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Dnr P1  

§ 149 Kungörande 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna sammanträdets kungörande. 

Ärende 

Dagens sammanträde har kungjorts på kommunens officiella anslagstavla. 
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Dnr P4  

§ 150 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen. 
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Dnr P5  

§ 151 Allmänhetens frågestund 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avsluta ärendet. 

Ärende 

Allmänheten har, enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning, möjlighet att 
inkomma med frågor till fullmäktiges ledamöter.  
 
Inför dagens sammanträde har inga frågor inkommit. 
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Dnr 2022-00105  

§ 152 Medborgarförslag om rullstolsramp vid sjö, 
anmälan 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen 
för beslut och att beslutet återrapporteras till kommunfullmäktige inom ett 
år. 

Ärende 

Ett medborgarförslag om rullstolsramp med tillhörande rullstol har 
inkommit till kommunen. Förslagsställaren menar att det inte finns 
någonstans i kommunen som en rullstolsburen person kan bada ute i en sjö 
under sommaren. För att skapa tillgänglighet till detta föreslås därför att 
kommunen bygger en ramp med rullstol för bad vid lämplig sjö. 
 
Kommunfullmäktiges presidium har tittat på förslaget och föreslår att 
ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut och att beslutet 
återrapporteras till kommunfullmäktige inom ett år. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, 2022-11-24 
Förslag till beslut, kommunfullmäktiges presidium 2022-11-30 
Muntlig information Cecilia Borg, förslagsställare 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Förslagsställaren 
Akten  
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Dnr 2022-00104  

§ 153 Medborgarförslag om ny lyft i 
Rehabbassängen i Hoforshallen, anmälan 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen 
för beslut och att beslutet återrapporteras till kommunfullmäktige inom ett 
år. 

Ärende 

Ett medborgarförslag om ny lyft i rehabbassängen i Hoforshallen har 
kommit in till kommunen. Förslagsställaren menar att den lyft som finns i 
rebbassängen idag är gammalmodig och otäck att transporteras med.   
 
Kommunfullmäktiges presidium har tittat på förslaget och föreslår att 
ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut och att beslutet 
återrapporteras till kommunfullmäktige inom ett år. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, 2022-10-31 
Förslag till beslut, kommunfullmäktiges presidium 2022-11-30 
Muntlig information Cecilia Borg, förslagsställare 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Förslagsställaren 
Akten  
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Dnr 2022-00107  

§ 154 Medborgarförslag om säkerhetsåtgärder 
längs Torsåkersvägen mellan Born och Fagersta by, 
anmälan 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen 
för beslut och att beslutet återrapporteras till kommunfullmäktige inom ett 
år. 

Ärende 

Ett medborgarförslag om införande av säkerhetsåtgärder längs 
Torsåkersvägen mellan Born och Fagersta by har inkommit till kommunen. 
Förslagsställaren framför som motivering för sitt förslag att det är många 
barnfamiljer som bor i Fagersta by och som vill kunna ta sig längs 
Torsåkersvägen med cykel, men att det i dagsläget på grund av biltrafiken är 
för osäkert. Förslagsställaren föreslår utifrån detta att vägen säkras upp 
med ett räcke. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, 2022-11-25 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Förslagsställaren 
Akten  
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Dnr 2022-00108  

§ 155 Medborgarförslag om anslutningslänk mellan 
centrum och järnvägsstationen, anmälan 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen 
för beslut och att beslutet återrapporteras till kommunfullmäktige inom ett 
år. 

Ärende 

Ett medborgarförslag om anslutningslänk mellan centrum och 
järnvägsstationen har inkommit till kommunen. Förslagsställaren vill att 
kommunen ser över möjligheterna att söka bidrag för och skapa en hållbar 
och säker logistikanslutning med modern transportteknologi mellan 
järnvägsstationen i Robertsholm och Hofors centrum. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, 2022-11-28 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Förslagsställaren 
Akten  
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Dnr 13043  

§ 156 Information revisionen 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 

Kommunfullmäktige informeras om: 

 kommunstyrelsens yttrande gällande årsredovisning för 2021 

 granskning gällande delaktighet och inflytande inom LSS och 
granskning gällande kostnadsutveckling och effektivitet inom 
grundskolan är på gång att lämnas över till nämnderna. 

 revisionens beslut om att göra en uppföljande granskning gällande 
internkontroll och gällande likvärdig skola 

Beslutsunderlag 

Muntlig information, Ingemar Kalén, ordförande revisionen. 
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Dnr 13041  

§ 157 Avsägelse/fyllnadsval 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Ingrid Reberg (L) som ersättare i 
kommunfullmäktige och hos Länsstyrelsen begära ny sammanräkning. 

Ärende 

Vid kommunfullmäktiges förra sammanträde den 7 november beslutades 
det att entlediga Mikael Persson (L) som ersättare i Kommunfullmäktige. 
Länsstyrelsen Gävleborg utsåg därefter Ingrid Reberg (L) som ny ersättare i 
fullmäktige. Reberg har nu inkommit med en begäran om att entledigas 
från uppdraget. 

Skickas till 

Länsstyrelsen Gävleborg 
Ingrid Reberg 
Akten  
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Dnr 14701  

§ 158 Interpellationer och frågor 2022, anmälan 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avsluta ärendet. 

Ärende 

Inga frågor eller interpellationer har inkommit för anmälan vid dagens 
sammanträde. 
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Dnr 15307  

§ 159 Val av 1 revisor för den borgerliga kommunen 
tillika kommunens fonder för perioden 2023-2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till valberedningen för 
fortsatt beredning. 

Ärende 

Kommunfullmäktige har sedan tidigare beslutat om fyra av totalt fem 
mandat inom revisionen för den borgerliga kommunen tillika kommunens 
fonder för mandat perioden 2023-2026. Det gällde då följande fyra 
personer: 
Ingemar Kalén (KD), tillika ordförande 
Eva-Lise Berglund (S), tillika vice ordförande 
Daniel Johansson (S) 
Lennart Sandgren (KD) 
 
Valberedningen har den 2022-11-15 § 51 berett ärendet och föreslagit att 
Rolf Ekström (KD) utses till den femte revisorn. Kristdemokraterna har inför 
fullmäktiges möte meddelat att de drar tillbaka sin nominering av Ekström. 

Beslutsunderlag 

2022-11-15 § 51 

Beslutsförslag under mötet 

Mari Rasjö (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att överlämna 
ärendet till valberedningen för fortsatt beredning. 

Skickas till 

Valberedningen 
Akten  
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Dnr 15088  

§ 160 Val av 5 ledamöter och 5 ersättare i 
valnämnden för perioden 2023-2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 
som ledamöter i valnämnden för mandatperioden 2023-2026 utse: 
Vakant 
Sören Bergqvist (S)  
Sten Pettersson (SD) 
Ann-Cathrin Sundberg (S) 
Anne Persson (HOP) 
 
som ersättare i valnämnden för mandatperioden 2023-2026 utse: 
Håkan Vikström (S) 
Anita Drugge (S) 
Hans Vadström (M) 
Gunilla Vestling (V) 
Mikael Modin (KD) 
 
som ordföranden i valnämnden för mandatperioden 2023-2026 utse: 
Vakant  
Sören Bergqvist (S), förste vice ordförande 

Beslutsunderlag 

VB 2022-10-31 §  

Beslutsförslag under mötet 

Diana Blomgren (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att som 
ledamöter i valnämnden utse Sören Bergqvist (S) och Ann-Cathrin Sundberg 
(S) och att som ersättare i valnämnden utse Håkan Vikström (S) och Anita 
Drugge (S). 
 
Charlie Ahlholm (SD) meddelar att Sverigedemokraterna drar tillbaka 
nomineringen av Margon Johansen (SD) och föreslår istället att 
kommunfullmäktige beslutar att som ledamot i valnämnden utse Sten 
Petterson (SD) 
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Alexander Eidhagen (V) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att som 
ersättare i valnämnden utse Gunilla Vestling (V). 

Skickas till 

Valnämnden 
Personalfunktionen 
Kansliet 
Akten  
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Dnr 15290  

§ 161 Val av 5 ledamöter till krisledningsnämnden 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  
som ledamöter till krisledningsnämnden för mandatperioden 2023-2026 
utse: 
Tomas Isaksson (S) 
Jakob Staland (C)  
Ziita Eriksson (M)  
Anne Persson (HOP) 
Petra Elfström (S) 
 
som ordföranden till krisledningsnämnden för mandatperioden 2023-2026 
utse: 
Tomas Isaksson (S), ordförande 
Jakob Staland (C), 1e vice ordförande 
Ziita Eriksson (M), 2e vice ordförande 

Ärende 

Valberedningen har den 2022-11-15 § 35 beslutat att lämna förslag på fyra 
av fem ledamöter i krisledningsnämnden. Valberedningen har dock inte 
lämnat förslag på presidium för krisledningsnämnden. 
   
Enligt krisledningsnämndens reglemente ska nämnden bestå av samma 
ledamöter och presidium som kommunstyrelsens arbetsutskott, vilket i sin 
tur är desamma som kommunstyrelsens presidium. Dessa behöver dock 
aktivt väljas. 

Beslutsunderlag 

VB 2022-11-15 § 35 

Beslutsförslag under mötet 

Tomas Fröjd (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att som ledamot i 
krisledningsnämnden utse Petra Elfström (S). 

Skickas till 

Krisledningsnämnden 
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Säkerhet 
Personalfunktionen  
Kansliet  
Akten    
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Dnr 15192  

§ 162 Val av 1 ledamot i styrelsen för Hofors 
Kommunhus AB (org.nr: 556320-6761) för perioden 
2023-2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att som ledamot i styrelsen för Hofors 
Kommunhus AB för mandatperioden 2023-2026 utse: 
Petra Elfström (S) 

Ärende 

Kommunfullmäktige beslutade den 2022-11-07 § 122 att utse fyra av de 
fem ledamöter som ska ingå i Hofors kommunhus styrelse. Följande 
personer utsågs då: 
Tomas Isaksson (S), tillika ordförande 
Jakob Staland (C), tillika 1e vice ordförande 
Ziita Eriksson (M), tillika 2e vice ordförande 
Anne Persson (HOP) 

Beslutsförslag under mötet 

Tomas Fröjd (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att som ledamot i 
Hofors kommunhus utse Petra Elfström (S). 

Skickas till 

Hofors kommunhus  
Personalfunktionen  
Kansliet  
Akten  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(67) 
Kommunfullmäktige 
2022-12-12 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Dnr 15231  

§ 163 Val av 1 ersättare i förbundsdirektionen för 
kommunalförbundet Inköp Gävleborg (org.nr: 
222000-2311) för perioden 2023-2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 
som ersättare i förbundsdirektionen för kommunalförbundet Inköp 
Gävleborg för perioden 2023-2026 utse: 
Jakob Staland (C) 

Ärende 

Kommunfullmäktige beslutade den 2022-11-07 § 137 att utse en ledamot i 
förbundsdirektionen för kommunalförbundet Inköp Gävleborg i form av 
Tomas Isaksson (S). Nu kvarstår att utse en ersättare i förbundsdirektionen. 

Beslutsförslag under mötet 

Tomas Isaksson (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att som 
ersättare i förbundsdirektionen för kommunalförbundet Inköp Gävleborg 
utse Jakob Staland (C). 

Skickas till 

Inköp Gävleborg 
Personalfunktionen 
Kansliet 
Akten  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(67) 
Kommunfullmäktige 
2022-12-12 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Dnr 15291  

§ 164 Val av 1 ledamot och 1 ersättare till 
Företagshälsovårdsnämnden 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  
som ledamot i Företagshälsovårdsnämnden för mandatperioden 2023-2026 
utse: 
Tomas Isaksson (S) 
 
som ersättare i Företagshälsovårdsnämnden för mandatperioden 2023-
2026 utse: 
Ann-Sofie Stenbacka (C). 

Beslutsunderlag 

VB 2022-11-15 § 36  

Skickas till 

Företagshälsovårdsnämnden 
Personalfunktionen 
Kansliet 
Akten  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(67) 
Kommunfullmäktige 
2022-12-12 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Dnr 15292  

§ 165 Val av 1 ledamot och 1 ersättare till 
gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamhet 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  
som ledamot i gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamhet för 
mandatperioden 2023-2026 utse:  
Carina Halfvars (V)  
 
som ersättare i gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamhet för 
mandatperioden 2023-2026 utse:  
Tomas Fröjd (S) 

Beslutsunderlag 

VB 2022-11-15 § 37 

Beslutsförslag under mötet 

Alexander Eidhagen (V) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att som 
ledamot i gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamhet utse Carina 
Halfvars (V). 

Skickas till 

Gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamhet 
Personalfunktionen 
Kansliet 
Akten  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(67) 
Kommunfullmäktige 
2022-12-12 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Dnr 15293  

§ 166 Val av 2 ledamöter och 2 ersättare till 
förbundsdirektionen för Gästrike återvinnare (org. 
nr: 222000-1339) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  
som ledamöter i förbundsdirektionen för Gästrike återvinnare för 
mandatperioden 2023-2026 utse: 
Kenneth Axling (S)  
Charlie Ahlholm (SD) 
 
som ersättare i förbundsdirektionen för Gästrike återvinnare för 
mandatperioden 2023-2026 utse: 
Jakob Staland (C) 
Alf Persson (M) 

Beslutsunderlag 

VB 2022-11-15 § 38 

Skickas till 

Gästrike återvinnare 
Personalfunktionen 
Kansliet 
Akten   



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27(67) 
Kommunfullmäktige 
2022-12-12 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Dnr 15303  

§ 167 Val av 1 ledamot och 1 ersättare i Hofors 
folketshusförening (org.nr: 785500-0647) för 
perioden 2023-2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 
som ledamot till Hofors folketshusförening för mandatperioden 2023-2026 
utse:  
Diana Blomgren (S) 
 
som ersättare till Hofors folketshusförening för mandatperioden 2023-2026 
utse:  
Sören Bergqvist (S) 

Beslutsunderlag 

VB 2022-11-11 § 47 

Skickas till 

Hofors folketshusföreningen 
Personalfunktionen 
Kansliet 
Akten   



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

28(67) 
Kommunfullmäktige 
2022-12-12 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Dnr 15305  

§ 168 Val av 1 ledamot och 1 ersättare i Torsåkers 
bygdegårdsförening (org.nr: 885500-5552) för 
perioden 2023-2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 
som ledamot till Torsåkers bygdegårdsförening för mandatperioden 2023-
2026 utse:  
Åke Johnsson (C) 
 
som ersättare till Torsåkers bygdegårdsförening för mandatperioden 2023-
2026 utse:  
Diana Blomgren (S) 

Beslutsunderlag 

2022-11-15 § 49 

Skickas till 

Torsåkers bygdegårdsförening 
Personalfunktionen 
Kansliet 
Akten   



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

29(67) 
Kommunfullmäktige 
2022-12-12 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Dnr 15294  

§ 169 Val av 4 gode män till 
fastighetsbildningsförrättningar (varav 2 för 
tätortsförhållande och 2 för jordbruks- och 
skogsbruksfrågor) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  
som gode män för fastighetsbildningsförättningar för tätortsförhållanden 
för mandatperioden 2023-2026 utse: 
Tomas Isaksson (S) 
Anne Persson (HOP) 
 
som gode män för fastighetsbildningsförättningar för jordbruks- och 
skogsbruksfrågor för mandatperioden 2023-2026 utse: 
Jörgen Eliasson (S) 
Mikael Modin (KD) 

Beslutsunderlag 

VB 2022-11-15 § 39 

Skickas till 

Lantmäteriet 
Personalfunktionen 
Kansliet 
Akten   



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

30(67) 
Kommunfullmäktige 
2022-12-12 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Dnr 15295  

§ 170 Val av 1 ombud och 1 ersättare i Hofors 
kommunhus AB (org. nr: 556320-6761) årsstämma 
för perioden 2023-2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till valberedningen för 
fortsatt beredning. 

Ärende 

Valberedningen har den 2022-11-15 § 40 beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige att utse Tomas Isaksson (S) som ledamot och Arne 
Evertsson (L) som ersättare. Tomas Isaksson (S) är av fullmäktige vald som 
ordförande i kommunhus och kan därmed inte agera ombud på 
årsstämman. 

Beslutsunderlag 

VB 2022-11-15 § 40  

Beslutsförslag under mötet 

Mari Rasjö (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att överlämna 
ärendet till valberedningen för fortsatt beredning. 

Skickas till 

Valberedningen 
Akten  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

31(67) 
Kommunfullmäktige 
2022-12-12 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Dnr 15296  

§ 171 Val av 1 ombud och 1 ersättare i Hoforshus 
AB (org.nr: 556477-3710) 

årsstämma för perioden 2023-2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till valberedningen för 
fortsatt beredning. 

Ärende 

Valberedningen har den 2022-11-15 § 41 beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige att utse Tomas Isaksson (S) som ledamot och Arne 
Evertsson (L) som ersättare. Tomas Isaksson (S) är av fullmäktige vald som 
ordförande i kommunhus och frågan om hans lämplighet att vara ombud 
väcks. 

Beslutsunderlag 

VB 2022-11-15 § 41 

Beslutsförslag under mötet 

Mari Rasjö (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att överlämna 
ärendet till valberedningen för fortsatt beredning. 

Skickas till 

Valberedningen 
Akten  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

32(67) 
Kommunfullmäktige 
2022-12-12 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Dnr 15297  

§ 172 Val av 1 ombud och 1 ersättare i Hofors 
Elverk (org.nr: 556425-7441) årsstämma för 
perioden 2023-2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till valberedningen för 
fortsatt beredning. 

Ärende 

Valberedningen har den 2022-11-15 § 42 beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige att utse Tomas Isaksson (S) som ledamot och Arne 
Evertsson (L) som ersättare. Tomas Isaksson (S) är av fullmäktige vald som 
ordförande i kommunhus och frågan om hans lämplighet att vara ombud 
väcks. 

Beslutsunderlag 

VB 2022-11-15 § 42 

Beslutsförslag under mötet 

Mari Rasjö (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att överlämna 
ärendet till valberedningen för fortsatt beredning. 

Skickas till 

Valberedningen 
Akten  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

33(67) 
Kommunfullmäktige 
2022-12-12 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Dnr 15299  

§ 173 Val av 1 ombud och 1 ersättare i Hoåns Kraft 
AB (org.nr: 

556672-4620) årsstämma för perioden 2023-2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till valberedningen för 
fortsatt beredning. 

Ärende 

Valberedningen har den 2022-11-15 § 43 beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige att utse Tomas Isaksson (S) som ledamot och Arne 
Evertsson (L) som ersättare. Tomas Isaksson (S) är av fullmäktige vald som 
ordförande i kommunhus och frågan om hans lämplighet att vara ombud 
väcks. 

Beslutsunderlag 

VB 2022-11-15 § 43 

Beslutsförslag under mötet 

Mari Rasjö (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att överlämna 
ärendet till valberedningen för fortsatt beredning. 

Skickas till 

Valberedningen 
Akten  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

34(67) 
Kommunfullmäktige 
2022-12-12 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Dnr 15300  

§ 174 Val av 1 ombud och 1 ersättare i 
Värmevärden i Hofors AB (org.nr: 556233-7914) för 
perioden 2023-2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 
som ombud till Värmevärden i Hofors AB årsstämma för mandatperioden 
2023-2026 utse:  
Tomas Isaksson (S) 
 
som ersättare till Värmevärden i Hofors AB årsstämma för mandatperioden 
2023-2026 utse:  
Vakant 

Beslutsunderlag 

VB 2022-11-15 § 44 

Skickas till 

Värmevärden  
Personalfunktionen 
Kansliet 
Akten 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

35(67) 
Kommunfullmäktige 
2022-12-12 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Dnr 15301  

§ 175 Val av 1 ombud och 1 ersättare i Gästrike 
Vatten AB (org.nr: 556751-1661) årsstämma för 
perioden 2023-2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 
som ombud till Gästrike Vatten AB årsstämma för mandatperioden 2023-
2026 utse:  
Gabriella Eidhagen (V) 
 
som ersättare till Gästrike Vatten AB årsstämma för mandatperioden 2023-
2026 utse:  
Diana Blomgren (S) 

Beslutsunderlag 

VB 2022-11-15 § 45 

Skickas till 

Gästrike vatten 
Personalfunktionen 
Kansliet 
Akten   



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

36(67) 
Kommunfullmäktige 
2022-12-12 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Dnr 15302  

§ 176 Val av 1 ombud och 1 ersättare i Hofors 
Vatten AB (org.nr: 556751-2289) årsstämma för 
perioden 2023-2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 
som ombud till Hofors Vatten AB årsstämma för mandatperioden 2023-
2026 utse:  
Gabriella Eidhagen (V) 
 
som ersättare till Hofors Vatten AB årsstämma för mandatperioden 2023-
2026 utse:  
Diana Blomgren (S) 

Beslutsunderlag 

2022-11-15 § 46 

Skickas till 

Hofors vatten 
Personalfunktionen 
Kansliet 
Akten   



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

37(67) 
Kommunfullmäktige 
2022-12-12 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Dnr 15304  

§ 177 Val av 1 ombud och 1 ersättare i Hofors 
folketshusförening (org.nr: 785500-0647) 
föreningsstämma för perioden 2023-2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 
som ombud till Hofors folketshusförening föreningsstämma för 
mandatperioden 2023-2026 utse:  
Robert Vestrin (S) 
 
som ersättare till Hofors folketshusförening föreningsstämma för 
mandatperioden 2023-2026 utse:  
Tomas Isaksson (S) 

Beslutsunderlag 

2022-11-15 § 48 

Skickas till 

Hofors folketshusförening 
Personalfunktionen 
Kansliet 
Akten   



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

38(67) 
Kommunfullmäktige 
2022-12-12 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Dnr 15306  

§ 178 Val av 1 ombud och 1 ersättare i Norrsken AB 
(org.nr: 556576-3066) årsstämma för perioden 
2023-2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 
som ombud till Norrsken AB årsstämma för mandatperioden 2023-2026 
utse:  
Tomas Isaksson (S) 
 
som ersättare till Norrsken AB årsstämma för mandatperioden 2023-2026 
utse:  
Anne Persson (HOP) 

Beslutsunderlag 

2022-11-15 § 50  

Skickas till 

Norrsken 
Personalfunktionen 
Kansliet 
Akten  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

39(67) 
Kommunfullmäktige 
2022-12-12 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Dnr 15334  

§ 179 Val av 1 revisor i gemensamma nämnden för 
hjälpmedelsverksamhet 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  
som revisor i gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamhet för 
mandatperioden 2023-2026 utse: 
Lennart Sandgren (KD) 

Beslutsunderlag 

VB 2022-11-29 § 53 

Skickas till 

Gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamhet 
Personalfunktionen 
Kansliet 
Akten 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

40(67) 
Kommunfullmäktige 
2022-12-12 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Dnr 15335  

§ 180 Val av 2 revisorer och 2 revisorsersättare i 
Hofors kommunhus AB (org. nr: 556320-6761) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  
som revisorer i Hofors kommunhus AB (org. nr: 556320-6761) för 
mandatperioden 2023-2026 utse: 
Ingemar Kalén (KD) 
Lennart Sandgren (KD) 
 
som revisorsersättare i Hofors kommunhus AB (org. nr: 556320-6761) för 
mandatperioden 2023-2026 utse: 
Eva-Lise Berglund (S) 
Daniel Johansson (S) 

Beslutsunderlag 

VB 2022-11-29 § 54 

Skickas till 

Hofors kommunhus 
Personalfunktionen 
Kansliet 
Akten   



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

41(67) 
Kommunfullmäktige 
2022-12-12 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Dnr 15336  

§ 181 Val av 2 revisorer och 2 revisorsersättare i 
Hoforshus AB (org. nr: 556477-3710) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  
som revisorer i Hoforshus AB (org. nr: 556477-3710) för mandatperioden 
2023-2026 utse: 
Daniel Johansson (S) 
Ingemar Kalén (KD) 
 
som revisorsersättare i Hoforshus AB (org. nr: 556477-3710) för 
mandatperioden 2023-2026 utse: 
Lennart Sandgren (KD) 
Eva-Lise Berglund (S) 

Beslutsunderlag 

2022-11-29 § 55 

Skickas till 

Hoforshus 
Personalfunktionen 
Kansliet 
Akten   



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

42(67) 
Kommunfullmäktige 
2022-12-12 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Dnr 15337  

§ 182 Val av 2 revisorer och 2 revisorsersättare i 
Hofors Elverk (org. nr: 556425-7441) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  
som revisorer i Hofors Elverk (org. nr: 556425-7441) för mandatperioden 
2023-2026 utse: 
Eva-Lise Berglund (S) 
Lennart Sandgren (KD) 
 
som revisorsersättare i Hofors Elverk (org. nr: 556425-7441) för 
mandatperioden 2023-2026 utse: 
vakant 
Ingemar Kalén (KD) 

Ärende 

Valberedningen har den 2022-11-29 § 56 beslutat att lämna förslag på 
revisorer för Hofors Elverk. Kristdemokraterna har inför fullmäktiges möte 
meddelat att de drar tillbaka nomineringen av Rolf Ekström (KD). Den 
posten lämnas därför vakant. 

Beslutsunderlag 

2022-11-29 § 56 

Skickas till 

Hofors Elverk 
Personalfunktionen 
Kansliet 
Akten   



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

43(67) 
Kommunfullmäktige 
2022-12-12 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Dnr 15338  

§ 183 Val av 2 revisorer och 2 revisorsersättare i 
Hoåns Kraft AB (org. nr: 556672-4620) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  
som revisorer i Hoåns Kraft AB (org. nr: 556672-4620) för mandatperioden 
2023-2026 utse: 
Daniel Johansson (S) 
Eva-Lise Berglund (S) 
 
som revisorsersättare i Hoåns Kraft AB (org. nr: 556672-4620) för 
mandatperioden 2023-2026 utse: 
Lennart Sandgren (KD) 
Ingemar Kalén (KD) 

Beslutsunderlag 

2022-11-29 § 57 

Skickas till 

Hoåns kraft 
Personalfunktionen 
Kansliet 
Akten   



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

44(67) 
Kommunfullmäktige 
2022-12-12 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Dnr 15339  

§ 184 Val av 1 revisor och 1 revisorsersättare i 
Värmevärden i Hofors AB (org. nr: 556233-7914) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  
som revisor i Värmevärden i Hofors AB (org. nr: 556233-7914) för 
mandatperioden 2023-2026 utse: 
Vakant 
 
som revisorsersättare i Värmevärden i Hofors AB (org. nr: 556233-7914) för 
mandatperioden 2023-2026 utse: 
Daniel Johansson (S) 

Ärende 

Valberedningen har den 2022-11-29 § 58 beslutat att lämna förslag på 
revisorer för värmevärden i Hofors. Kristdemokraterna har inför 
fullmäktiges möte meddelat att de drar tillbaka nomineringen av Rolf 
Ekström (KD). Den posten lämnas därför vakant. 

Beslutsunderlag 

2022-11-29 § 58 

Skickas till 

Värmevärden i Hofors 
Personalfunktionen 
Kansliet 
Akten   



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

45(67) 
Kommunfullmäktige 
2022-12-12 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Dnr 15340  

§ 185 Val av 1 revisor och 1 revisorsersättare i 
Gästrike Vatten AB (org. nr: 556751-1661) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  
som revisor i Gästrike Vatten AB (org. nr: 556751-1661) för 
mandatperioden 2023-2026 utse: 
Daniel Johansson (S) 
 
som revisorsersättare i Gästrike Vatten AB (org. nr: 556751-1661) för 
mandatperioden 2023-2026 utse: 
Vakant 

Ärende 

Valberedningen har den 2022-11-29 § 59 beslutat att lämna förslag på 
revisorer för Gästrike Vatten. Kristdemokraterna har inför fullmäktiges 
möte meddelat att de drar tillbaka nomineringen av Rolf Ekström (KD). Den 
posten lämnas därför vakant. 

Beslutsunderlag 

VB 2022-11-29 § 59 

Skickas till 

Gästrike vatten 
Personalfunktionen 
Kansliet 
Akten   



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

46(67) 
Kommunfullmäktige 
2022-12-12 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Dnr 15341  

§ 186 Val av 1 revisor och 1 revisorsersättare i 
Hofors Vatten AB (org nr: 556751-2289) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  
som revisor i Hofors Vatten AB (org nr: 556751-2289) för mandatperioden 
2023-2026 utse: 
Daniel Johansson (S) 
 
som revisorsersättare i Hofors Vatten AB (org nr: 556751-2289) för 
mandatperioden 2023-2026 utse: 
Vakant 

Ärende 

Valberedningen har den 2022-11-29 § 60 beslutat att lämna förslag på 
revisorer för Hofors Vatten. Kristdemokraterna har inför fullmäktiges möte 
meddelat att de drar tillbaka nomineringen av Rolf Ekström (KD). Den 
posten lämnas därför vakant. 

Beslutsunderlag 

VB 2022-11-29 § 60 

Skickas till 

Hofors vatten 
Personalfunktionen 
Kansliet 
Akten   



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

47(67) 
Kommunfullmäktige 
2022-12-12 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Dnr 15342  

§ 187 Val av 1 revisor i Förbundsdirektionen för 
Gästrike räddningstjänstförbund (org. nr: 222000-
0778) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  
som revisor i Förbundsdirektionen för Gästrike räddningstjänstförbund (org. 
nr: 222000-0778) för mandatperioden 2023-2026 utse: 
vakant 

Ärende 

Valberedningen har den 2022-11-29 § 59 beslutat att lämna förslag på 
revisor för Gästrike räddningstjänstförbund. Kristdemokraterna har inför 
fullmäktiges möte meddelat att de drar tillbaka nomineringen av Rolf 
Ekström (KD). Posten lämnas därför vakant. 

Beslutsunderlag 

VB 2022-11-29 § 61 

Skickas till 

Gästrike räddningstjänstförbund 
Personalfunktionen 
Kansliet 
Akten   
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Dnr 15343  

§ 188 Val av 1 revisor i Förbundsdirektionen för 
kommunalförbundet Inköp Gävleborg (org. nr: 
222000-2311) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  
som revisor i förbundsdirektionen för kommunalförbundet Inköp Gävleborg 
(org. nr: 222000-2311) för mandatperioden 2023-2026 utse: 
Ingemar Kalén (KD) 

Beslutsunderlag 

2022-11-29 § 62 

Skickas till 

Inköp Gävleborg 
Personalfunktionen 
Kansliet 
Akten   
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Dnr 15344  

§ 189 Val av 1 revisor i förbundsdirektionen för 
Gästrike återvinnare (org. nr: 222000-1339) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  
som revisor i förbundsdirektionen för Gästrike återvinnare för 
mandatperioden 2023-2026 utse: 
Eva-Lise Berglund (S) 

Beslutsunderlag 

VB 2022-11-29 § 63 

Skickas till 

Gästrike återvinnare 
Personalfunktionen 
Kansliet 
Akten   



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

50(67) 
Kommunfullmäktige 
2022-12-12 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Dnr 15345  

§ 190 Val av 1 revisor och 1 revisorsersättare i 
Hofors folketshusförening (org. nr: 785500-0647)  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa 
fullmäktigesammanträde. 

Ärende 

Valberedningen beslutade den 2022-11-29 § 64 att utan eget förslag 
överlämna ärendet till kommunfullmäktige. Vid kommunfullmäktiges 
sammanträde finns inget förslag på revisorer. 

Beslutsunderlag 

VB 2022-11-29 § 64 

Skickas till 

Akten  
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Dnr 15346  

§ 191 Val av 1 revisor och 1 revisorsersättare i 
Torsåkers bygdegårdsförening (org. nr: 885500-
5552) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa 
fullmäktigesammanträde. 

Ärende 

Valberedningen beslutade den 2022-11-29 § 65 att utan eget förslag 
överlämna ärendet till kommunfullmäktige. Vid kommunfullmäktiges 
sammanträde finns inget förslag på revisorer. 

Beslutsunderlag 

VB 2022-11-29 § 65 

Skickas till 

Akten  
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Dnr 15347  

§ 192 Val av 1 revisor i stiftelsen Per Erikssons och 
Hedvig Ulfsparres donationsfond, 
Gästriklandsfonden (org. nr: 885500-5479) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  
som revisor i stiftelsen Per Erikssons och Hedvig Ulfsparres donationsfond, 
Gästriklandsfonden för mandatperioden 2023-2026 utse: 
Eva-Lise Berglund (S) 

Beslutsunderlag 

VB 2022-11-29 § 66 

Skickas till 

Gästriklandsfonden 
Personalfunktionen 
Kansliet 
Akten   
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Dnr 15354  

§ 193 Val av 1 ledamot och 1 ersättare i 
Samordningsförbund Gävleborg 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 
som ledamot i samordningsförbund Gävleborg för mandatperioden 2023-
2026 utse: 
Tomas Fröjd (S) 
 
som ersättare i samordningsförbund Gävleborg för mandatperioden 2023-
2026 utse: 
Charlie Ahlholm (SD) 

Beslutsförslag under mötet 

Kenneth Axling (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att som 
ledamot i samordningsförbund Gävleborg utse Tomas Fröjd (S). 
 
Alf Persson (M) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att som ersättare i 
samordningsförbund Gävleborg utse Charlie Ahlholm (SD). 

Skickas till 

Samordningsförbund Gävleborg 
Personalfunktionen 
Kansliet 
Akten   
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Dnr 15353  

§ 194 Inkallelseordning för ersättare i nämnd 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa inkallelseordningen för ersättare 
i nämnd. 

Ärende 

Inkallelseordningen för ersättare i nämnd bestämmer i vilken turordning de 
olika partiernas ersättare tjänstgör för respektive parti.  
 
Inkallelseordning: 

Socialdemokraterna (S) S C L V KD HOP M SD 

Liberalerna (L) L C S V M KD HOP SD 

Centerpartiet (C) C L S V HOP    

Vänsterpartiet (V) V S L C HOP KD M  

Hoforspartiet (HOP) HOP KD C      

Sverigedemokraterna (SD) SD M KD L C HOP S V 

Kristdemokraterna (KD) KD HOP M C V S L SD 

Moderaterna (M)         

 

Skickas till 

Nämnderna 
Styrelsen 
Akten  
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Dnr 2022-00092  

§ 195 Avfallstaxa för 2023  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa avfallstaxa för 2023 enligt 
förslaget. 

Ärende 

Gästrike återvinnare har enligt förbundsordningen ett uppdrag att ta fram 
förslag till avfallstaxa för kommunerna Hofors, Gävle, Ockelbo, Sandviken 
och Älvkarleby. Avfallstaxan ska beslutas av medlemskommunernas 
kommunfullmäktige. Inför 2023 har merparten av alla taxor och avgifter 
setts över.  
 
Både nationella mål och regionala mål styr mot ökad sortering och 
förebyggande av avfall. Utgångspunkten är fortsatt en tydlig miljöstyrning 
av taxorna. Det ska löna sig att sortera bra och minska på avfallet. 
Självkostnadsprincipen är grunden för förbundets verksamhet inom det 
kommunala ansvaret. Avfallstaxan höjs inte med automatik eller något 
index, utan justeras bara efter beslut i alla medlemskommuners 
kommunfullmäktige. Ingen höjning gjordes av avfallstaxan till år 2022. 
Senaste höjningen gjordes inför år 2021 och var 2,5 % i snitt. 
 
Gästrike återvinnare har enligt rambudget ett kraftigt underskott till år 
2023, till följd av bland annat energikris med ökade drivmedelskostnader 
och ökade elkostnader. Därtill ökade behandlingskostnader, hög inflation, 
höjda index och höjda räntor. Totalt saknas ca 26 mnkr för att få en 
ekonomi i balans.  
 
I snitt höjs avfallstaxorna med 8 %, men det är stora variationer. 
 
Kommunkontoret konstaterar att det är en kraftigt föreslagen prishöjning 
vilket också kommer få genomslag för kommunens verksamhet och för 
Hoforshus och dess hyresgäster. Samtidigt skenar priserna inom energi och 
transportsektorn vilket får mycket stort genomslag för Gästrike återvinnare.  
 
Kommunkontoret föreslår att förslaget till taxa godkänns men att Gästrike 
återvinnare verkligen genomför de effektiviseringar som lyfts i underlaget 
om 10mnkr.  Därtill önskar kommunkontoret lyfta att i händelse av att 
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energi och drivmedelspriser sjunker så kan taxan för 2024 också justeras 
ner och inte stanna kvar på denna nya nivå. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Fredrik Sundqvist, 2022-10-24 
Gästrike återvinnare 2022-09-29, § 21 
Förslag till Avfallstaxa 2023 – själva taxedokumentet med alla föreslagna 
justeringar. 
Beslutsunderlag till Avfallstaxa 2023 - underlag för beslut till Gästrike 
återvinnare förbundsstyrelse och förbundsfullmäktige med förklaringar, 
konsekvenser, bakgrund och ekonomiska förutsättningar. 
Frågor och svar om avfallstaxan. Allmänna frågor och svar som har 
sammanställts. 
KSAU 2022-11-08 § 89 
KS 2022-11-22 § 102 

Skickas till 

Gästrike återvinnare 
Akten  
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Dnr 2022-00094  

§ 196 Nya taxor för tillsyn och tillstånd enligt lag om 
skydd mot olyckor (LSO) samt lag om brandfarliga 
och explosiva varor (LBE)  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

 fastställa taxor enligt förslaget att gälla från och med 2023-01-01 för 
tillsyn och tillstånd enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 
och enligt lagen (2010:1011) för brandfarliga och explosiva varor, 

 taxorna räknas upp årligen i nivå med prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) från oktober. 

Ärende 

Gästrike Räddningstjänst ser behov av att revidera taxor för tillsyn och 
tillstånd enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och 
explosiva varor. Revidering av taxor för tillsyn och tillstånd genomfördes 
senast 2018. Uppräkning av taxorna har sedan dess inte genomförts. 
Lagstiftningen för avgift för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor har 
förändrats som också föranleder behov av reviderade taxor.  
 
Gästrike Räddningstjänst har tagit fram förslag på nya taxor. Riksdagen har 
beslutat om ändring i lag om skydd mot olyckor som innebär att kommunen 
får ta betalt för tillsynen som helhet och inte enbart för tillsynsbesöket. 
Ändringen av lag om skydd mot olyckor trädde i kraft den 1 januari 2021. 
Generell översyn av tidsåtgång för respektive ärendetyp har genomförts för 
att bättre spegla nedlagd arbetstid.  
 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har sedan 2017 ett underlag för 
taxekonstruktion gällande tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor samt 
tillsyn och tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor. Gästrike 
Räddningstjänst har valt att följa SKR:s underlag för taxekonstruktion. De 
föreslagna taxorna följer självkostnadsprincipen för respektive 
myndighetsområde enligt 2 kap. 6 § kommunallagen. 

Beslutsunderlag 

Förslag till taxa för tillsyn och tillstånd enligt lag om skydd mot olyckor och 
lag om brandfarliga och explosiva varor  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

58(67) 
Kommunfullmäktige 
2022-12-12 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Tjänsteskrivelse, Anders Holmkvist, säkerhetschef, 2022-10-20   
KSAU 2022-11-08 § 88 
KS 2022-11-22 § 103 

Skickas till 

Gästrike räddningstjänst 
Akten  
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Dnr 2022-00056  

§ 197 Minoritetspolitiskt program 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

 anta det minoritetspolitiska programmet för Hofors kommun 2023-
2026, 

 ge i uppdrag till kommunstyrelsen att tillsammans med 
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden upprätta en 
handlingsplan med mål och åtgärder för kommunens 
minoritetspolitiska arbete för perioden samt 

 ge i uppdrag till kommunstyrelsen att tillsammans med de nationella 
minoriteterna arbeta fram ett förslag på hur samråd ska utformas. 

Ärende 

Sedan 2019 har kommunen ett krav att anta mål och riktlinjer för sitt 
minoritetspolitiska arbete. Samma år antog kommunen ett 
minoritetspolitiskt program vars syfte är att tydliggöra kommunens ansvar 
och förhållningssätt gällande minoritetsfrågor samt möjliggöra för ett mer 
strategiskt och långsiktigt arbete. Det minoritetspolitiska programmet ska 
revideras inför varje ny mandatperiod. 
 
En översyn av dokumentets struktur har genomförts, då ett försättsblad till 
minoritetslagens grundskydd och det förstärkta skyddet tagits bort. Detta 
har gjorts för att inte låsa programmet till enbart minoritetslagen då 
nationella minoriteters rättigheter även finns reglerade i annan lagstiftning. 
Följaktligen har kommentaren att bestämmelserna regleras i skollagen 
tagits bort under inriktningen förskola. 
 
I samband med kommunfullmäktiges beslut att anta programmet fick 
styrelsen och nämnderna i uppdrag att årligen ta fram handlingsplaner för 
sitt minoritetspolitiska arbete. Detta arbetssätt har påverkat kommunens 
arbete positivt då det exempelvis lett till ökad kommunikation och att 
styrelsen och nämnderna har valt att arbeta utifrån olika fokusområden och 
genomfört insatser utifrån det. Däremot har det också lett till att 
handlingsplanerna inte har omfattat kommunens helhetsarbete med 
minoritetspolitiken. 
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För att få en mer ändamålsenlig organisering av arbetet föreslås det att 
Kommunstyrelsen i samverkan med Socialnämnden och Barn- och 
utbildningsnämnden ska upprätta en gemensam kommunövergripande 
handlingsplan med mål och åtgärder för arbetet, vilket också årligen ska 
följas upp av kommunstyrelsen. 
 
Den 14 juni 2022 beslutade Kommunstyrelsen att skicka förslaget på det 
minoritetspolitiska programmet på remiss till Socialnämnden, Barn- och 
utbildningsnämnden, de kommunala råden samt berörda 
intresseorganisationer. 
 
Barn och utbildningsnämnden och socialnämnden hade inget att erinra, 
utan ser positivt på att anta det reviderade programmet. Socialnämnden 
framförde även i sitt yttrande att programmet innehåller tydliga visioner för 
kommunens arbete. Vid kommunens samrådsmöte med den Sverigefinska 
minoriteten lämnades det synpunkter på enstaka formuleringar som 
uppfattades som irrelevant eller negativt mot minoriteten. För övrigt hade 
de inga andra synpunkter. 
 
Pensionärsrådet hade inga synpunkter på det minoritetspolitiska 
programmet. Övriga råd och intresseorganisationer har inte lämnat något 
yttrande. 
 
Utifrån de synpunkter som inkommit har enstaka språkliga redigeringar 
gjorts sedan programmet skickades på remiss. 
 
Inflytande och delaktighet är en grundpelare i minoritetspolitiken och är en 
förutsättning för att kommunen ska kunna utveckla ett effektivt och 
ändamålsenligt arbete samt uppfylla lagens intentioner. För att möjliggöra 
detta finns det ett behov av att ha ett mer strukturerat och planerat 
arbetssätt för samrådsförfarandet med de nationella minoriteterna. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Jenny Hammar, samordnare finsk förvaltning 2022-10-21 
Förslag Minoritetspolitiskt program 2023-2026 
SN 2022-09-14 § 92 
BUN 2022-09-05 §72 
Yttrande ang. minoritetspolitiskt program från Visions pensionärssektion 65 
i Hofors 
KS 2022-06-14 §63 
KSAU 2022-05-30 § 57 
KSAU 2022-11-08 § 95 
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KS 2022-11-22 § 104 

Skickas till 

Nämnderna och styrelsen 
Akten  
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Dnr 2022-00095  

§ 198 Handlingsplan gällande balanskrav 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta handlingsplan för återställande av 
balanskravet. 

Ärende 

En kommun ska enligt Kommunallagen göra en avstämning av balanskravet 
och detta ska redovisas i förvaltningsberättelsen. Ett balanskravsunderskott 
ska regleras senast tre år efter att det har konstaterats i årsredovisningen. 
Fullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur regleringen ska ske (KL 8 kap 5a 
§). Kommunens negativa resultat från år 2018 skulle återställas under år 
2021. Det har inte återställts och rullar vidare till år 2022 där prognosen 
visar att utrymme inte finns. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Birgitta Hansson 2022-11-09 
Handlingsplan för återställning av balanskravet ”Ekonomi i balans”  
KSAU 2022-11-08 § 97  
KS 2022-11-22 § 106 

Beslutsförslag under mötet 

Kenneth Axling (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta 
handlingsplan för återställande av balanskravet. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Akten  
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Dnr 2022-00033  

§ 199 Budget 2023 och plan 2024-2025, Hofors 
kommun 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budget 2023 samt plan för 2024-
2025 med justeringen att det finansiella målet ändras till 1%. 

Ärende 

Budget 2023 samt plan för 2024-2025, har tagits fram. I budgetförslaget 
ligger en oförändrad utdebitering på 22,86 kr. Till grund för beräknade 
skatteintäkter ligger SCB befolkningsprognos för 2022 med prognos för 
2023 där bedömningen är att invånarantalet ligger på 9 570 invånare. 
 
För 2024-2025 förväntas befolkningen enligt SCB-prognosen att vara något 
högre med 9 579 invånare år 2024 respektive 9 583 invånare år 2025. 
 
År 2023 uppgår kommunens ekonomiska utrymme, i form av skatter, bidrag 
och finansnetto, till 687,8 mkr. Av detta utrymme har 674,3 mkr fördelas i 
slutliga ramar vilket är 19,4 mkr högre än budget 2022. Ett resultat på 13,5 
mkr har budgeterats. 
 
Svensk ekonomi sågs återhämta sig i spåren av pandemin men efter 
Rysslands invasion av Ukraina har det fått konsekvenser för den 
ekonomiska utvecklingen i både Sverige och omvärlden med höjda priser på 
framförallt energi, livsmedel, minskad handel och ökad osäkerhet på 
finansiella marknaderna. Pris- och ränteuppgångarna visar sig bli större än 
vad som räknats med i tidigare prognoser. Frågan är inte längre  ”om” 
Sverige går mot en lågkonjunktur utan ”hur snart” samt hur djup blir den. 
SKR:s prognos är att svensk BNP faller nästa år. 
 
Som i tidigare år har behov och önskemål varit större än resurserna i 
budgeten och därför är det viktigt i den allt tuffare ekonomiska situationen 
att nämnderna vidtar olika former av omprioriterings- och 
besparingsåtgärder, samtidigt som kvaliteten måste bibehållas och 
verksamheterna utvecklas. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

64(67) 
Kommunfullmäktige 
2022-12-12 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Birgitta Hansson 22-10-25 
Budget 2023, plan 2024-2025 
KS 2022-11-22 § 107 

Beslutsförslag under mötet 

Jakob Staland (C) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa 
budget 2023 samt plan för 2024-2025 med justeringen att det finansiella 
målet ändras till 1% för 2023. 

Reservation/protokollsanteckning 

Alf Persson (M), Anna Magnusson (M), Daniel Nyström (M), Bo Vadström 
(M) Annika Sjögren (KD), Anders Björk (HOP), Anne Persson (HOP), Gry 
Sjöberg (HOP), Sanna Stenberg (HOP), Charlie Ahlholm (SD), Kyrre Heggem 
(SD), Inger Johansson (SD) och Yvonne Persson (SD) deltar inte i beslutet.  

Skickas till 

Nämnderna och styrelsen 
Akten  
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Dnr 2022-00079  

§ 200 Välfärdsstrategi Gävleborg 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa välfärdstrategin. 

Ärende 

Länsledningen har på uppdrag av Nätverk Välfärd tagit fram en 
Välfärdsstrategi för samverkan mellan Region Gävleborg och länets 
kommuner inom välfärdsområdet. Hofors kommun har nu fått det färdiga 
förslaget skickat till sig för godkännande i kommunfullmäktige. Inför detta 
har kommunstyrelsen begärt socialnämndens och barn- och 
utbildningsnämndens yttrande i frågan. 
 
Yttrande socialnämnden 
Socialnämnden har fått löpande information om arbetet med 
välfärdsstrategin, ser positivt på det framtagna förslaget och förespråkar att 
kommunfullmäktige antar det. 
 
Yttrande barn-och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom välfärdsstrategin då 
välfärdsstrategins mål och inriktning ligger i linje med lokala styrdokument, 
prioriteringar, mål och handlingsplaner inom psykisk hälsa, barn och unga 
och nära vård. 

Beslutsunderlag 

Välfärdsstrategi 220303 slutversion  
Välfärdsstrategin, Nätverk Välfärd 2022-05-12 
SN, 2022-09-14 
BUN, 2022-09-05 
KSAU 2022-11-08 § 99 
Tjänsteskrivelse Petra Lindstedt, kommunchef, 2022-11-08 
KS 2022-11-22 § 111 

Skickas till 

Region Gävleborg 
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Dnr 2021-00048  

§ 201 Medborgarförslag om stötdämpande golv på 
säbo 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat. 

Ärende 

Ett medborgarförslag om att införa stötdämpande golv på särbo har 
inkommit. Som motivering för sitt förslag framför förslagsställaren att de 
minskar risken för skador vid fall och att det bland annat innebär minskat 
lidande för den drabbade. Mattorna reducerar även buller och skapar en 
lugnare och tystare miljö för de boende. Kommunfullmäktige beslutade den 
6 juni 2021 att överlämna ärendet till Socialnämnden för beredning så att 
Kommunfullmäktige kan fatta beslut.  
 
Socialnämnden menar att det i dagsläget inte är möjligt att installera 
stötdämpande golv på kommunens befintliga boenden, men att man i och 
med byggnationen av det planerade äldreboendet på Västerhöjden 
kommer ta ställning i frågan. Socialnämnden föreslår därför att 
medborgarförslaget ska anses besvarat.  
 
Kommunkontoret anser, likt socialnämnden, att medborgarförslaget bör 
anses besvarat då frågan blir aktuell först vid byggnationen av det nya 
äldreboendet, då möjligheten kan utredas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Fredrik Sundqvist, 2022-10-20 
SN 2021-11-18 § 117 
KF 2021-06-08 § 48 
Medborgarförslag, 2021-05-05 
KSAU 2022-11-08 § 90 
KS 2022-11-22 § 113 
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Dnr 2022-00011  

§ 202 Meddelanden KF 2022 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporteringen. 

Ärende 

Rapportering av meddelanden till Kommunfullmäktige för perioden 2022-
10-29 – 2022-11-30: 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Linda Höglin, kanslichef 2022-11-30 
Beslut om efterträdarval, ny ersättare Ingrid Reberg (L), Länsstyrelsen 
Gävleborg 2022-11-28 
KS 2022-11-22  § 116 Medborgarförslag om rampbana för 
skateboard/sparkcykel i Hagaparken 
KS 2022-11-22  § 115 Medborgarförslag om provtagning av badvattnet i 
Hammardammen 
KS 2022-11-22  § 114 Medborgarförslag om sand vid bryggan i 
Hammardammen 
KS 2022-11-22  § 112 Medborgarförslag (2) om rensning av 
Hammardammen 
KS 2022-11-22  § 108 Granskning av bokslut och årsredovisning 2021 
 


