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Dnr P13  

§ 39 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen. 
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Dnr P14  

§ 40 Information ekonomi 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna informationen och att ge 
kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden i 
uppdrag att till nästa kommunstyrelsesammanträde redovisa åtgärder för 
att få en ekonomi i balans. 

Ärende 

Kommunstyrelsen informeras om: 

 prognos för 2022, per den 15 maj 

Beslutsunderlag 

Muntlig information, Yuval Chulati, ekonomichef 

Beslutsförslag under mötet 

Kenneth Axling (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna 
informationen och att ge kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden i uppdrag att till nästa kommunstyrelsesammanträde 
redovisa åtgärder för att få en ekonomi i balans. 

Skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Akten  
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Dnr 2021-00051  

§ 41 Årsredovisning 2021, Hofors Kommun 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kompletterande underlag och 
överlämna det till kommunfullmäktige. 

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 
ökade 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 genomförda besparingar och volymökningar. 
Socialnämnden redovisar ett underskott på ca 13,9 mkr på grund av 
pandemin, ökade kostnader för placeringar och minskade bidrag. 
Kommunstyrelsens underskott på 11,5 mkr består främst av 
kostnadsavvikelser av engångskaraktär eller som inte har varit budgeterat 
alls. De stora avvikelserna 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.  
 
Av revisionsberättelsen för år 2021 framgår att revisorerna bedömer att 
kommunens verksamhetskostnader är högre än beslutad budget. Där gör vi 
bedömning att även om kommunen inte har nått till önskat resultat på 2% 
av skatter och bidrag så har kommunen efter stora underskott 2017 och 
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2018 för tredje året i rad  levererat ett överskott i sin årsredovisning. Under 
2019 har kommunen haft ett år med Covid-19 pandemi. Stor omsättning på 
både kommunchef samt Kommunstyrelsens ordförande har jobbet med 
ekonomi och kontroll på utgifterna gått framåt. Även om en del av 
åtgärderna inte är specificerade så betyder det inte att verksamheten stått 
still. Utveckling har skett i alla nämnderna och även om bedömning av 
målen inte har varit tydlig till revisorerna i form av indikatorerna så har vi 
beskrivet det i texten.  
 
Kommunstyrelsen behöver, avseende alla verksamhetsområden fortsätta 
arbeta mer aktivt med sin ekonomistyrning under 2022 och framåt och 
behöver vidta fler nödvändiga åtgärder för att fortsättningsvis bedriva 
verksamheten inom den budgetram som fullmäktige har beslutat om. 
Diskussioner i kommunstyrelsen har varit att det är bättre att återställa det 
negativa balanskravsresultatet över en period som är längre än tre år för att 
inte försämra situationen under Covid-19 pandemin. Kommunstyrelsens 
bedömning är att målet för god ekonomisk hushållning inte har uppfyllts 
men är på god väg framåt. Detta finns under mål: 2.7. 
 
När det gäller den praktiska delen av rapporten så har även den utvecklats 
under de senaste tre åren. Revisorerna har kommenterat att kommunen 
har förbättrat sin redovisning av redovisningsprinciperna i årsredovisningen 
och de anser att det är en stor skillnad mot tidigare år, men att detta kan 
utvecklas vidare till kommande år. 
 
I årsredovisningen anges under avsnittet ”Not 1 Redovisningsprinciper” att 
årsredovisningen till stor del är upprättad i enlighet med lagen om 
kommunal bokföring och redovisning samt rekommendationerna från RKR. 
Kommunen uppger att avsteg från gällande lagstiftning görs vad gäller t.ex. 
redovisningen av systemdokumentation där det i årsredovisningen står att 
det arbetet nu har påbörjats. 
 
När det gäller komponentindelningen så finns den stora andelen av 
anläggningar som ska komponentindelas hos bolaget Hoforshus, vilket 
kommer att nämnas i årsredovisningen framöver. Vi kommer att 
komponentindela de få anläggningar som kommunen äger. När det gäller 
leasing framgår det att leasingavtal som är tecknade efter 2021-01-01 har 
redovisats som finansiell leasing och under april månad har vi kompletterat 
även tidigare år. De delarna i räkenskaperna som inte var rättvisande 
kopplas främst till koncernredovisning där totalen stämde, även om det inte 
var lätt att hitta detaljerna. Vi kommer att ställa krav att koncernens bokslut 
ska lämnas enligt nya RKR rekommendationer i god tid till kommunens 
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ekonomiavdelning för att förbättra 2022 årsredovisning. I lagen finns inga 
konsekvenser som följer om kommunfullmäktige inte skulle godkänna 
årsredovisningen. 
 
De investeringar som enligt förslag ska föra 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, 2022-05-11 
Uttalande ang. revisorernas granskning av årsredovisningen 2021 
KF 2022-04-26 § 32 Årsredovisning 2021, Hofors Kommun 
KS 2022-04-05 § 23 Årsredovisning 2021, Hofors Kommun 
KSAU 2022-03-22 § 22 Årsredovisning 2021, Hofors Kommun 
Årsredovisning 2021 Hofors kommun 
BUN 2022-03-07 § 18 Verksamhetsberättelse 2021 Barn- och 
utbildningsnämnden 
SN 2022-03-17 § 33 Verksamhetsberättelse 2021 
Muntlig information Yuval Chulati, ekonomichef 

Beslutsförslag under mötet 

Kenneth Axling (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna 
kompletterande underlag och överlämna det till kommunfullmäktige. 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten  
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Dnr 2022-00055  

§ 42 Årsredovisning 2021, Samordningsförbund 
Gävleborg 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 
årsredovisningen med sammanställda räkenskaper för Samordningsförbund 
Gävleborg 2021 samt att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och de enskilda 
förtroendevalda för år 2021, i enlighet med revisorernas tillstyrkan. 
 
Kenneth Axling (S) deltar inte i ärendet p.g.a. jäv. Jakob Staland (C) går in 
som ordförande. 

Ärende 

Samordningsförbund Gävleborg är en fristående juridisk organisation med 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg och 
kommunerna Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, 
Ockelbo, Ovanåker, Sandviken samt Söderhamn som medlemmar. 
Förbundet leds av en styrelse som utses av medlemmarna.  
 
Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och förbundsordningen som beslutats 
av samordningsförbundets medlemmar. Lagens syfte är att ge lokala 
aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet 
och samordna gemensamma insatser riktade till personer i behov av 
samordnad rehabilitering samt underlätta en effektiv resursanvändning. 
Samordningsförbundet följer även lagen om kommunal bokföring och 
redovisning (2018:597)  och kommunallagen (2017:725) i tillämpliga delar. 
 
De verksamheter som förbundet finansierar, kompletterar myndigheternas 
ordinarie verksamhet och bedrivs i huvudsak av dess medlemmar.  
 
Revisorerna har utfört en revision av årsredovisningen för 
Samordningsförbund Gävleborg för år 2021 och enligt dem har 
årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring 
och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
förbundets finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess 
finansiella resultat för året enligt lagen om kommunal bokföring och 
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redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar. Revisorerna tillstyrker därför att resultaträkningen och 
balansräkningen för förbundet fastställs. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Yuval Chulati 2022-05-09 
Protokoll styrelsemöte 2022-03-18 
Årsredovisning Samordningsförbund Gävleborg 2021 
Rapport årsredovisning 2021 
Rapport God ekonomisk hushållning 2021  
Revisionsberättelse 2021 KPMG Samordningsförbund Gävleborg 
Revisionsberättelse 2021 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(37) 
Kommunstyrelsen 
2022-05-17 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Dnr 2022-00012  

§ 43 Förslag till åtgärder vid ansökan om statsbidrag 
för ekonomi i balans 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreslagna åtgärder vid ansökan 
om statsbidrag för en ekonomi i balans. 
 
Ziita Eriksson (M) deltar inte i beslutet. 

Ärende 

Regeringen har den 15 juli 2021  fattat beslut om ett tillfälligt statsbidrag 
som syftar till att stödja kommuner och regioner med särskilt svag ekonomi. 
Bidraget om totalt 750 mnkr, 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 deras verksamhet till nya ekonomiska förutsättningar. 
 
Förslagen till omstrukturerings- och effektiviseringsåtgärder ska vara 
politiskt beslutade.  
 
Under januari-mars 2022 har ekonomiavdelningen samlat in 
verksamheternas förslag till omstrukturerings- och effektiviseringsåtgärder 
samt upprättat och skickat in ansökan till Kammarkollegiet. Hofors kommun 
söker bidrag om totalt 15,8 mnkr för 8 stora effektiviseringsåtgärder som på 
långt sikt (efter bidraget slutredovisning, år 2024) kommer att leda till en 
årlig besparing på ca 13,3 mnkr. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Liliana Sultana, redovisningsansvarig 2022-04-13 
Ansökan om statligt bidrag för ekonomi i balans, 2022-03-24 
Beskrivning av effektiviseringsåtgärderna, 2022-03-21 
KSAU 2022-05-03 § 39 
Muntlig information Petra Lindstedt, kommunchef 

Reservation/protokollsanteckning 

Ziita Eriksson (M) önskar få följande fört till protokollet: Förslagen till 
omstrukturerings- och effektiviseringsåtgärder ska vara politiskt beslutade 
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och då ansökan redan är inskickad finns ingen möjlighet att komma med 
synpunkter eller förslag och därför deltar jag inte i beslutet.  

Skickas till 

Akten  
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Dnr 2022-00030  

§ 44 Medel för investering i Hagaparken inom 
ramen för satsningen på "Hagastoppet" invid E16 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bevilja medel 
med 1 500 tkr för den fortsatta satsningen på ”Hagastoppet” som är en del 
av projektet Framtid Haga. 

Ärende 

Inom ramen för projektet ”Framtid Haga” har Hofors kommun som ett 
första steg investerat i ett växthus som möjliggör arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder som exempelvis arbets- och språkträning, 
arbetsförmågebedömning samt socialt företagande. Till detta ska läggas 
den forskning som bedrivs i växthusmiljön i Entré Hofors regi tillsammans 
med SLU, Högskolan i Gävle samt Linköpings universitet. Främst med syfte 
att återvinna restvärme från vår industri till framtidens odling i hus. 
 
Nu föreslagen investering är nästa etapp i utvecklingen av Hagaparken, 
vilken givits benämningen ”Hagastoppet”. I tid sammanfaller denna etapp 
väl med ombyggnaden av E16, avsnittet genomfart Hofors. Investeringens 
utformning framgår av bifogat förslag med beteckning ”Investering i 
ställplats och genomfart”. Planen är att genom en ny gata binda samman 
Kaserngatan med Gärdesgatan i nord/sydlig riktning.  
 
Projektet fanns med i diskussionerna redan i förstudien om Framtid Haga 
2016. På styrelsemötet med Entré Hofors 2017-10-04, förordades under pkt 
8 a att ”att politiken går vidare och satsar 1,4 miljoner i fortsatt arbete med 
projekten.” Noteras att detta ställningstagande inte inkluderade medel för 
verkställigheten av ”Hagastoppet”.  
 
Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd har i samråd med Hofors 
kommun, Ovako och Entré Hofors upprättat en detaljplan för området som 
nu är fastställd. Detaljplanen möjliggör bl. a. för Ovako att i framtiden 
kunna anlägga en lastbilsparkering på sin mark. Om Hagastoppet och 
multimacken realiseras, kommer Hofors Elverk att investera i en 
elnätsstation inom området. Ovako:s satsning på vätgas kommer att 
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möjliggöra etableringen av en multimack och inte minst en vätgasstation på 
området. Entré Hofors uppger sig redan ha intressenter för området. 
 
Det naturliga stoppet 
”Det Naturliga stoppet” är arbetsnamnet på en projektansökan som stöds 
av Hofors kommun och som nyligen inlämnats till 
Tillväxtverket/Landsbygdsprogrammet. Detta är ytterligare ett 
utvecklingsprojekt som Hofors kommun ger sitt stöd till. I ”Det naturliga 
stoppet” ska de lokala gröna näringarna knytas ihop med lokalproducenter 
och Växthuset till en digital plattform och därigenom skapa underlag för 
etableringen av ett utlämningsställe invid ”Hagastoppet”. 
 
Ekonomi och motivering 
Bakgrunden till investeringen är den strategiska planering som finns för 
området. Forskningen i Växthuset inriktas mot energieffektiv 
klimatforskning men även andra forskningsområden såsom landbaserad 
fiskodling/blå mat. I Växthuset har det även etablerats ett 
café/eventföretag som bedrivs av ett ASF-företag, arbetsintegrerat socialt 
företag. 
 
Investeringen i området gäller norr om E16 fram till Kaserngatan. 
Investeringen beräknas uppgå till 1,5 mkr. Investeringen skulle möjliggöra 
för Hofors kommun att arrendera ut delar av området för etablering av 
framtidens drivmedelsförsäljning i olika former såsom vätgas, biogas och 
andra drivsmedelskällor som utvecklas. En sådan etablering skulle innebära 
ett naturligt steg på vägen för Hofors kommun att nå de mål som nämns i 
Agenda 2030 och regionens trafikförsörjningsprogram för kommande 
period. I sammanhanget ska också vägas in den satsning som Ovako 
genomför på vätgas inom sin produktion. 
 
Nu planerad satsning förväntas innebära ett ökat besöksantal vid den 
strategiska punkten i Hagaparken och i förlängningen skapa 
samhällsekonomiska vinster för Hofors kommun. Genom att arrendera ut 
området antas kommunen inom en relativt kort tidsperiod få täckning för 
sina kostnader. 
 
Medel för ändamålet finns inte specificerat i vare sig investeringsbudget 
2022 eller plan 2023-24. För att kunna finansiera detta projekt för 
genomförande under 2022 skulle det erfordras en omprioritering av medel 
inom innevarande års budget. Till exempel skulle investeringsbudgeten för 
bredbandsutbyggnaden kunna användas, då det står klart redan idag att de 
medlen inte kommer att hinnas användas upp under året. Alternativt måste 
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frågan om finansieringen tas upp i samband med beredningen av 
investeringsbudget 2023 samt plan 2024-25. 
 
Sammanfattning 
Mot bakgrund av att det under flera år fattats beslut om helt eller delvis 
ofinansierade åtgärder som berör just Hagaparken och dess utformning, 
synes det angeläget att i budgetarbetet inför 2023 ta ett samlat grepp över 
områdets framtida utformning, användning och innehåll. Gällande 
detaljplan för området har en genomförandetid på 10 år. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Kjell Johansson/Elisabeth Florman 2021-03-10 
Detaljplan för Hofors 13:161 m fl Hagaparken 
Kostnadsberäkning i form av offert till Hoforshus AB 2021-11-23 
KSAU 2022-05-03 § 40 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten  
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Dnr 2022-00048  

§ 45 Förslag till 2022 års handlingsplan för 
kommunstyrelsens arbete med nationella 
minoriteters rättigheter 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta handlingsplanen för kommunstyrelsens 
arbete med nationella minoriteters rättigheter för 2022. 

Ärende 

Enligt Hofors kommuns minoritetspolitiska program ska Kommunstyrelsen 
årligen ta fram en handlingsplan för sitt arbete med nationella minoriteters 
rättigheter. 
 
I handlingsplanerna för 2020 och 2021 har kompetenshöjande insatser och 
information till medborgarna varit prioriterade. Uppföljningen av arbetet 
visar att det har genomförts insatser under året för att öka kunskaperna om 
nationella minoriteters rättigheter. Däremot har inte insatserna gett önskat 
resultat eller inte kunnat slutföras. Därför föreslås det att kommunstyrelsen 
även i 2022 års handlingsplan ska prioritera kompetenshöjande insatser. 
Dessutom föreslås det att kommunstyrelsen även under 2022 ska prioritera 
information till medborgarna då det ständigt är viktigt med aktuell och 
ändamålsenlig information. 
 
Det föreslås också att arbetet kan utvecklas under 2022 med att ytterligare 
öka kunskaperna i organisationen och främja/synliggöra de nationella 
minoritetsspråken genom att ändamålsenlig information finns med i 
rekryteringsprocessen. Ytterligare en åtgärd som föreslås är att skapa 
kontinuitet och en långsiktig planering för att synliggöra de nationella 
minoriteternas närvaro och historia i samhället. 
 
Kommunens samrådsgrupp för den sverigefinska minoriteten har varit 
delaktig i processen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Jenny Hammar, samordnare, 2022-04-11 
Förslag till handlingsplan för kommunstyrelsens arbete med nationella 
minoriteters rättigheter 2022, 2022-04-11 
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KSAU 2022-05-03 § 41 

Skickas till 

Chefer inom kommunstyrelsens verksamhetsområden 
Akten  
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Dnr 2022-00052  

§ 46 Skattesats för 2023 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa 
Hofors kommuns utdebitering år 2023 till 22,86 öre per skattekrona. 

Ärende 

Skattesatsen är tillsammans med befolkningsunderlaget grunden för den 
skattebas som finns i kommunen och skall svara upp till behoven inom olika 
verksamheter. 
 
Enligt kommunallagens 11 kapitel § 8 ska styrelsen upprätta förslag till 
budget före oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl till det, får 
budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall skall styrelsen före 
oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som 
ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året. Beslut om 
skattesatsen ska i detta fall fastställas av Kommunfullmäktige senast under 
november månad. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Yuval Chulati 2022-04-26 
KSAU 2022-05-03 § 38 

Beslutsförslag under mötet 

Samuel Gonzalez Westling (V) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
föreslå kommunfullmäktige besluta att skatten sänks med 5 öre. 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut; 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Samuel Gonzalez Westlings 
(V) förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag. 

Reservation/protokollsanteckning 

Samuel Gonzalez Westling (V) reserverar sig mot beslutet till fördel för sitt 
förslag. 
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Skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten  
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Dnr 2022-00033  

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

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa 
Socialdemokraternas, Centerpartiets, Liberalernas och Hoforspartiets 
förslag till budget 2023 samt plan 2024-2025. 
 
Samuel Gonzalez Westling (V) och Ziita Eriksson (M) deltar inte i beslutet. 

Ärende 

Budget 2023 samt plan 2024-2025, har tagits fram. I budgetförslaget ligger 
en oförändrad utdebitering på 22,86 kr. Till grund för beräknade 
skatteintäkter ligger SCBs befolkningsprognos för 2022 med prognos för 
2023 där bedömningen är att invånarantalet ligger på 9 570 invånare.  
 
För 2023 ligger 9 570 invånare till grund för skatteintäkterna. 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 fördelats i 
slutliga ramar vilket är 19,4 mkr högre än budget 2022. Ett resultat på 13,5 
mkr har budgeterats. 
 
Svensk ekonomi har återhämtat sig starkt i spåren av pandemin och 
tillväxtutsikterna för i år är i grunden stabila. Rysslands invasion av Ukraina 
bedöms dock få konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen i både 
Sverige och omvärlden och tillväxten väntas bli lägre än vad som annars 
hade varit fallet. Invasion påverkar Sverige med höjda priser på framför allt 
energi, livsmedel, minskad handel och ökad osäkerhet på finansiella 
marknader. Förutom den höga inflationen och högre löneökningar är det 
stigande räntor som i hög grad präglar de makroekonomiska utsikterna. 
Trots dessa globala motvindar pekar prognosen mot en fortsatt 
återhämtning av den svenska konjunkturen. 
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Som i tidigare år har behov och önskemål har varit större än resurserna i 
budgeten och därför är det viktigt I den allt tuffare ekonomiska situationen 
att nämnderna vidta olika former av omprioriterings- och 
besparingsåtgärder, samtidigt som kvaliteten måste bibehållas och 
verksamheten utvecklas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Yuval Chulati 20220508 
Budget 2023, plan 2024-2025 
Förslag till budget 2023 och plan 2024-2026 - Sverigedemokraterna 

Beslutsförslag under mötet 

Daniel Johansson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa Socialdemokraternas, Centerpartiets, 
Liberalernas och Hoforspartiets förslag till budget 2023 samt plan 2024-
2025. 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten  
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Dnr 2022-00039  

§ 48 Yttrande gällande granskning av 
kompetensförsörjning  

Beslut 

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

Ärende 

KPMG har av Hofors kommuns revisorer fått i uppdrag att granska om 
kommunens kompetensförsörjning är ändamålsenlig. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2021. Syftet med granskningen har varit att bedöma 
om kommunstyrelsen har ett ändamålsenligt arbetssätt avseende 
kompetensförsörjning och kompetensutveckling av personalen. 
KPMG:s sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det 
saknas ett strategiskt arbete med kompetensförsörjningen i kommunen. I 
enlighet med reglemente är det kommunstyrelsen som har ansvar för 
kommunens medarbetare och därmed kompetensförsörjningsarbetet. 
KPMG:s bedömning är att kommunstyrelsen inte fullt ut tagit detta ansvar. 
De anser att det är problematiskt att kommunstyrelsen till viss del brister 
inom detta område då kompetensförsörjningen är ett av de viktigaste 
områdena för att kommunen ska kunna klara sin verksamhet med en god 
kvalitet.  
 
Kommunens revisorer önskar att kommunstyrelsen lämnar ett yttrande 
med redovisning av åtgärder baserat på de rekommendationer som lämnas 
i rapporten 
 
Mot bakgrund av granskningen rekommenderas kommunstyrelsen att:  

 Upprätta och anta en kompetensförsörjningsstrategi.  

 Säkerställa att kompetensförsörjningsstrategin bryts ner i analyser 
av behoven på lång och kort sikt och utifrån analyser upprätta mål 
och handlingsplaner med tillhörande aktiviteter.  

 Fatta beslut hur kompetensförsörjningsarbetet ska styras och följas 
upp.  

 Upprätta ett gemensamt system för uppföljning av de 
kompetensutvecklingsinsatser som identifieras samt de insatser som 
genomförs.  
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 Vidareutveckla och strukturera system för att årligen fånga upp 
behov av rekrytering i organisationen.  

 Säkerställa att det arbetssätt som finns för avslutningssamtal 
etableras så att dessa genomförs.  

 Fastställa hur det material som samlas in i avslutningssamtal ska 
analyseras och användas i förbättringsarbetet.  

 
Yttrande 
Vi delar kommunens revisorers bedömning att det saknas ett strategiskt 
arbete med kompetensförsörjningen. För några år sedan påbörjades ett 
arbete med att ta fram en kompetensförsörjningsstrategi, vilken inkluderar 
aktivitetsplan, men arbetet stannade av på grund av pandemin. Arbetet 
kommer att återupptas för att skapa en tydlig struktur och ovanstående 
delar finns med i det påbörjade utkastet. 

Beslutsunderlag 

Rapport Granskning av hur kommunen arbetar för att säkerställa 
kompetensförsörjning 2022-02-14 
Tjänsteskrivelse Pernilla Bredin, HR-chef 2022-04-19 
KSAU 2022-05-03 § 36 

Skickas till 

Revisionen 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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Dnr 2021-00042  

§ 49 Yttrande över förslag till reviderat 
arvodesreglemente 

Beslut 

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

Ärende 

Kommunfullmäktige har 2021-04-20, § 33, beslutat att tillsätta en 
beredning för genomförande av en översyn av kommunens 
nämndsorganisation och arvodesreglemente. Företrädare för samtliga i 
fullmäktige representerade partier har ingått i beredningen. Beredningen 
har under början av året gjort en genomlysning av nämndsorganisationen 
och överlämnat ett förslag för fastställande i kommunfullmäktige som 
kommunstyrelsen yttrat sig över. 
 
Fullmäktigeberedningen har nu den 2022-04-13 § 4 beslutat att också 
överlämna förslag på reviderat arvodesreglemente för mandatperioden 
2023-2026 till kommunfullmäktige för fastställande. Även här ges bland 
annat kommunstyrelsen möjlighet att yttra sig. 
 
Förslaget om reviderat arvodesreglemente är till viss del en konsekvens av 
de ändringar som föreslogs tidigare gällande kommunens 
nämndsorganisation. Upphävandet av oppositionsrådet och gruppledare 
har exempelvis ersatts med partiföreträdare för partierna i fullmäktige och 
ordförande i fritids- och kulturutskottet föreslås ett högre arvode i och med 
att uppdraget också utökas. Då presidiet är desamma i kommunstyrelsen 
och kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår beredningen att inget särskilt 
arvode ska utgå för utskottets presidium. Arvodesreglementet har 
dessutom genomgått en språklig översyn där otydligheter har försökts 
städats bort. 
 
Yttrande 
Kommunstyrelsens bedömning är att förslaget till nytt arvodesreglemente 
för mandatperioden 2023-2026 stämmer väl överens med de ändringar som 
föreslås gällande nämndsorganisationen och att de justeringar som gjorts 
avseende arvodesnivåer är rimliga. Kommunstyrelsen ställer sig bakom 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(37) 
Kommunstyrelsen 
2022-05-17 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

beredningens förslag och föreslår att Kommunfullmäktige fastställer 
densamma. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Linda Höglin, Kanslichef, 2022-04-19 
Fullmäktigeberedningen 2022-04-13 § 4 
Förslag till reviderat arvodesreglemente och tillhörande bilaga 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten  
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Dnr 2022-00049  

§ 50 Rapportering av ej verkställda motioner och 
medborgarförslag 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

 godkänna rapporteringen av ej verkställda motioner och 
medborgarförslag, 

 avskriva beslutet gällande medborgarförslag om återinstallation av 
"Blinken" samt att 

 en ny uppföljning av ej verkställda motioner och medborgarförslag 
görs senast november 2022. 

Ärende 

Kommunstyrelsen har önskat en uppföljning av de motioner och 
medborgarförslag som i något avseende bifallits men som ännu inte 
verkställts. Efter samråd med kommunstyrelsens ordförande har 
förvaltningen tagit fram en sådan förteckning för de ärenden som inkommit 
från 2015 och framåt. Med hjälp av övriga handläggare har förslag på 
tidsplan för när förslagen senast kommer att verkställas tagits fram. 
 

Datum bifall Dnr Ärende Verkställs, 
när? 

2021-06-15 2021/17 Medborgarförslag om lokal 
trafikföreskrift om huvudled på 
del av Skolgatan 

Maj 2022 

2021-11-09 2020/91 Motion om ofrivillig ensamhet 
hos de äldre 

2022 

2020-11-10 2020/18 Motion om visselblåsarfunktion i 
Hofors kommun 

sommar 
2022 

2021-11-09 2019/98 Medborgarförslag om belysning 
av gångväg vid Postiljonsvägen 

2022 

2017-09-19 2017/26 Medborgarförslag om rullstols- 
och rullatoranpassad stig till 
elljusspåret i Torsåker 

2022 

2016-09-26 2016/1 Medborgarförslag om nytt ridhus  2023 

2019-11-12 2015/138 Motion om tillsättande av 
fältassistenter 

Oklart 
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2017-02-21 2015/113 Medborgarförslag om 
idrottsmuseum 

Oklart 

2016-09-26 2015/65 Medborgarförslag om Zoo runt 
Hammardammen  

Oklart 

2015-11-16 2015/47 Medborgarförslag om ställplatser 
för husbilar vid Hagaparken  

2023 

2015-10-19 2015/42 Medborgarförslag om 
återinstallation av "Blinken"  

Ej aktuellt 

2015-09-14 2015/6 Medborgarförslag om rutin för 
besvarande av mejl till 
kommunens tjänstemän och 
förtroendevalda 

2022 

2018-02-20 2014/90 Motion om tillgänglighet  I samband 
med ÖP 

 
I dagsläget är det 13 motioner och medborgarförslag som bifallits men som 
inte verkställts ännu. Av dessa är fyra motioner och nio medborgarförslag. 
De allra flesta har bifallits för flera år sedan. Orsaken till varför de inte har 
verkställts är inte alltid helt klart. Det som framgår av rapporteringen är att 
vissa är beroende av att större processer ska genomföras. Det gäller 
exempelvis ställplatser i Hagaparken som inväntat att detaljplanen för 
området ska bli klar. Vid kartläggningen har det också visat sig att några 
ärenden saknat budget för genomförande och därmed stannat av. En 
bidragande orsak har också varit att ärenden inte lämnats över när 
handläggare slutat och uppförsbacken för nya handläggare att sätta sig in i 
ärendet har blivit för stor. 
 
I rapporten är det tre ärenden som saknar uppskattad tid för verkställande: 

 Motion om tillsättande av fältassistenter 

 Medborgarförslag om idrottsmuseum 

 Medborgarförslag om Zoo runt Hammardammen 
Dessa kräver ytterligare utredning/beslut för att kunna göra en bedömning. 
 
Vid kartläggningen har det framkommit att ett förslag inte kommer att 
kunna verkställas. Det handlar om medborgarförslaget om återinstallation 
av "Blinken". Efter dialog med Trafikverket har det visat sig att ”Blinken” går 
emot flera av Trafikverkets krav. Förslagsställaren är informerad om detta 
och kommunstyrelsen föreslås avskriva det tidigare beslutet om att bifalla 
förslaget. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Linda Höglin, kanslichef, 2022-04-20 
KSAU 2022-05-03 § 43 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten  
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Dnr 2020-00092  

§ 51 Motion om gatubelysningen i kommunen 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bifalla 
motionen. 

Ärende 

Anne Persson har i kommunfullmäktige 2020-12-15, § 135, lämnat motion 
om att kommunen utreder drift och skötsel av den kommunala 
gatubelysningen. Motionären har föreslagit att såväl skötsel som 
funktionalitet utreds i syfte att dels ta fram en lägsta nivå för översyn och 
utbyte av trasiga lampor dels klargöra huruvida nuvarande ordning med 
nedsläckning av var 3:e ljuspunkt är lämpligt ur trafiksäkerhetssynpunkt. 
Utredning och beslut ska ske med beaktande av kommuninnevånarnas 
säkerhet. 
 
I motionen lyfts fram det faktum att nuvarande ordning med nedsläckning 
av var 3:e ljuspunkt viss del av dygnet sker på oklara grunder, varför ett 
klarläggande är av vikt. Motionären anser att nuvarande rutiner för 
lampbyte och energisparåtgärder resulterar i en osäker trafikmiljö. 
 
Synpunkter 
Vid en rundringning till kommuner i närområdet har framkommit att man 
inte tillämpar principen med nedsläckning av vissa lampor i besparingssyfte. 
Gamla lampor lagas inte förrän i samband med nästa intervallbyte. Skulle 
den slocknade lampan bedömas utgöra en trafiksäkerhetsfara sker dock 
utbyte snarast. Genom bruk av sensorer kan generell nattsänkning av 
belysningsnätet göras i besparingssyfte. Utbyte till LED-lampor ökar 
lampornas livslängd och underlättar driften. 
 
Hoforshus har i yttrande anfört att, med en utökad budget för utbyte av 
kommunens belysningsanläggning, skulle kommunen få en anläggning med 
normal standard och en minskad energiförbrukning. Samtidigt skulle såväl 
det löpande som det periodiska underhållet minska med en mer driftsäker 
anläggning. Under perioden 2015 fram till 2021 har driftbudget för den 
tekniska försörjningen reducerats från 15 Mkr till idag ca 10 Mkr. I detta 
belopp ingår bl a drift och underhåll av den kommunala 
belysningsanläggningen som fått vidkännas en besparing.  
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I dagsläget saknar Hofors kommun en fastställd belysningspolicy. Enligt 
kommunens direktiv till Hoforshus ska belysningsnätet servas 2 ggr årligen. 
Under 2021 genomfördes dock service 3 ggr.  Enskilda trasiga lampor byts 
inte ut i förtid – berör felet hela gator eller områden sker dock felsökning 
direkt om det ryms inom den ekonomiska ramen. Under beredskapstid 
utförs endast akutjobb; ex vis påkörd stolpe som då frånkopplas av 
elsäkerhetsskäl. 
 
Hofors kommun kan i dagsläget inte svara upp mot Trafikverkets norm för 
drift- och underhåll av gata/vägbelysning p g a begränsat ekonomiskt 
utrymme.   
 
Hoforshus rapporterar att man under den senaste 10-årsperioden i princip 
inte byggt om något i den befintliga anläggningen. Detta innebär att Hofors 
idag kan konstatera en rejäl eftersläpning som – för att nå upp till nutida 
standard – kräver en betydligt mer omfattande satsning på ombyggnad än 
planerade 2,5 % av beståndet kommande 10-årsperiod.  
 
En preliminär kostnadsberäkning för investering i en ny 
belysningsanläggning enligt dagens standard skulle inom detaljplanelagt 
område uppgå till ca 74 Mkr och omfatta 2800 ljuspunkter. Resterande 800 
ljuspunkter ligger utanför detaljplanelagt område och kostnaden för dessa 
har beräknats till ca 10 Mkr. Till detta skulle läggas byte av armaturer efter 
20 år till en kostnad om ca 12 Mkr. Den sammanlagda kostnaden uppgår 
således preliminärt till 96 Mkr för en ombyggd anläggning motsvarande 
dagens standard med livslängden 40 år.  
 
I budget 2022 finns för utbyte av belysningsstolpar upptaget 
investeringsmedel med sammanlagt 5 Mkr för perioden 2022-24. Under 
motsvarande period finns driftmedel för besiktning 2 ggr/år upptagna med 
300 tkr årligen.  
 
När det gäller nedsläckning av var 3:e ljuspunkt hänvisar Hoforshus i sitt 
yttrande till anläggningsägaren, d v s Hofors kommun, för ställningstagande. 
Enligt uppgift togs beslutet att släcka ned var tredje lampa omkring 2009-
10.  
 
Sammanfattning 
Den inledande kartläggningen som redovisats ovan pekar på vissa brister. 
För att på sikt minska sina kostnader och öka prestandan för 
belysningsnätet bör en långsiktig plan, i form av en belysningspolicy med 
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kompletterande teknisk handbok, arbetas fram. Likaså behövs en långsiktig 
investeringsplan med ambitionen att nå en standard som svarar mot 
normen i riket upprättas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Elisabeth Florman 2022-02-10 
Motion, 2021-12-11 
Yttranden från Hoforshus AB 
KSAU 2022-05-03 § 47 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten  
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Dnr 2019-00096  

§ 52 Motion om drogfri skolavslutning 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bifalla 
motionen. 

Ärende 

Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet har lagt fram en motion 
om att kommunen bör återinföra de drogfria skolavslutningarna för 
högstadiet. De föreslår att ansvaret ska ligga under Kommunstyrelsen och 
kommunens Brottsförebyggande råd och att budget årligen avsätts för 
detta. Förslaget har skickats på remiss till Barn- och utbildningsnämnden 
och de har i sitt yttrande ställt sig positiva till förslaget i sin helhet.  
 
Förvaltningen föreslår att Hofors kommun ska arbeta för att införa en 
drogfri skolavslutning igen med samma struktur som tidigare enligt 
Hoforsmodellen, där ungdomarna hade stor delaktighet och mycket 
inflytande på arrangemangets innehåll. Ett upplägg som tidigare var mycket 
uppskattat och mellan 400-600 personer deltog i den drogfria 
skolavslutningen. Ett koncept som idag har försvunnit och vi kan tyvärr 
konstatera att senaste årens skolavslutningar åter har inneburit fylla och 
förstörelse vid sjöar samt polisingripanden. 
 
En nysatsning på drogfri skolavslutning skulle ge våra ungdomar goda 
förutsättningar för en lugnare och tryggare skolavslutning och troligtvis så 
får det också med sig att flera debuterar senare med alkohol, vilket också 
det har mycket positiva följder. 
 
Socialnämndens yttrande är positivt och där betonas att fokus ligger på 
förebyggande arbete för att skjuta upp ungdomars alkoholdebut. 
Socialnämnden anser det viktigt att kommunstyrelsen funderar noga över 
hur arrangemanget ska läggas rent organisatoriskt.  
 
Barn- och utbildningsnämndens yttrande är också positivt men de påpekar 
att dem inte har några personalresurser för att anordna drogfri 
skolavslutning. 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

33(37) 
Kommunstyrelsen 
2022-05-17 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Arrangemanget och dess budget föreslås ligga under kommunstyrelsen och 
BRÅ, Brottsförebyggande rådet. Medel ska avsättas i kommande budget 
och ska öronmärkas. En årlig kostnad på 200 000 kr. Entré ungdom som har 
stor kompetens i frågan och bör i samverkan mellan BRÅ, KS och BUN kunna 
få fram minnesvärda skolavslutningar för kommunens ungdomar. 

Beslutsunderlag 

SN 2021-08-26 § 81 Yttrande över motion om drogfri skolavslutning 
BUN 2020-05-11/ § 41 Yttrande till kommunstyrelsen gällande motion om 
drogfri skolavslutning 
Motion angående drogfri skolavslutning, 2019-11-06 
Tjänsteskrivelse Anders Holmkvist, 2022-02-15 
KSAU 2022-05-03 § 48 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten  
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Dnr 2022-00022  

§ 53 Rapportering av delegationsbeslut  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporteringen. 

Ärende 

Rapportering av delegationsbeslut för perioden 2022-03-28 – 2022-05-06: 
 

Dok.nr Datum Beskrivning Handläggare 

14305 2022-05-06 Beslut om anställningar under perioden 
2022-02-01 – 2022-04-30 

Flera 

14226 2022-04-26 Yttrande i ärende Bilträff 16/7 2022 
Hagaparken 

Anders 
Holmkvist 

14225 2022-04-26 Svar samråd färdväg -allmän 
sammankomst- 1:a maj 

Anders 
Holmkvist 

14208 2022-04-25 Medgivande från granne om tillfällig 
ändring av detaljplan gällande Fagersta 
13:379 

Petra 
Lindstedt 

14098 2022-04-01 Svar på remiss EPA Baren Hofors Anders 
Holmkvist 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Linda Höglin, kanslichef 2022-05-06 

Skickas till 

Akten  
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Dnr 2022-00021  

§ 54 Rapportering av meddelanden 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporteringen. 

Ärende 

Rapportering av meddelanden för perioden 2022-03-28: 
 

Dok.nr Datum Avsändare Beskrivning 

14293 2022-05-05 Intresseföreningen 
Bergslaget 

Bergslagets årsmöte 2022 

14292 2022-05-05 Överförmyndar-
nämnden 

Protokoll Överförmyndarnämnden 
2022-04-20 

14273 2022-05-04 Kommun-
fullmäktige 

KF 2022-04-26 § 38 Motion om nytt 
golv i Värnahallarna, anmälan 

14272 2022-05-04 Kommun-
fullmäktige 

KF 2022-04-26 § 37 Rapportering av 
obesvarade motioner och 
medborgarförslag 2022 

14269 2022-05-04 Kommun-
fullmäktige 

KF 2022-04-26 § 34 Reviderad 
nämndsorganisation för Hofors 
kommun 

14267 2022-05-04 Kommun-
fullmäktige 

KF 2022-04-26 § 31 
Avsägelse/fyllnadsval 

14264 2022-04-26 Entré Hofors Samverkansavtal 
besöksnäringsutveckling 

14228 2022-04-22 Hofors Vatten Protokoll Hofors Vatten ABs 
årsstämma 2022-04-20 

14295 2022-04-19 Socialnämnden SN 2022-04-19 § 50 Handlingsplan 
för socialnämndens arbete med 
nationella minoriteters rättigheter 
2022 

14103 2022-03-30 Överförmyndar-
nämnden 

Beslut om utkast till nämndplan för 
2023 för Överförmyndarnämnden 

14096 2022-03-30 Överförmyndar-
nämnden 

Protokoll Överförmyndarnämnden 
2022-03-22 

14095 2022-03-30 Hofors Vatten AB Protokoll Hofors Vatten AB 2022-02-
24, inkl. rapporter och 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

36(37) 
Kommunstyrelsen 
2022-05-17 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

omdisponering av investeringsbudget 

14092 2022-03-29 VGS Protokoll VGS 2022-03-22 §§ 34-40, 
44-57 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Linda Höglin, kanslichef 2022-05-06 

Skickas till 

Akten  
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Dnr P15  

§ 55 Information/rapportering 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tacka för informationen. 
 
Tiina Kauppi (S) deltar inte i ärendet p.g.a. jäv. 

Ärende 

Kommunstyrelsen informeras om: 

 arbetsmiljöverkets uppföljning 

 ny ekonomichef är på gång 

 Gästrikerådets möte i Hofors 

 sommarfesten för kommunens anställda 

 Folkets hus 

Beslutsunderlag 

Muntlig information Petra Lindstedt, kommunchef 
 


