofors Ridsällskap 

Förenings-
utskottet 

13286 2021-09-23 FU 2021-09-13  § 32 Övrigt bidrag - 
Hofors Discgolf klubb 

Förenings-
utskottet 

13285 2021-09-23 FU 2021-09-13  § 31 Övrigt bidrag - 
Hofors Bangolfklubb 

Förenings-
utskottet 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Linda Höglin, Kanslichef 2021-10-11 

Skickas till 

Akten  
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Dnr 13348 

§ 118 Rapportering av meddelanden 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporteringen. 

Ärende 

Rapportering av meddelanden för perioden 2021-09-14 – 2021-10-11: 

Dok.nr Datum Avsändare Beskrivning 

13359 2021-10-11 VGS Detaljplan för Hofors 34:1 - 
Underrättelse om granskning 

13336 2021-10-07 VGS  Ärende VGS2021-163 Konsekvenser 
för samhällsutvecklingen 

13357 2021-10-01 Finans-
departement 

Remiss av Promemoria om 
ytterligare sänkt mervärdesskatt på 
vissa reparationer 

13356 2021-10-01 Riksarkivet Riksarkivet (RA-KS 2021/00018) 
Remiss av FormatE, utskick #5 (av 5). 

13355 2021-10-01 Riksarkivet Riksarkivet (RA-KS 2021/00018) 
Remiss av FormatE, utskick #4 (av 5). 

13354 2021-10-01 Riksarkivet Riksarkivet (RA-KS 2021/00018) 
Remiss av FormatE, utskick #3 (av 5). 

13353 2021-10-01 Riksarkivet Riksarkivet (RA-KS 2021/00018) 
Remiss av FormatE, utskick #2 (av 5). 

13352 2021-10-01 Riksarkivet Riksarkivet (RA-KS 2021/00018) 
Remiss av FormatE, utskick #1 (av 5). 

13278 2021-09-29 Jaana 
Karlsson 

Protokoll Gästrikerådet 2021-09-10 

13252 2021-09-27 Förenings-
utskottet 

FU 2021-09-13  § 30 Information om 
att Föreningsutskottet har fått i 
uppdrag att ta fram ett 
förslag/utredning till en Fritids- och 
kulturplan 

13243 2021-09-24 Hoåns Kraft 
AB 

Styrelsesammanträde Hoåns Kraft AB 

13235 2021-09-23 Hoforshus 
AB 

Styrelsemöte Hoforshus AB 2021-09-
30 

13227 2021-09-22 VGS Budget 2022 VGS med kommun- och 
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resursplan 2022 samt flerårsplan för 
åren 2023 och 2024 

13226 2021-09-22 VGS Ekonomisk uppföljning inkl. prognos 
jan-aug 2021 VGS 

13209 2021-09-17 Hofors Elverk Styrelsemöte Hofors Elverk 2021-09-
23 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Linda Höglin, Kanslichef 2021-10-11 

Skickas till 

Akten  
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Dnr  

§ 119 Information/rapportering 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 

Kommunstyrelsen informeras om: 

 t.f. Kommunchef arbetar kvar året ut som 
administratör/handläggare 

 Bowlingbolagets konkurs och arbetet framåt 

 Utmaningar med rekrytering och vakanta tjänster inom 
Kommunstyrelsen 

 Kommunikation kring E16 

Beslutsunderlag 

Muntlig information Petra Lindstedt, kommunchef 
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Dnr 13376 

§ 120 Skattesats 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå förslaget om skattehöjning. 

Ärende 

Samuel Gonzalez Westling (V) lyfter ett ärende om kommunen i rådande 
ekonomiska läge borde överväga möjligheten att öka skattesatsen för 2022 
alternativt se över kommunens verksamheter. 

Beslutsförslag under mötet 

Samuel Gonzalez Westling (V) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att 
föreslå Kommunfullmäktige att höja skattesatsen med 75 öre för 2022. 
 
Daniel Johansson (S) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att avslå 
förslaget om höjning av skattesatsen. 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut; ett förslag om 
skattehöjning från Samuel Gonzalez Westling (V) och ett förslag om avslag 
av detsamma från Daniel Johansson (S). 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att 
Kommunstyrelsen beslutat att avslå förslaget. 

Protokollsanteckning 

Samuel Gonzalez Westling (V) reserverar sig mot beslutet. 

Skickas till 

Akten  
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Dnr 13377 

§ 121 Ändrad budget 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunchefen att en 
tilläggsbudget ska beredas för beslut av Kommunfullmäktige i december. 

Ärende 

Samuel Gonzalez Westling (V) lyfter ett ärende om behov av att fatta beslut 
om ändrad budget efter den budget som beslutades av Kommunfullmäktige 
i juni. 

Beslutsförslag under mötet 

Daniel Johansson (S), Samuel Gonzalez Westling (V) och Margon Johansen 
(SD) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunchefen 
att en tilläggsbudget ska beredas för beslut av Kommunfullmäktige i 
december. 

Skickas till 

Kommunchef 
Akten  
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Dnr 13378 

§ 122 Entledigande/fyllnadsval gällande stiftelsen 
Gammelstilla Bruk 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Jakob Staland (C) som ledamot i 
stiftelsen Gammelstilla Bruk och att utse Irene Johnsson (C) som ny ledamot 
för resterande mandatperiod 2019-2022. 

Ärende 

Jakob Staland (C) har inkommit med begäran om att entledigas från sitt 
uppdrag som ledamot i stiftelsen Gammelstilla Bruk. Centerpartiet har 
inkommit med förslag om ny ledamot i form av Irene Johnsson (C). 

Skickas till 

Akten 
Stiftelsen Gammelstilla Bruk  
Jakob Staland 
Irene Johnsson 


