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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)*  

Kenneth Axling (S)*  

Mari Rasjö (S)*  

Tomas Isaksson (S)*  

Tiina Kauppi (S)*  

Kjell Höglin (S)*  

Remzija Kolasinac (S)*  

Jakob Staland (C)*  

Arne Evertsson (L)*  

Cia Norberg (L)*  

Anne Persson (HOP)  

Sanna Stenberg (HOP)*  

Anders Björk (HOP)*  

Daniel Wintherhamre (V)*  

Charlie Ahlholm (SD)*  

Sten Pettersson (SD)*  

Annika Sjögren (KD)*  

Ziita Eriksson (M)*  

Alf Persson (M)*  

Daniel Nyström (M)*  

* Närvarade digitalt via länk. 
 

Tjänstgörande ersättare Ersätter Kommentar 

Tomas Fröjd (S)* Linda-Marie Anttila (S)  

Eva Lindberg (S)* Robert Vestrin (S)  

Alice Lindgren (C)* Ann-Sofie Stenbacka (C)  

Gabriella Eidhagen (V)* Carina Halfvars (V)  

* Närvarade digitalt via länk. 
 

Ersättare Kommentar 

Gunnar Bergkvist (S) §§ 1-9 
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Monica Klaussén (KD)*  

* Närvarade digitalt via länk. 
 

Övriga Kommentar 

Linda Höglin, sekreterare  

Anita Drugge, Hofors hembygdsförening § 11 
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Dnr  

§ 1 Kungörande 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna sammanträdets kungörande. 

Ärende 

Sammanträdet har kungjorts på kommunens officiella anslagstavla. 
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Dnr  

§ 2 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen med justeringen 
att punkt nr 6 ”Avsägelse/fyllnadsval” utgår. 
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Dnr  

§ 3 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. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(18) 
Kommunfullmäktige 
2022-01-25 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Dnr 2018-00121 

§ 4 Avsägelse/fyllnadsval 
 
Utgår. 
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Dnr 2021-00083 

§ 5 Investering i seniorboende i Torsåker 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

 godkänna att det genomförs en investering i seniorboende i 
Torsåker i en byggnad med 10 lägenheter med tillhörande 
markarbeten till en beräknad kostnad av 25 mkr (placerad på 
fastigheten Ovanåker 2:5 i Torsåker) 

 godkänna en utökad borgensram med 25 mkr vilket motsvarar 
investeringsutgiften. 

Ärende 

Hoforshus AB planerar att genomföra en investering i ett seniorboende i 
Torsåker, i en byggnad med 10 lägenheter och en samlingslokal. Byggnaden 
är tänkt att placeras på fastigheten Ovanåker 2:5 i Torsåker (se bifogad 
kartbild). Utöver själva byggnaden planeras åtgärder i yttermiljön med 
parkeringar och en miljöstation.  
 
Det finns efterfrågan på denna typ av hyresrätter och tillgång på sådant 
boende kommer att starta flyttkedjor i Torsåker på samma sätt som skett i 
samband med investeringen på Centralgatan 5 i Hofors. Flyttkedjor gör det 
möjligt för yngre familjer att köpa de villor och gårdar som då kan komma 
ut på marknaden och Hofors kommun växer på ett gynnsamt sätt med fler 
invånare och högre skatteintäkter.  
 
Projektet har diskuterats i samråd med PRO och andra personer i Torsåker 
för att ge dessa intressenter möjlighet att föra fram sina åsikter och därmed 
påverkar utformningen. Hoforshus och denna samrådsgrupp har träffats vid 
ett flertal tillfällen och även genomfört studieresor till bland annat 
Sandviken och Gävle.  
 
Projektgruppen har också bjudit in en ramavtalsentreprenör för denna typ 
av byggnad för att studera vilken byggnadstyp och vilken typ av lägenheter 
som är mest lämplig.  
 
Investeringen beräknas uppgå till ca 25 mkr. Hoforshus kommer att söka 
investeringsstöd för trygghetsboende eller ett alternativt statligt 
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investeringsstöd. Investeringsstödet söks i efterhand och beräknas uppgå 
till 2,0-2,5 mkr.  
 
För att genomföra investeringen måste Hoforshus AB genomföra en 
upplåning motsvarande investeringsutgiften på 25 mkr. Hoforshus är 
därmed också beroende av att Hofors kommun utökar borgensramen med 
25 mkr. Projektet har, såsom många investeringar i hyresrätter, ett litet 
utrymme för att skapa resultat. Men med samhällsekonomiska 
konsekvenser såsom fler invånare och högre skatteintäkter kommer Hofors 
kommunkoncern sannolikt vara ekonomiskt starkare efter genomförd 
investering.  
 
Projektet beräknas att påbörjas under våren 2022 och kräva en beräknad 
byggnadstid på ca ett år. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Liliana Sultana, Administrativ chef, 2021-11-30 
Skrivelse till Hofors kommunfullmäktige ” Investering i seniorboende i 
Torsåker”- Hoforshus AB 
Sammanträdesprotokoll nr. 2021-06, Hoforshus AB 
KS 2021-12-16 § 146 Investering i seniorboende i Torsåker 

Beslutsförslag under mötet 

Kenneth Axling (S), Daniel Johansson (S), Kjell Höglin (S), Alf Persson (M), 
Arne Evertsson (L), Jakob Staland (C), Anne Persson (HOP) och Samuel 
Gonzalez Westling (V) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att 

 godkänna att det genomförs en investering i seniorboende i 
Torsåker i en byggnad med 10 lägenheter med tillhörande 
markarbeten till en beräknad kostnad av 25 mkr (placerad på 
fastigheten Ovanåker 2:5 i Torsåker) 

 godkänna en utökad borgensram med 25 mkr vilket motsvarar 
investeringsutgiften. 

Skickas till 

Hoforshus AB 
Ekonomifunktionen 
Akten  
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Dnr 2022-00001 

§ 6 Medborgarförslag om ändring av 
ordningsstadgor gällande pyroteknik, anmälan 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 
Kommunstyrelsen för beredning så att Kommunfullmäktige kan fatta beslut 
senast oktober 2022. 

Ärende 

Ett medborgarförslag har kommit in till kommunen med förslaget att ändra 
kommunens ordningsstadga vad gäller pyroteknik. Förslagsställaren vill att 
kommunen kortar ner den tid som gäller idag och att det tydliggörs 
ytterligare vart och vad som får avfyras. Som motivering till förslaget 
framförs att vilda fåglar dör av pyroteknik och att andra djur dör av 
följdolyckor, men även att det ur miljösynpunkt borde begränsas. 
 
Kommunfullmäktiges presidium har tittat på förslaget och föreslår, då 
ordningsstadgor beslutas av Kommunfullmäktige, att förslaget skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning så att Kommunfullmäktige sedan kan 
besluta i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut, Kommunfullmäktiges presidium, 2022-01-14 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Förslagsställaren 
Akten  
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Dnr 2022-00002 

§ 7 Medborgarförslag om fyrverkeri, anmälan 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 
Kommunstyrelsen för beredning så att Kommunfullmäktige kan fatta beslut 
senast oktober 2022. 

Ärende 

Ett medborgarförslag har kommit in till kommunen med förslaget att 
kommunen ska minska tiden som man får använda fyrverkerier. 
Förslagsställaren framför som motivering för sitt förslag att dennes hund 
mår otroligt dåligt då fyrverkerier skjuts och att fyrverkerierna efterlämnar 
mycket skräp som sedan inte tas rätt på. 
 
Kommunfullmäktiges presidium har tittat på förslaget och föreslår, då dessa 
bestämmelser återfinns i kommunens ordningsstadga, vilken beslutas av 
Kommunfullmäktige, att förslaget skickas till Kommunstyrelsen för 
beredning så att Kommunfullmäktige sedan kan besluta i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut, Kommunfullmäktiges presidium, 2022-01-14 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
Förslagsställaren  
Akten  
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Dnr 2022-00009 

§ 8 Interpellationer, anmälan 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen ska besvaras av 
Kommunstyrelsens ordförande vid Kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde den 8 mars 2022. 

Ärende 

Följande interpellation har inkommit och ska anmälas till 
kommunfullmäktige:  

 Interpellation från Alf Persson (M) om hotellsituationen i kommunen 

Beslutsunderlag 

Interpellation om hotellsituationen i kommunen 

Skickas till 

Kommunstyrelsens ordförande 
Akten  
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Dnr 2022-00011 

§ 9 Meddelanden KF 2022 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporteringen. 

Ärende 

Rapportering av meddelanden till Kommunfullmäktige för perioden 2021-
12-04 – 2022-01-13: 
 

Dnr Datum Beskrivning Avsändare 

2022-10 2022-01-12 Granskningsrapport av Styrning av 
välfärdsteknik 

Revisionen 

2021-56 2021-12-23 Kostnadsfördelning och budget för 
Konsument Gästrikland 2022 

Konsument 
Gästrikland 

2018-121 2021-12-17 KS 2021-12-16 § 148 Val av 
ersättare för Kommunstyrelsens 
ordförande 

Kommun-
styrelsen 

2021-8 2021-12-17 KS 2021-12-16 § 142 Lokal för 
bowlingen och kommunens 
åtagande 

Kommun-
styrelsen 

2021-23 2021-12-16 SN 2021-12-16 § 141 Redovisning 
av ej verkställda beslut, period 4 

Socialnämnden 

2018-121 2021-12-16 SN 2021-12-16 § 135 Beslut om 
tillfällig ersättare för 
nämndsordförande 

Socialnämnden 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Linda Höglin, Kanslichef, 2022-01-13 

Skickas till 

Akten  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(18) 
Kommunfullmäktige 
2022-01-25 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Dnr 2021-00028 

§ 10 Interpellationer och frågor 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avsluta följande interpellationer: 

 Besvarande av interpellation om verkställande av politiskt fattade 
beslut 

 Besvarande av interpellation om hur rättssäkerheten säkerställs vid 
beslut i individärenden 

 Besvarande av interpellation om åtgärder kring mobbning och 
kränkande särbehandling i skolan kopplat till pandemin 

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

 Besvarande av interpellation om coronapandemins inverkan på 
äldreomsorgen 

 Besvarande av interpellation om ett gott näringslivsklimat - viktigt 
för den kommunala välfärden 

Ärende 

Följande interpellationer är anmälda till kommunfullmäktige för hantering 
vid detta sammanträde: 

 Besvarande av interpellation om verkställande av politiskt fattade 
beslut 

 Besvarande av interpellation om hur rättssäkerheten säkerställs vid 
beslut i individärenden 

 Besvarande av interpellation om åtgärder kring mobbning och 
kränkande särbehandling i skolan kopplat till pandemin 

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

 Besvarande av interpellation om coronapandemins inverkan på 
äldreomsorgen 

 Besvarande av interpellation om ett gott näringslivsklimat - viktigt 
för den kommunala välfärden 

Beslutsunderlag 

Interpellation om verkställande av politiskt fattade beslut  
Svar på interpellation om verkställande av politiskt fattade beslut 
Interpellation om hur rättssäkerheten säkerställs vid beslut i individärenden 
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Svar på interpellation om hur rättssäkerheten säkerställs vid beslut i 
individärenden 
Interpellation om åtgärder kring mobbning och kränkande särbehandling i 
skolan kopplat till pandemin 
Svar på interpellation om åtgärder kring mobbning och kränkande 
särbehandling i skolan kopplat till pandemin 
Interpellation om hur Hofors kommun arbetar med barnens psykiska hälsa 
under pandemin 
Svar på interpellation om hur Hofors kommun arbetar med barnens 
psykiska hälsa under pandemin 
Interpellation om coronapandemins inverkan på äldreomsorgen 
Svar på interpellation om coronapandemins inverkan på äldreomsorgen 
Interpellation om ett gott näringslivsklimat - viktigt för den kommunala 
välfärden 
Svar på interpellation om ett gott näringslivsklimat - viktigt för den 
kommunala välfärden 

Skickas till 

Akten  
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Dnr 13763 

§ 11 100 år av demokrati! 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 

Kommunfullmäktige informeras om Kerstin Hesselgren som för 100 år 
sedan klev in i Riksdagen efter att som första kvinna ha blivit invald i den 
första kammaren vid valet 1921. 
  
Kerstin Hesselgren föddes 1872 i Hofors, Torsåkers församling. Hennes 
pappa var läkare och hon fick tidigt insikt om hur olika familjeförhållandena 
såg ut genom att följa med honom på olika sjukbesök. Hesselgren utbildade 
sig till sjuksköterska, även om hon drömde om att bli läkare som sin far. 
Hon brann för frågor kring hygien och fortsatte att utbilda sig inom 
området. Genom åren blev hon Sveriges första kvinnliga bostadsinspektris, 
skolköksinspektris och yrkesinspektris och det är bland annat på grund av 
detta som hon kom att kallas för Kerstin den första.  
 
I början på 1900-talet engagerade hon sig i föreningen Frisinnade kvinnor, 
det liberala kvinnoförbundet och inför valet 1921, det första valet då 
kvinnor fick rösta och kandidera, nominerades hon av Göteborg till den 
första kammaren i Sveriges riksdag och kom in.  
 
I Riksdagen drev Hesselgren frågor om kvinnors arbetsliv och utbildning, om 
kvinnors rätt till lika lön för lika arbete och inte minst om tillgången till 
statliga tjänster. Hon drev även frågor om sexualundervisning och 
mödravård och att Sverige vid andra världskrigets utbrott skulle ta emot fler 
flyktingar och att de flyktingar som kom till Sverige skulle få 
yrkesundervisning och kuratorstöd. 
 
De frågor som Hesselgren drev har lagt grunderna för många av de 
institutioner som finns idag, som exempelvis arbetsmarknadsverket, 
socialstyrelsen och HR-föreningen. Vetenskapsrådet delar årligen ut ett 6 
månader långt forskningsstipendium i Kerstin Hesselgrens namn. 

Beslutsunderlag 

Muntlig information Anita Drugge, Hofors hembygdsförening 
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Skickas till 

Akten  
 


