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Dnr  

§ 18 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen med nedanstående 
ändringar. 

Ärende 

Tillägg till dagordningen: 
Nytt ärende nr 19. Initiativärende angående idrottsturism 
 
Efterföljande ärenden flyttas ner en punkt och blir därmed: 
Nr 20. Rapportering av obesvarade motioner och medborgarförslag 2022 
Nr 21. Rapportering av meddelanden 
Nr 22. Rapportering av delegationsbeslut 
Nr 23. Information/rapportering 

Beslutsförslag under mötet 

Anne Persson (HOP) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar om att 
ytterligare ett ärende läggs till dagordningen angående idrottsturism. 
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Dnr 2018-00121 

§ 19 Fyllnadsval 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

 som ledamot tillika ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott, 
kommunala tillgänglighetsrådet och kommunala pensionärsrådet 
utse Kenneth Axling (S) för resterande mandatperiod 2019-2022 

 som ledamot tillika vice ordförande i brottsförebyggande rådet utse 
Kenneth Axling (S) för resterande mandatperiod 2019-2022, 

 som ordförande i brottsförebyggande rådet utse Ziita Eriksson (M) 
för resterande mandatperiod 2019-2022 

 som ledamot i partnerskap bergslagsbanan utse Jakob Staland (C) 
för resterande mandatperiod 2019-2022 samt  

 som ersättare i föreningsutskottet utse Tomas Isaksson (S) för 
resterande mandatperiod 2019-2022. 

Ärende 

Linda-Marie har avsagt sig uppdragen som ledamot, tillika ordförande, i 
kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunala tillgänglighetsrådet, 
kommunala pensionärsrådet och brottsförebyggande rådet, som ledamot i 
partnerskap bergslagsbanan samt som ersättare i föreningsutskottet. 

Skickas till 

Kansliet 
Föreningsutskottet 
Partnerskap Bergslagsbanan 
Akten  
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§ 20 Information ekonomi 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 

Kommunstyrelsen informeras om: 

 prognos för 2022 för kommunen och de enskilda nämnderna. 

Beslutsunderlag 

Muntlig information, Yuval Chulati, ekonomichef 
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Dnr 2022-00029 

§ 21 Riktlinjer för avgiftshandläggning inom 
äldreomsorg och LSS 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att  

 anta förslag till riktlinjer för handläggning av avgifter inom 
äldreomsorg och personer med funktionsnedsättning inklusive de 
avgiftsändringar som föreslås i riktlinjerna 

 anta förslagna bestämmelser för retroaktiv debitering, återbetalning 
eller korrigering av avgift 

 •besluta att avgiftsändringarna ska träda i kraft i samband med den 
årliga omställningen av avgifter under maj 2022. 

Ärende 

Socialnämnden fattade den 2022-02-17 beslut om att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta att anta riktlinjer för avgiftshandläggning 
inom äldreomsorg och LSS och att avgiftsändringarna ska träda i kraft i 
samband med den årliga omställningen av avgifter under april/maj 2022. 
 
Inom avgiftshandläggningen för äldreomsorg och funktionsnedsättning 
saknas idag enhetliga riktlinjer och ett förslag har nu arbetas fram och ska 
fungera som stöd i handläggningen. 
 
I riktlinjerna redovisas tillämpning av lagstiftning och rekommendationer 
som gäller kommuners rätt att ta ut avgifter för vård, omsorg och social 
service enligt Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 
 
I och med förslaget föreslås följande avgiftsändringar:  
Avgifter i särskilt boende (SoL 4 § 1) - avgifter för vård och omsorg (avsnitt 
7.2.1) samt Avgifter i särskilt boende (SoL 4 § 1) extern placering – avgifter 
för vård och omsorg (avsnitt 7.3.1). Den enskilde som vid inflyttning till 
särskilt boende (SoL 4 § 1) inte har pågående hemtjänst-
/hemsjukvårdsinsatser, debiteras avgift för vård och omsorg enligt 
högkostnadsskyddet/maxtaxan från och med inflyttningsdatum och till och 
med det datum då den enskilde flyttar eller avlider. Uttag av avgift för vård 
och omsorg motsvarar 1/30 av aktuell månadsavgift per dag (som högst 71 
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kr per dag år 2021, beroende på den enskildes avgiftsutrymme) då 
inflyttning, utflyttning eller avliden inträffar vid annan tidpunkt än vid 
månadens första respektive sista dag. 
 
Avgifter för kost inom dagvården 
Avgift för kost vid dagvården ändras till 91 kr/dag inklusive frukost, lunch 
och mellanmål. Möjlighet ska finnas för brukaren att avboka måltider och 
justering av avbokade måltider sker på kommande faktura.  
 
Avgift för matlåda inklusive distribution inom hemtjänsten 
Avgiften sänks till 55 kr per matlåda.  
 
Hälso- och sjukvård i särskilt boende 9 § 9p LSS (avsnitt 7.6.2.13) 
I avsnitt 7.6.2.13 i riktlinjerna föreslås att den som bor på särskilt boende 
enligt 9 § 9p LSS ska debiteras för insatser utförda av sjuksköterska eller 
annan personal efter delegering, exempelvis medicinsk bedömning, 
behandling, läkemedelshantering och provtagning. Om den enskilde 
däremot har behov av insatser som utförs av arbetsterapeut eller 
fysioterapeut, exempelvis rehabilitering och träning, hänvisas den enskilde 
till sin hälsocentral. 
 
Avgift per månad för hälso- och sjukvård i särskilt boende enligt 9 § 9p LSS 
föreslås motsvara en (1) hemtjänsttimme per månad, oavsett antal besök, 
som högst 238 kr per månad, år 2021, beroende på den enskildes 
avgiftsutrymme. Avgiften ingår i högkostnadsskyddet/ maxtaxan. 
 
Retroaktiv debitering, återbetalning eller korrigering av avgift 
Då socialnämnden saknar bestämmelser vad gäller retroaktiv debitering, 
återbetalning eller korrigering av avgifter har ett förslag till sådana 
bestämmelser tagits fram och återfinns i avsnitt 9.1 i riktlinjerna. 
 
Ekonomisk kalkyl 
Förslagen enligt avsnitten 7.2.1, 7.3.1 samt 7.6.2.13 innebär minskade 
intäkter för kommunen.  
 
Intäkt för hel månadsavgift för vård och omsorg SoL 4 § 1, ersätts med 
avgift per dag. 
 
Intäkt för hälso- och sjukvård 9 § 9p LSS, ersätts med avgift motsvarande en 
hemtjänsttimme per månad oavsett antal besök, beroende på den 
enskildes avgiftsutrymme. 
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Avgifterna ingår i högkostnadsskyddet/maxtaxan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Yuval Chulati 2022-03-08 
Tjänsteskrivelse, Jeanette Jansson 2022-01-13 
Förslag till Riktlinjer för handläggning av avgifter inom äldreomsorg och 
personer med funktionsnedsättning 
Avgifter inom socialnämnden i Hofors kommun 2022 
Muntlig information Jeanette Jansson, avgiftshandläggare 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten  
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Dnr 2021-00052 

§ 22 Verksamhetsberättelse 2021, 
Kommunstyrelsen 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till 
verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2021. 

Ärende 

Verksamhetsberättelsen för kommunstyrelsen 2021 redogör för de 
väsentliga händelser som inträffat under 2021. En verksamhetsberättelse 
sammanfattar året som gått och beskriver vad som ligger i planeringen 
framåt. Det skall redogöras för måluppfyllelse och internkontroll. En 
ekonomisk analys av verksamheten görs inklusive de investeringar som har 
gjort. 
 
Kommunstyrelse har under perioden anpassat sin verksamhet efter 
ramarna för budget 2021 men utfallet är att kommunstyrelsen påvisar ett 
underskott om totalt 11,5 mkr. Underskottet består främst av 
kostnadsavvikelser av engångskaraktär eller som inte har varit budgeterat 
alls. De stora avvikelser posterna var kostnader för översiktsplan, ökade 
kostnader för räddningstjänsten, kost och städ och Fritid.  
 
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 
verksamheternas ekonomi för att nå 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.  
 
Vi behöver utveckla arbetet med kommunen som arbetsgivare, miljöarbetet 
samt fler möjligheter för inflytande och delaktighet. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Yuval Chulati 2022-03-08 
Verksamhetsberättelse 2021, kommunstyrelsen 
KSAU 2022-03-22 § 21 
Muntlig information, Yuval Chulati, ekonomichef 

Skickas till 

Akten  
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Dnr 2021-00051 

§ 23 Årsredovisning 2021, Hofors Kommun 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att  

 godkänna årsredovisningen med sammanställda räkenskaper för 
Hofors kommun 2021 

 överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige och dess 
revisorer, samt att 

 föra över tidigare beslutade investeringar från år 2021 enligt förslag 
till år 2022 med totalt belopp på 14 931 000 kr. 

Ärende 

Årsredovisningen visar resultat och ställning för räkenskapsåret 2021 samt 
utfall för måluppfyllelse och nämndernas internkontroll. 
Totalsammanställningar i form av resultaträkning, balansräkning och 
kassaflödesanalys avges. Investeringarna som är aktuella samt tidigare 
beslutade investeringar redovisas. 
 
Ett mycket omfattande arbete har inletts för få en budget i balans. Hofors 
kommun redovisar ett överskott 2021 på totalt 3,2 mkr och jämfört med 
årets budgeterade resultat på + 17,2 mkr blir avvikelsen -14 mkr. Under året 
hade kommunen ökade skatteintäkter, kompensation från staten i form av 
okade statsbidrag båda generella och inriktade samt ökade 
pensionskostnader. 
 
Nämnderna visar ett negativ resultat på -36,9 mkr. Barn och 
utbildningsnämnden redovisar ett underskott på ca 11,5 mkr där avvikelsen 
består främst av ej genomföras besparingar och volymökningar. 
Socialnämnden redovisar ett underskott på ca 13,9 mkr på grund av 
pandemin, ökade kostnader för placeringar och minskat bidrag. 
Kommunstyrelsens underskott på 11,5 mkr består främst av 
kostnadsavvikelser av engångskaraktär eller som inte har varit budgeterat 
alls. De stora avvikelseposterna var räddningstjänsten, kostnader för 
översiktsplan, fritid samt kost och städ.  
 
Vad gäller målen så ser vi att vi kommit olika långt i vårt arbete kring de 
olika målen där pandemin var den händelse som har överskuggat allt i 
denna period.  
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De investeringar som enligt förslag ska föras över till år 2022 är  
Enskilda vägar:  5 000 000 kr 
Böle:   7 581 000 kr  
Tågstation:   1 650 000 kr 
Hundrastgård:  100 000 kr 
Offentlig belysning:  500 000 kr 
BUN, Solskydd:  100 000 kr 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Yuval Chulati 2022-03-24 
Årsredovisning 2021 Hofors kommun 
KSAU 2022-03-22 § 22 
Muntlig information, Yuval Chulati, ekonomichef 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten  
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Dnr 14013 

§ 24 Uppdrag för stämmoombud 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt årsstämmorepresentanten i 
Hoforshus AB att 

 verka för fastställande av resultat- och balansräkningen, 

 resultaten disponeras enligt förvaltningsberättelse samt 

 bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för år 2021. 

 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt årsstämmorepresentanten i Hoåns 
Kraft AB att 

 verka för fastställande av resultat- och balansräkningen, 

 resultaten disponeras enligt förvaltningsberättelse samt 

 bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för år 2021. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt årsstämmorepresentanten i 
Hofors Elverk AB att 

 verka för fastställande av resultat- och balansräkningen, 

 resultaten disponeras enligt förvaltningsberättelse samt 

 bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för år 2021. 

 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt årsstämmorepresentanten i 
Värmevärden i Hofors 
AB att 

 verka för fastställande av resultat- och balansräkningen, 

 resultaten disponeras enligt förvaltningsberättelse samt 

 bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för år 2021. 

 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt årsstämmorepresentanten i 
Hofors Vatten AB att 

 verka för fastställande av resultat- och balansräkningen 

 resultaten disponeras enligt förvaltningsberättelse 

 bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för år 2021. 
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Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt årsstämmorepresentanten i 
Gästrike Vatten AB 
att 

 verka för fastställande av resultat- och balansräkningen 

 resultaten disponeras enligt förvaltningsberättelse 

 bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för år 2021. 

 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt årsstämmorepresentanten i 
Hofors Kommunhus 
AB att 

 verka för fastställande av resultat- och balansräkningen, 

 resultaten disponeras enligt förvaltningsberättelsen samt 

 bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för är 2021. 

Ärende 

Nedanstående ledamöter förklaras jäviga under respektive del och deltar 
inte i beslut. 
 
Under beslutet rörande Hofors kommunhus AB väljs Torbjörn Nordström 
som justerare då Samuel Gonzalez Westling lämnar på grund av jäv. 
 
Jäviga Hoforshus AB 
Anne Persson (HOP) 
Torbjörn Nordström (L) 
 
Jäviga Hoåns Kraft AB 
Anne Persson (HOP) 
Daniel Johansson (S) 
 
Jäviga Hofors Elverk AB 
Anne Persson (HOP) 
Jakob Staland (C) 
 
Jäviga Värmevärden i Hofors AB 
Daniel Johansson (S) 
 
Jäviga Hofors Vatten AB 
Anne Persson (HOP) 
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Jäviga Gästrike Vatten AB 
Anne Persson (HOP) 
 
Jäviga Hofors kommunhus AB 
Daniel Johansson (S) 
Anne Persson (HOP) 
Jakob Staland (C) 
Samuel Gonzalez Westling (V) 
Petra Lindstedt, VD 

Beslutsunderlag 

Muntlig information Linda Höglin, kanslichef och Yuval Chulati, 
ekonomichef 

Skickas till 

Stämmoombuden 
Akten  
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Dnr 2022-00033 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förslaget till preliminär 
ramfördelning 2023, plan 2024-2025 inför arbetet med verksamhetsplan. 

Ärende 

Upprättandet av ramar till nämnder och styrelse bygger på Sveriges 
kommuner och regioner (SKR:s) skatteintäktsprognos från februari 2022. 
Där framgår nivån på prognostiserade skatteintäkter, generella bidrag och 
utjämning avseende 2023-2025. 
 
I skatteprognosen har hänsyn tagits till befolkningsprognosen från januari 
2022 och befolkningen har justerat till 9 570 invånare i beräkning för 2023. 
Skattesatsen uppgår till 22,86 kr samtliga år 2023-2025, dvs samma nivå 
som 2022. 
 
I ramar för 2023-2025 uppgår det samlade resultatet till 41,7 mkr. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Yuval Chulati 2022-03-24  
Bilaga ”Preliminära ramar inför budget 2023” 
KSAU 2022-03-22 § 24 
Muntlig information, Yuval Chulati, ekonomichef 

Skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Akten  
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Dnr 2022-00037 

§ 26 Begäran om utökad borgensram och 
investering för Hofors Elverk 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 
Hofors Elverks investering i elnätet motsvarande 40 mkr samt att godkänna 
en utökad borgensram om 30 mkr. 

Ärende 

Hofors Elverk har två stycken mottagningsstationer, en i Hofors vilken har 
beteckningen MOI och en i Torsåker vilken har beteckningen M04. 
Mottagningsstationen i Hofors är byggd på tidigt 70-tal och är i slutet på sin 
ekonomiska och tekniska livslängd. Mottagningsstationen saknar också 
plats för fler utgående ledningar. Mottagningsstationen i Torsåker är 
transformeringen från 70 kV till 20 kV och är byggd i mitten på 80-talet och 
börjar närma sig slutet av sin tekniska och ekonomiska livslängd. 
 
Alternativ till att reinvestera i transformatorerna och utomhusställverken 
vid båda mottagningsstationerna är att bygga om dessa till 
fördelningsstationer och att Vattenfall bygger ut mottagningsstationen 
Hofors Västra. Hofors Elverks insats är i detta projekt att då gräva ned 
elkablar från Hofors Västra till befintliga mottagningsstationer i Hofors och i 
Torsåker. Förslaget innebär att effekten i elnätet skulle ökas med ca 10 MW 
från dagens 20 MW till 30 MW. Det möjliggör en utbyggnad av bostäder, 
skola och näringsliv i Hofors kommun. 
 
Förslaget är att ingå avtal med Vattenfall för att få ansluta Hofors Elverks 
elnät till den ombyggda mottagningsstationen och att genomföra 
erforderlig investering i eget elnät. Genom att bygga ut Hofors västra och 
att gräva ned elnätet finns behovet att genomföra ovan nämnda 
reinvesteringar i MOI och M04 inte längre. 
 
Kalkyler för att gräva ned kablage och övriga investeringar enligt ovan 
nämnda beräknas till 30 mkr. Till detta kommer övriga kostnader i samband 
med projekt för Hofors Elverks del vilket ger ett totalt investeringsbehov om 
40 mkr. 
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Hofors Elverk är i behov av att öka sin borgensram med 30 mkr, vilket 
motsvarar det lånebehov som uppstår i samband med investeringen. Hofors 
Elverks borgensram från kommunen är i dagsläget 10 mkr och den aktuella 
skulden är 10 mkr fördelat på två lån. 
Hofors kommun totala låneskulder och borgensram är idag, inklusive 
Investering i seniorboende i Torsåker och Böle, på ca 454 mkr. Kända 
framtidsbehov utgörs av ett lån till det nya äldreboendet och Böle där 
beloppet beräknas vara upp mot ca 458 mkr. 
 
Den totala utlåningsramen hos Kommuninvest för 2022, efter beräkning av 
kända investeringar och borgen, ligger på ca 118 mkr. Utlåningsramen 
revideras i september och beslutet påverkas av koncernens ekonomiska 
resultat och soliditet samt det ekonomiska läget hos Kommuninvest. I år 
rankades Hofors kommun på nivå 2, ifall kommunen framöver levererar 
sämre resultat kan rankningen ändras till nivå 3 med ett tapp på 25% av 
ramen som följd. 
 
Det vi saknar i dagsläget är en analys av investeringsbehovet för hela 
koncernen för 5-10 år framåt. Detta är en viktig del i bedömningen om ökad 
borgen med 30 mkr. Därmed ses det som en risk att ett godkännande av 
utökat borgen utan prioriteringsorder och amorteringens krav kan innebära 
att kommunen inte kan låna mer från Kommuninvest. Kommunen riskerar 
att förlora möjligheten för investeringar i näringsliv och skollokaler. Hofors 
Elverk och kommunen har möjlighet att låna av någon annan kreditgivare 
men då till högre räntekostnader. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Yuval Chulati, 2022-03-24 
Hemställan från Hofors Elverk 
Hofors Elverk styrelseprotokoll 2021-02-19 
Hofors Elverk styrelseprotokoll 2021-11-18 
Muntlig information, Yuval Chulati, ekonomichef 

Beslutsförslag under mötet 

Kenneth Axling (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna Hofors Elverks investering i elnätet 
motsvarande 40 mkr samt att godkänna en utökad borgensram om 30 mkr.  

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten  
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Dnr 2022-00004 

§ 27 Internkontrollplan 2022, Kommunstyrelsen 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta internkontrollplanen 2022 för 
kommunstyrelsen med tillägget att uppföljning av ändamålsenligheten i 
användandet av konsulttjänster inarbetas i internkontrollplanen. 

Ärende 

Internkontrollplanen för kommunstyrelsen skall antas för 2022. 
  
Kommunallagen ställer krav på den interna kontrollen för att säkra en 
effektiv förvaltning och för att undvika att det begås allvarliga fel. Det är 
respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att kontrollen sker. 
Syftet med intern kontroll är att förebygga, upptäcka och åtgärda fel och 
brister i verksamheten. Internkontrollplanen bygger på medvetenhet om att 
värna och vårda en stabil, öppen och rättssäker verksamhet sam kan skydda 
organisationen från risker, förluster och skador. Verksamheten ska följa 
lagar, regler och avtal.  
 
Det åligger varje enhet att genomföra en riskanalys för att säkerställa en 
god kontroll. Planen skall innehålla de olika kontrollmomenten som skall 
utföras av de olika enheterna inom Kommunstyrelsen. Kontrollmomenten 
bidrar till att verksamheten når sina mål på ett effektivt och säkert sätt och 
att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är 
tillförlitlig och rättvisande. Detta skall generera både mer pengar och mer 
tid till verksamheterna och därigenom även mer resurser. Det är viktigt att 
det finns en kontrollansvarig för varje åtgärd och att det är angivet när och 
hur kontrollen ska genomföras. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Andreas Wibecker 2022-01-18  
Internkontrollplan 2022 Kommunstyrelsen 
KSAU 2022-03-22 § 26 
Muntlig information, Yuval Chulati, ekonomichef 

Skickas till 

Akten  
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Dnr 2021-00022 

§ 28 Uppföljning av kommunens arbete med 
nationella minoriteters rättigheter 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

 godkänna uppföljningen av Socialnämndens, Barn- och 
utbildningsnämndens samt Kommunstyrelsens arbete med 
nationella minoriteters rättigheter 2021, 

 uppdra till samordnare för finsk förvaltning att utvärdera det låga 
deltagandet bland förtroendevalda och tjänstepersoner i 2021 års 
insatser och till 2022 års handlingsplan lämna förslag på åtgärder 
där kunskapshöjande insatser för förtroendevalda och 
tjänstepersoner återigen prioriteras. 

Ärende 

Under våren 2021 antog Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden 
samt Kommunstyrelsen sina respektive handlingsplaner för hur de skulle 
arbeta med minoriteters rättigheter 2021. Handlingsplanerna arbetades 
fram utifrån kommunens minoritetspolitiska program samt 
bestämmelserna i Minoritetslagen. Målen som fastställdes i 
handlingsplanerna var att öka kunskaperna inom organisationen om 
nationella minoriteters rättigheter och kommunens åtagande som 
förvaltningsområde för finska samt att det skulle finnas tillgänglig, begriplig 
och inkluderande information till invånarna. Socialnämnden antog även ett 
mål om att skapa en kvalitativ och kontinuerlig språkmiljö. 
 
Enligt kommunens minoritetspolitiska program är det Kommunstyrelsen 
som följer upp sitt eget och nämndernas handlingsplaner. Nämnderna har 
utifrån detta överlämnat till Kommunstyrelsen skriftliga rapporter över sitt 
arbete under 2021.  
 
Ett förslag till uppföljningsrapport har upprättats för Kommunstyrelsen. 
Uppföljningen visar att åtgärderna för att höja kunskaperna i 
organisationen inte nått en tillfredsställande nivå, framförallt inom 
verksamheterna och våra förtroendevalda. Detta är något som 
Kommunstyrelsen kommer behöva arbeta vidare med då det är 
grundläggande att det finns kunskap internt för att kommunen ska kunna 
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säkerställa att de nationella minoriteterna har tillgång till sina mänskliga 
rättigheter. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Jenny Hammar, Samordnare, 2022-01-25 
Uppföljningsrapport av Socialnämndens arbete, 2021-12-16 
Förslag till uppföljningsrapport för kommunstyrelsen, 2022-01-25 
Uppföljningsrapport av Barn- och utbildningsnämndens arbete, 2022-02-07 
KSAU 2022-03-22 § 27 
Muntlig information, Jenny Hammar, samordnare 

Skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden  
Socialnämnden 
Akten  
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Dnr 14085 

§ 29 Information om näringslivsarbetet 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 

Kommunstyrelsen informeras om: 

 Omvärldsanalys/växande kommun 

 Företagande/inflyttning 

 Planberedskap 

 Projekt 

 Etableringar 

Beslutsunderlag 

Muntlig information, Kjell Johansson, VD Entré Hofors 
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Dnr 2022-00013 

§ 30 Tjänsteperson i beredskap 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att införa tjänsteperson i beredskap med 
uppstart i maj och att detta hanteras inom befintlig ram för år 2022. 

Ärende 

Under hösten 2021 har en ny förbundsordning antagits för Gästrike 
räddningstjänst. I den nya förbundsordningen ingår inte längre uppdraget 
som kommunens tjänsteperson i beredskap. Gästrike räddningstjänst 
kommer att var behjälpliga vid införandet med bland annat utbildning. 
Deras avsikt är att avslut uppdraget under kvartal två. 
 
Kommuner har en skyldighet att vara nåbara och det kan lösas på olika sätt. 
Ett alternativ som flera kommuner, bland annat Sandviken, nu håller på att 
införa är tjänsteperson i beredskap, TiB. TiB-funktionen finns nåbar året om 
i händelse av störningar på samhällsviktig verksamhet och större olyckor. 
Samverkan och krishantering är huvuduppgiften. Uppdraget sköts av 7 
personer var av en är i reserv. Beredskapen blir på rullande schema var 6:e 
vecka. Målet är att låta olika verksamheter representeras i gruppen för att 
få en bred kompetens om kommunens verksamhet bland TiB-arna. 
Kompetens som kommer att byggas upp i en TiB-organisation är bland 
annat krisledning i form av stabskompetens, ökad förmåga till samverkan 
genom användande av MSBs krishanteringsprogram WIS i daglig 
verksamhet och regelbundna avstämningar med Länsstyrelsen i form av 
veckorapporter. Kommunens förmåga att hantera kriser i form av oväder, 
bränder med mera kommer att öka avsevärt då flera får kunskap och 
förmågan till att ha en uthållighet vid större händelser kommer att öka 
betydligt. 
 
Alternativ till TiB kan vara att lägga jour på vissa tjänster i kommunen och 
då lämpligen också på 6 personer i ett rullande schema.  
 
Löpande kostnader bedöms var likvärdiga då vi utgår ifrån gällande avtal. 
Beräknad kostnad 550 000 kr/år för beredskapsersättning och avtal med 
SOS. Den kostnaden är den samma med jour alternativet. För TiB 
tillkommer en engångskostnad för varje person som idag är 11 000 kronor 
för TiB-utbildning. 
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Under arbetet att ta fram dessa förslag har representanter från säkerhet, 
HR, IT, BUN, SN, fritid, Vision, Hoforshus och Hofors elverk deltagit. 
Arbetsgruppen föreslår att kommunen inför Tjänsteperson i Beredskap. 
Motiveringen är att det kommer att stärka kommunens förmåga att hantera 
svåra situationer och också öka uthålligheten i krisarbetet. Att låta personal 
som är intresserad av tjänsten utvecklas och höja sin kompetens kan också 
öka attraktiviteten för vissa tjänster på sikt. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Anders Holmkvist, säkerhetschef, 2022-03-10 
Presentation, Tjänsteperson i beredskap 
Införande av TIB i organisationen 
Kalkylförslag lönekostnad tjänsteperson i beredskap 
KSAU 2022-03-22 § 28 

Skickas till 

Akten  
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Dnr 2022-00031 

§ 31 Yttrande över förslag till ny förbundsordning 
för Gästrike återvinnare 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta nedan yttrande och överlämna det till 
Älvkarleby kommun. 

Ärende 

Ett förslag till ny förbundsordning för Gästrike återvinnare har under 
hösten/vintern 2021/2022 arbetats fram och överlämnats till 
medlemskommunerna för yttrande. Medlemmarna i Gästrike återvinnare 
består av Gävle kommun, Sandvikens kommun, Hofors kommun, Älvkarleby 
kommun och Ockelbo kommun. Arbetet med att ta fram förslaget har skett 
i samverkan på tjänstemannanivå mellan Gästrike återvinnare och 
medlemskommunerna. Älvkarleby kommun har som ordförandekommun 
för Gästrikerådet tagit på sig uppdraget att samordna remissen. 
 
Den största förändringen som föreslås i detta förslag till ny förbundsordning 
är att förbundets fullmäktige och styrelse byts ut mot en direktion, likt 
Gästrike räddningstjänsts nuvarande organisation. Bakgrunden till detta är 
att man sedan lagstiftningen tydliggjorts gällande att respektive 
Kommunfullmäktige måste besluta om taxor sett att Förbundsfullmäktige 
förlorat en stor del av sin roll. Gästrike återvinnares styrelse har utifrån 
detta utrett möjligheterna att behålla förbundsfullmäktige med ett minskat 
antal ledamöter, att ändra organisationen till en direktion och att omvandla 
förbundet till ett aktiebolag. Styrelsen har efter utredningen förordat att 
man inför en direktion. 
 
Istället för ett förbundsfullmäktige med 20 ledamöter och 20 ersättare och 
en förbundsstyrelse med 5 ledamöter och 5 ersättare så föreslås istället att 
det ska finnas en direktion med 7 ledamöter och 7 ersättare. För Hofors 
kommuns del kommer det innebära att vi går från 4 ledamöter och 4 
ersättare i fullmäktige och 1 ledamot och 1 ersättare i styrelsen till 1 
ledamot och 1 ersättare i direktionen.  
 
Förslaget om att tillsätta en direktion får också en del andra konsekvenser, 
vilka redovisas i bilagan ”Sammanställning över ändringar i förhållande till 
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nu gällande förbundsordning”. De flesta handlar om att byta ut ordet 
fullmäktige och styrelse mot direktion, men det handlar även om bland 
annat att kommunerna själva kommer att utse en revisor istället för att 
nominera till förbundsfullmäktige och att man närmare reglerar formerna 
för ”medlemssamråd”. 
 
Andra ändringar som föreslås är bland annat en budgetprocess där 
datumen inte är fastslagna på förhand, en utökning av rörelsekrediten och 
att begäran om utträde verkställs vid utgången av det andra året i stället för 
vid tredje året.  
  
I remissen önskas även få in synpunkter på om vi anser att även Gästrike 
Räddningstjänsts förbundsordning bör justeras så att antalet ledamöter och 
ersättare i dess direktion blir densamma som för direktionen i Gästrike 
återvinnare. Idag består Gästrike Räddningstjänsts direktion av 12 
ledamöter och 12 ersättare varav Hofors kommun har 2 ledamöter och 2 
ersättare. 
 
Yttrande 

 Hofors kommun ställer sig bakom förslaget att ändra Gästrike 
återvinnares organisation från kommunalförbund med 
förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse till kommunalförbund 
med förbundsdirektion. 

 Hofors kommun förordar att direktionen ska bestå av 7 ledamöter 
och 7 ersättare. 

 Hofors kommun föreslår att uppdraget som vice ordförande i 
styrelsen roteras mellan Sandvikens kommun, Hofors kommun, 
Älvkarlebys kommun och Ockelbos kommun, likt så som man gör i 
Gästrike Räddningstjänst och Gästrike Vatten. Det leder till bättre 
insyn för de mindre kommunerna och att ansvaret fördelas på fler. 

 Hofors kommun vill att då ordinarie platser tilldelas de styrande i 
kommunerna att ersättarplatserna i direktionen tillfaller respektive 
kommuns opposition, även om det inte är juridiskt bindande. 

 Hofors kommun ser positivt på förslaget att införa bestämmelser 
gällande ”medlemssamråd”. 

 Hofors kommun har för övrigt inget att erinra gällande förslaget om 
ny förbundsordning för Gästrike återvinnare. 

 Hofors kommun ser generellt positivt på att dess samverkansorgan, 
där det är lämpligt, organiseras på ett liknande sätt. Om en sådan 
utredning ska påbörjas gällande Gästrike räddningstjänst och 
Gästrike återvinnare bör detta dock göras gällande fler delar än 
endast antalet ledamöter i förbundsdirektionerna. 
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Beslutsunderlag 

Remissmissiv, 2022-03-01 
Förslag till ny förbundsordning (remissversionen), 2022-02-28 
Sammanställning över ändringar i förhållande till nu gällande 
förbundsordning, 2022-02-28 
Nu gällande förbundsordning, fastställd 2019 
Diskussionsunderlag om antal ledamöter i direktion 
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, Kanslichef, 2022-03-03 
KSAU 2022-03-22 § 29 

Skickas till 

Älvkarleby kommun 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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Dnr 2022-00010 

§ 32 Yttrande över granskning av styrning av 
välfärdsteknik 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet som sitt eget och överlämna 
det till kommunrevisionen. 

Ärende 

På uppdrag av kommunens revisorer har KPMG granskat kommunens 
styrning av välfärdsteknik. Granskningen har nu överlämnats till 
kommunstyrelsen och socialnämnden för yttrande. Bedömningen från 
KPMG är att kommunstyrelsen inte har säkerställt att 
verksamhetsutveckling genom införande av välfärdsteknik är 
ändamålsenlig. Vidare menar de att det saknas styrande dokument, 
strategier och planer för hur strategisk utveckling ska bedrivas samt att det 
saknas en ändamålsenlig organisation.  
 
Utifrån revisorernas slutsatser och rekommendationer föreslås 
Kommunstyrelsen att:  

 På kommunövergripande nivå göra en nulägesanalys över vilka 
åtgärder som krävs för att digitaliseringsarbetet ska kunna påbörjas.  

 Säkerställa att det finns tilldelade resurser och kompetens att 
strategiskt driva digitaliseringsarbetet i kommunen och 
tillhandahålla ett stöd till verksamheterna.  

 Besluta om en digitaliseringsstrategi med tillhörande handlingsplan.  
 
Yttrande 
Kommunstyrelsen instämmer i att det i dagsläget inte finns styrande 
dokument, strategier eller planer för hur kommunen och verksamheterna 
inom stöd och omsorg ska bedriva ett strategiskt utvecklingsarbete inom 
digitalisering. Det finns heller ingen organisation inom kommunstyrelsen 
som arbetar med frågan.  
 
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till granskningen och vi ser ett stort 
behov av att arbeta med frågorna. Tidigare fanns en resurs som arbetade 
med utveckling av e-tjänster. I dagsläget är Kommunstyrelsen endast i mån 
av tid involverad i olika pilotprojekt som teknisk resurs och rådgivare. 
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Större kommuner som ligger i framkant med digitala hjälpmedel har oftast 
en funktion för digitaliseringsarbetet, vilket saknas i Hofors.  
 
I ansökan om statsbidrag för en ekonomi i balans planerar kommunen att 
ansöka om medel för att kunna anställa en person för att, under en tre-årig 
period, arbeta med både strategiska digitaliseringsfrågor, så som 
granskningen föreslår, och utveckling av e-tjänster. På det sättet är 
förhoppningen att kommunen kan säkerställa att den verksamhetsnära IT-
utvecklingen utformas för att bättre möta dagens behov av välfärdsteknik. 

Beslutsunderlag 

Granskning – Styrning av välfärdsteknik, KPMG 2021-10-15. 
Tjänsteskrivelse, Göran Ekelund 2022-03-03 
KSAU 2022-03-22 § 30 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
Socialnämnden 
Akten  
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Dnr 2022-00012 

§ 33 Information om ansökan om statsbidrag för en 
ekonomi i balans 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 

Regeringen har den 15 juli 2021 fattat beslut om ett tillfälligt statsbidrag för 
kommuner och regioner. Bidraget om totalt 750 mnkr ska fördelas under 
2022-2024 och syftar till att stödja kommuner och regioner med särskilt 
svag ekonomi. Svag ekonomi betyder i det här sammanhanget att den 
sökande kommunen eller regionen vid utgången av 2020 ska ha haft en 
negativ soliditet, det vill säga att skulderna var större än tillgångarna. 
Bidraget ska främja en ekonomi i balans och en god ekonomisk hushållning 
och kommer att betalas ut till kommuner eller regioner för 
omstrukturerings- och effektiviseringsåtgärder som syftar till att anpassa 
kommunens eller regionens verksamhet till nya ekonomiska 
förutsättningar. 
 
Bidrag får vid ett tillfälle sökas av 25 kommuner och 13 regioner, enligt 
beslut från Regeringskansliet. En nyinrättade Delegation för kommunal 
ekonomi i balans hos Kammarkollegiet ska pröva de ansökningar som 
lämnas in. Sökande med störst behov och hög skattesats ska prioriteras.  
 
I kommunen är det ekonomifunktionen som samordnar arbetet kring 
statsbidraget och har samlat in verksamheternas förslag till åtgärder, 
upprättat och skickat in ansökan. Styrelsen och övriga nämnder kommer 
under arbetets gång att informeras om processen och de åtgärder som 
föreslås och som eventuellt kommer att verkställas. 
 
Exempel på åtgärder som lämnats in i ansökan: 

 hälsosamma scheman 

 välfärdsteknik 

 kommunsamverkan inom IT-området 

 solceller 

 robotstädmaskiner 

 enskilda vägar 
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Beslutsunderlag 

Muntlig information Petra Lindstedt, kommunchef 

Skickas till 

Akten  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

33(41) 
Kommunstyrelsen 
2022-04-05 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Dnr 2022-00043 

§ 34 Initiativärende angående idrottsturism 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna ärendet till kommunchefen för 
beredning. 

Ärende 

Anne Persson (HOP) har inkommit med ett initiativärende till 
kommunstyrelsen angående idrottsturism. Efter kontakt med Hofors 
Hockeyclub vill Persson bland annat framföra att: 

 hon har blivit uppringd och fått förfrågan varför politiken i Hofors 
beslutat att avlysa bl.a. hockeycamperna denna sommar. 

 hockeyn har ett avtal till november om dessa och utan förvarning 
och förhandling ”i tid” ska det ändras i ett mycket fint vinnande 
koncept! 

 för att kunna rädda upp 2022 måste besluta fattas direkt att inga 
förändringar på liggande avtal godkänns. 

 fritidenhetens besparingarkrav och underskott KAN inte beskyllas på 
hockeyn, analysen som gjorts har inte delgetts HHC för 
kommentarer skriftligen. Fler fel har muntligen sagts och bemötts. 

 
Utifrån ovan vill Persson att detta prioriteras direkt för rädda det som kan 
räddas kan.  
 
Kommunstyrelsen bedömer att ärendet behöver beredas för att få fram 
relevant information i ärendet och beslutar att överlämna det till 
kommunchefen för beredning. 

Beslutsunderlag 

Initiativärende, 2022-04-05 

Beslutsförslag under mötet 

Daniel Johansson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att överlämna 
ärendet till kommunchefen för beredning. 

Skickas till 

Kommunchefen 
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Akten  
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Dnr 2022-00024 

§ 35 Rapportering av obesvarade motioner och 
medborgarförslag 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 
rapporteringen av obesvarade motioner och medborgarförslag. 

Ärende 

I Kommunallagens 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 2022-03-01 är nedanstående motioner och medborgarförslag 
obesvarade. 
 
Obesvarade medborgarförslag – äldre än ett år 

Anmäld KF Dnr Namn Status 

2020-12-15 2020/88 Medborgarförslag om att Hesselgrenska 
byggs om till bostadslägenheter 

Inväntar 
yttrande 

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 

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

Utredning 
pågår 

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

Utredning 
pågår 

2019-09-17 2019/68 Medborgarförslag om hundrastgård i 
Hagaparken 

Utredning 
pågår 
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Obesvarade medborgarförslag – ej äldre än ett år 

Anmäld KF Dnr Namn Status 

2021-08-24 2021-65 Medborgarförslag om provtagning av 
badvattnet i Hammardammen 

Utredning 
pågår 

2021-08-24 2021-59 Medborgarförslag om förbättring av 
lekparken i centrum 

Utredning 
pågår 

2021-06-08 2021-48 Medborgarförslag om stötdämpande 
golv på särbo 

Utredning 
pågår 

2021-06-08 2021-44 Medborgarförslag om säker skolväg till 
Lillåskolan 

Utredning 
pågår 

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

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

Utredning 
pågår 

 
Obesvarade motioner – äldre än ett år 

Anmäld KF Dnr Namn Status 

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

Utredning 
pågår 

2020-11-10 2020/82 Motion om digitalisering – 
grundläggande samhällsservice även i 
glesbygd 

Utredning 
pågår 

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

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

KF 8/3 

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

Utredning 
pågår 

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

Utredning 
pågår 

 
Obesvarade motioner – ej äldre än ett år 

Anmäld KF Dnr Namn Status 

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

Inväntar 
yttrande 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Linda Höglin, Kanslichef 2022-02-18 
KSAU 2022-03-22 § 33 
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Skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten  
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Dnr 2022-00021 

§ 36 Rapportering av meddelanden 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporteringen av meddelanden. 

Ärende 

Rapportering av meddelanden för perioden 2022-02-05 – 2022-03-27: 
 
Dok.nr Datum Avsändare Beskrivning 

14082 2022-03-25 Region Gävleborg Regional biblioteksplan Gävleborg 2023-2026 - 
Remissversion - KKN 2021/203 - HSN 2021/1648 

14081 2022-03-25 Region Gävleborg Regional kulturplan Gävleborg 2023-2026 - 
Remissversion - KKN 2020/273 

14080 2022-03-25 Bergslagsbanan Bergslagsbanas protokoll 2022-02-16 

14079 2022-03-25 Samordningsförbund 
Gävleborg 

Protokoll styrelsemöte Samordningsförbund 
Gävleborg 

14054 2022-03-23 Gästrike 
Räddningstjänst 

Årsredovisning 2021 - Gästrike Räddningstjänst 

14053 2022-03-23 VGS Protokoll VGS 2022-03-22 § 41-43 

14026 2022-03-15 Kommunfullmäktige KF 2022-03-08  § 23 Medborgarförslag om belysning 
vid cykelbana och vändplan, anmälan 

14047 2022-03-11 Region Gävleborg Rapport om färdtjänst och riksfärdtjänst år 2021 

14015 2022-03-11 Länsstyrelsen 
Gävleborg 

Remiss - Program för räddningstjänst och sanering 
vid kärnteknisk olycka 

14012 2022-03-11 Hoforshus Styrelsemöte Hoforshus 2022-03-17 

14011 2022-03-10 Hofors Elverk Styrelsemöte Hofors Elverk 2022-03-17 

13985 2022-03-09 BRÅ Protokoll BRÅ 2022-03-09 

14029 2022-03-08 Kommunfullmäktige KF 2022-03-08 § 26 Motion om hastighetsökning på 
del av Torsåkersvägen, anmälan 

14027 2022-03-08 Kommunfullmäktige KS 2022-03-08  § 24 Motion om investeringsplan för 
grundskolorna i Hofors kommun, anmälan 

14025 2022-03-08 Kommunfullmäktige KF 2022-03-08  § 22 Besvarande av motion om att 
motverka sexuella övergrepp 

14020 2022-03-08 Kommunfullmäktige KF 2022-03-08  § 17 Avsägelse/fyllnadsval (Linda-
Marie Anttila, Kenneth Axling m.fl.) 

13968 2022-02-25 VGS Samråd för nytt bostadsförsörjningsprogram för 
Ockelbo kommun 2022-2026 

13962 2022-02-25 Gästrike 
Räddningstjänst 

§6 KF Reglering av underskott i Gästrike 
Räddningstjänstförbund åren 2019 - 2021 
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13951 2022-02-24 Överförmyndarnämn
den 

Protokoll Överförmyndarnämnden Västra 
Gästrikland 

13947 2022-02-23 VGS Protokoll VGS 2022-02-22 § 30 

 

Skickas till 

Akten  
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Dnr 2022-00022 

§ 37 Rapportering av delegationsbeslut 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporteringen. 

Ärende 

Rapportering av delegationsbeslut för perioden 2022-02-05 – 2022-03-27: 
 
Dok.nr Datum Delegat Beskrivning 

13997 2022-03-10 Säkerhetschefen Svar Brådskande remiss gällande nyttjande 
av kommunens mark för dialog med 
kommunens medborgare - ABF 

13908 2022-02-15 Föreningsutskottet FU 2022-02-14  § 4 Övrigt bidrag - Hofors 
teaterförening 

13907 2022-02-15 Föreningsutskottet FU 2022-02-14  § 5 Övrigt bidrag - Hofors 
Finska förening 

13906 2022-02-15 Föreningsutskottet FU 2022-02-14  § 6 Samlingslokaler - Hofors 
Folkets husförening 

13905 2022-02-15 Föreningsutskottet FU 2022-02-14  § 3 Drift- och hyresbidrag 
Hofors Finska förening 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Linda Höglin, Kanslichef, 2022-03-28 

Skickas till 

Akten  
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Dnr  

§ 38 Information/rapportering 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 

Kommunstyrelsen informeras om: 

 E16 

 kommunens nya kommunikatör 

 möte kring situationen i Ukraina 

Beslutsunderlag 

Muntlig information Petra Lindstedt, kommunchef 
 


