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Dnr P13  

§ 85 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen med nedanstående 
ändring. 

Ärende 

Ärende nr 5 "Delårsuppföljning 2022, kommunstyrelsen" och ärende nr 6 
"Delårsuppföljning 2022, Hofors kommun" byter plats. 
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Dnr P14  

§ 86 Information ekonomi 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 

Kommunstyrelsen informeras om: 

 KPMGs granskning av 2021 årsredovisning 

 Nya förutsättningar gällande budget 2023 

Beslutsunderlag 

Muntlig information Birgitta Hansson, ekonomichef 
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Dnr 2022-00036  

§ 87 Delårsuppföljning 2022, Hofors Kommun 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 
delårsrapporten 2022 för Hofors kommun. 

Ärende 

Enligt LBR 13 kapitel 1§ ska en särskild redovisning/delårsrapport för 
verksamheten och ekonomin upprättas minst en gång under 
räkenskapsåret. Rapporten omfattar bl.a. redovisning och bedömning av 
måluppfyllelsen, analys av eventuella avvikelser för perioden samt 
ekonomisk prognos för årets resultat. Styrelsen ska inom två månader efter 
utgången av den period av räkenskapsåret som delårsrapporten omfattar 
överlämna delårsrapporten till fullmäktige och revisorer. 
 
Hofors kommun redovisar ett positivt resultat per sista augusti 2022 om 
totalt 16,8 mnkr. Prognos för helåret 2022 är att Hofors kommuns resultat 
kommer vara -0,7 mnkr vilket är 15,1 mnkr lägre jämfört med budgeterat 
resultat på 14,4 mnkr. Nämndernas helårsprognos visar på en 
budgetavvikelse om -35,9 mnkr. 
 
Kommunstyrelsens prognos är ett underskott om totalt 11,6 mnkr som 
främst består av avvikelser inom städ- och måltidsservice, kultur och 
fritidsenheten samt inom centralt ansvar.  
 
Prognosen för helåret visar att barn- och utbildningsnämnden går mot ett 
underskott om ca 0,3 mnkr. 
 
Socialnämndens helårsprognos är ett underskott om 24 mnkr. De största 
orsakerna till underskottet är externa placeringar, minskade intäkter från 
Migrationsverket, nya beslut inom LSS. Nämnden ser också att 
utbetalningarna av ekonomiskt bistånd ökar samt att kostnader på grund av 
covid-19 fortsatt påverkat perioden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Andreas Wibecker 2022-10-07 
Delårsrapport 2022, Hofors kommun 
KSAU 2022-10-04 § 76 
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Muntlig information Birgitta Hansson, ekonomichef 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten  
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Dnr 2022-00035  

§ 88 Delårsuppföljning 2022, Kommunstyrelsen 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna delårsbokslutet 2022 för 
kommunstyrelsen. 

Ärende 

Nämnd/styrelse ska efter augusti månad lämna en delårsrapport samt 
prognos över förväntat resultat vid årets slut. Rapporten omfattar bl.a. 
redovisning och bedömning av måluppfyllelsen, analys av eventuella 
avvikelser för perioden samt ekonomisk prognos för året. Rapporten ska 
även innehålla förslag med åtgärder som föranleds av rapporten samt en 
framtidsbedömning. 
 
Resultatet per sista augusti är cirka 8,5 mnkr sämre än budget. Bedömning 
för helår 2022 baserat på utfallet per sista augusti för kommunstyrelsen 
pekar på ett underskott om cirka 11,6 mnkr.  Ekonomin i stort påverkas 
mycket av läget i omvärlden med stigande priser på de flesta varor och 
tjänster men framförallt på kostnader för transport, livsmedel och energi. 
 
Den största avvikelsen i prognos jämfört med budget finns inom städ- och 
måltidsservice där prognosen pekar på ett underskott om cirka 5,8 mnkr. 
Kultur och fritidsenhetens resultat per sista augusti är - 3,0 mnkr och 
prognosen för helår är -1,6 mnkr där de största avvikelserna är på grund av 
höga personalkostnader samt kostnader för energi. Prognosen för centrala 
ansvar för helåret tros vara 2,4 mnkr sämre än budgeterat. Detta beror 
bland annat på den nya TiB-organisationen, sommarfest för kommunens 
personal samt förändrad organisation inom KS. 
 
Kommunstyrelsens olika verksamheter har kunnat genomföra många av de 
planerade åtgärderna för att nå uppsatta mål. Fokus behöver nu vara att 
hantera förändrade ekonomiska förutsättningar. Vidare behöver vi utveckla 
arbetet med arbetsgivarvarumärket, miljöarbetet och medborgarnas 
delaktighet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Andreas Wibecker 2022-10-06 
Delårsrapport 2022 kommunstyrelsen 
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KSAU 2022-10-04 § 75 
Muntlig information Andreas Wibecker, ekonom 

Skickas till 

Akten  
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Dnr 2022-00034  

§ 89 Budget 2023 och plan 2024-2025, 
Kommunstyrelsen 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa verksamhetsplan och budget för 
2023 samt plan 2024-2025. 

Ärende 

Kommunfullmäktige har i juni 2022 fastställt ramar för verksamhetsplan 
och budget 2023-2025 samt kommunövergripande mål.  
 
I verksamhetsplanen finns en beskrivning av styrelsemål, 
verksamhetsuppdrag och ekonomisk fördelning inom de olika funktionerna. 
 
Kommunstyrelsens ram för 2023 är 104,0 mkr.  Det är en ökning med 3,7 
mnkr som består av ramuppräkning, 2,1 mnkr, samt förstärkning om 1,6 
mnkr.  
 
Ekonomin i stort påverkas mycket av läget i omvärlden med stigande priser 
på de flesta varor och tjänster men framförallt på kostnader för transport, 
livsmedel och energi. Hösten och kommande år kommer att präglas av 
utvecklingen av kriget i Ukraina och den energikris som Europa befinner sig 
i. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Andreas Wibecker 2022-10-06 
Verksamhetsplan och budget 2023, plan 2024-2025, kommunstyrelsen 
KSAU 2022-10-04 § 77 
Muntlig information Andreas Wibecker, ekonom 

Skickas till 

Akten  
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Dnr 2022-00089  

§ 90 Taxa för tillsyn enligt lag om tobak m.m. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att  

 anta ny taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter, 
lag om tobaksfria nikotinprodukter och lag om handel med vissa 
receptfria läkemedel, samt att 

 den nya taxan träder i kraft den 1 januari 2023, varvid tidigare taxa 
för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter samt lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel upphör att gälla. 

Ärende 

För att skydda barn och unga mot beroendeframkallande produkter 
beslutade riksdagens den 21 juni 2022 bland annat om en ny lag för 
tobaksfria nikotinprodukter. Lagen innehåller bestämmelser om 
produktanmälan, produktkrav, försäljning och marknadsföring av tobaksfria 
nikotinprodukter. Syftet med lagen är att begränsa de hälsorisker som är 
förenade med bruk av tobaksfria nikotinprodukter. Delar av den nya lagen 
trädde i kraft redan den 1 augusti 2022. Till följd av denna förändring har 
kommunstyrelsen föreslagit kommunfullmäktige att ansvaret för tillsynen 
ska åligga VGS.  
 
I bilagan framgår föreslagna nya och förändrade tillsynsavgifter.  
Nuvarande taxa innehåller dessutom en avgift för anmälan om försäljning 
av elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare. Sedan taxan 
antogs har det uppmärksammats att stöd för anmälningsavgift saknas i 
lagstiftningen och därmed tas detta bort i och med denna förändring. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Fredrik Sundqvist, chef kommunkontoret 2022-09-30 
VGS 2022-08-23,  §131 
Tjänsteskrivelse 2022-08-04, diarienummer VGS-2022-112  
Taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter, lag om 
tobaksfria nikotinprodukter och lag om handel med vissa receptfria 
läkemedel 
KSAU 2022-10-4 § 78 
Muntlig information Jenny Holm, VGS 
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Skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten  
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Dnr 2022-00088  

§ 91 Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att  

 anta ny taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, samt att  

 den nya taxan träder i kraft den 1 januari 2023, varvid tidigare 
taxa upphör att gälla. 

Ärende 

Utgångspunkten för tillsyn enligt miljöbalken är principen att förorenaren 
ska betala. I förarbetena till miljöbalken betonas att en avgiftsfinansiering 
av tillsynen tillgodoser intresset av en mera likvärdig tillsyn och 
konkurrensneutralitet. 
 
Sedan nuvarande taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken trädde i 
kraft 1 januari 2018 har Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, tagit fram 
ett nytt taxeunderlag. Principen är fortsatt att tillsynsbehovet är det som 
styr avgifterna i taxan. 
 
En grundlig genomgång av behovsutredningen för miljöbalksområdet har 
skett inför att det nya taxeföreslaget arbetats fram inom VGS. 
Behovsutredningen visar att behovet av tillsyn för flertalet verksamheter är 
lägre än nuvarande taxa och nuvarande förslag innehåller minskade årliga 
tillsynsavgifter.  
 
Ett annat ställningstagande i förslaget är att verksamheter som haft låg årlig 
tillsynsavgift på grund av ett lägre tillsynsbehov, och med det längre 
intervaller mellan besöken, dessa verksamheter kommer i stället betala 
tillsynsavgiften i efterskott. 
 
Föreslagen taxa innehåller taxebestämmelser (paragrafer), taxebilaga 1 - 
prövning, anmälan samt övrig tillsyn, taxebilaga 2 - fast årlig avgift 
(förskottsbetalning) samt taxebilaga 3 - timavgift (efterskottsbetalning). 
Nuvarande timavgift där handläggningskostnaden per hel timmes 
handläggningstid är 1 120 kronor föreslås fortsatt gälla. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Fredrik Sundqvist 2022-10-03 
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VGS 2022-08-23 §128 
Tjänsteskrivelse 2022-08-09, diarienummer VGS-2022-109 
Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
KSAU 2022-10-04 § 79 
Muntlig information Jenny Holm, VGS 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten  
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Dnr 2022-00087  

§ 92 Taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen 
samt kart- och mätverksamhet 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att  

 anta ändringar i taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt 
kart- och mätverksamhet, samt att 

 ändringarna ska börja gälla den 1 januari 2023. 

Ärende 

Taxan för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och 
mätverksamhet innehåller avgifter för byggärenden, planärenden, kart- och 
mättjänster. Taxan beslutades av kommunfullmäktige den 10 december 
2019, § 133. 
 
Inom kartverksamheten har en ny kartprodukt tagits fram. Den ska 
användas som underlag vid bygglovsansökningar av till exempel 
komplementbyggnader och tillbyggnader. Kontrollerat kartutdrag föreslås 
därför att läggas till i taxan för kart- och mätverksamhet.  
Kontrollerat kartutdrag ersätter produkten ”Förenklad Nybyggnadskarta”. 
Det medför att samtliga punkter kring förenklad nybyggnadskarta tas bort 
från taxan. 
 
Ändringen medför även mindre anpassningar av taxebestämmelserna. I 
samband med detta har en genomsyn av avgifterna för 
fastighetsförteckning och grundkarta genomförts.  
 
Det föreslås inte några ändringar i bilaga A – Taxetabeller för lov, anmälan 
mm eller bilaga B – Taxetabeller för planavgift och planbesked.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Fredrik Sundqvist 2022-10-03 
VGS 2022-08-23, §125 
Tjänsteskrivelse 2022-08-11, diarienummer VGS-2022-106 
Taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och 
mätverksamhet med förslag till ändringar markerade. 
KSAU 2022-10-04 § 80 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(32) 
Kommunstyrelsen 
2022-10-18 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Muntlig information Jenny Holm, VGS 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(32) 
Kommunstyrelsen 
2022-10-18 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Dnr 2022-00091  

§ 93 Ändrad tillhörighet för trafikfrågor 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
1. verkställa slutsatserna i genomförd utredning, som visar att de allra 

flesta trafikfrågorna kan flyttas från Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd, VGS, till kommunstyrelsen, KS, och 
därmed samlas under en nämnd i enlighet med beskrivning i 
utredningens rapport, 2022-09-08, diarienummer VGS-TR-2022-
1421, 

2. KS:s ekonomiska ram 2023 utökas med 220 tkr, 
3. VGS:s ekonomiska ram 2023 minskas med 220 tkr ansvar 611200 

verksamhet 24903, 
4. beslutet föreslås träda i kraft 2023-01-01 under förutsättning att alla 

tre samverkanskommuners kommunfullmäktige tagit beslut i 
enlighet med punkt 1 ovan, samt att 

5. justering av reglementet genomförs vid kommunfullmäktiges 
sammanträde i maj 2023. 

Ärende 

En utredning har genomförts som syftat till att identifiera om det går och i 
så fall vad som behöver göras för att samla trafikfrågor under en nämnd i 
enlighet med utredningsdirektiv, 2022-02-28 KF § 7. 
 
Slutsatserna finns sammanfattade i en rapport, daterad 2022-09-08, 
diarienummer VGS-TR-2022-1421. Kommunkontoret delar utredningens 
slutsatser att de allra flesta trafikfrågorna kan flyttas från VGS till 
kommunstyrelsen i Hofors kommun. 
 
I dagsläget bemannas aktuell trafikverksamhet vid VGS av två tjänster. 
Åtgärden är att betrakta som verksamhetsförändring och inte som 
verksamhetsövergång, eftersom berörd personal är, och förblir, anställd 
inom Sandvikens Kommun. 
 
Kommunbidragen för Hofors del av kostnader för de två trafikingenjörerna 
enligt befolkningsnyckeln är 17,5 %, vilket motsvarar 220 tkr vilket föreslås 
lämnas tillbaka från VGS till KS.  Dessa medel kan sedan användas för att 
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avropa konsultstöd från KS i Sandviken för att utföra de operativa 
arbetsuppgifter som utretts ovan. 
 
För att klargöra vilka delar som faller under den första att-satsen med  ” de 
allra flesta trafikfrågorna” vill kommunkontoret göra följande förtydligande 
vad punkten innehåller: 

1. Gaturenhållning och skyltning, tillsyn och prövning på mark som ägs 
av annan än kommunen flyttas i Hofors kommun till 
kommunstyrelsen 

2. Kommunstyrelsen i Hofors kommun utses till väghållningsmyndighet 
3. Kommunstyrelsen i Hofors kommun utses till trafiknämnd 
4. Yttrande enligt trafiklagstiftning flyttas i Hofors kommun till 

kommunstyrelsen 
5. Yttrande till statliga verk och andra organisationer rörande 

trafikfrågor flyttas i Hofors kommun till kommunstyrelsen 
6. Skyltning enligt vägmärkesförordningen flyttas i Hofors kommun till 

kommunstyrelsen 
7. Skyltning enligt sjötrafikförordningen flyttas i Hofors kommun till 

kommunstyrelsen 
8. För hållbart samhällsbyggande med bland annat 

trafikplanering/trafikstrategi ska ansvaret i Hofors kommun i 
fortsättningen delas mellan Västra Gästriklands samhällsbyggnad 
nämnd och kommunstyrelsen 

9. Flytt av fordon flyttas i Hofors kommun till kommunstyrelsen 
10. Samråd enligt svävarfartsförordningen flyttas i Hofors kommun till 

kommunstyrelsen 
11. Trafikmätningar flyttas i Hofors kommun till kommunstyrelsen 
12. Trafikplaner/TA-planer flyttas i Hofors kommun till 

kommunstyrelsen 
13. Trafikbuller, byggande drift och underhåll t. ex. upprättande av 

ansökan om statlig medfinansiering eller stadsmiljöavtal flyttas i 
Hofors kommun till kommunstyrelsen 

14. Flyttbara farthinder och blomlådor flyttas i Hofors kommun till 
kommunstyrelsen 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Fredrik Sundqvist, chef kommunkontoret 2022-09-30 
Utredningsdirektiv 2022-02-28, diarienummer KF § 7 
Rapport Ansvar för väg- och trafikfrågor 2022-09-08, diarienummer VGS-TR-
2022-1421 
Tjänsteskrivelse 2022-09-08, diarienummer VGS-TR-2022-1412 
Protokoll VGS 2022-09-20 
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KSAU 2022-10-04 § 81 Ändrad tillhörighet för trafikfrågor 
Muntlig information Yvonne Andersson, VGS och Erika Ågren, Sandvikens 
kommun 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(32) 
Kommunstyrelsen 
2022-10-18 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Dnr 2022-00031  

§ 94 Ny förbundsordning för Gästrike återvinnare 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att  

 godkänna förslaget till ny förbundsordning, 

 förbundsordningen ska gälla från 1 januari 2023, 

 beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas i 
kommunfullmäktige i övriga medlemskommuner. 

Ärende 

Ett förslag till ny förbundsordning för Gästrike återvinnare arbetades fram 
under 2021/2022 i samverkan på tjänstemannanivå mellan Gästrike 
återvinnare och medlemskommunerna. Sammanhållande för detta initiativ 
var Gästrikerådet och dess kommundirektörsgrupp. Förslaget, som bland 
annat innehöll en ändring av förbundets politiska styrning från 
förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse till förbundsdirektion, har under 
perioden mars-april varit ute hos medlemskommunerna på remiss. Därefter 
har kommunstyrelseordförandena och kommundirektörerna tillsammans 
gått igenom inkomna synpunkter varefter ett slutgiltigt förslag till ny 
förbundsordning skrivits fram. Det som skiljer det slutgiltiga förslaget från 
remissversionen är bland annat: 

 Antalet ledamöter och ersättare i den nya förbundsdirektionen 
föreslås bli 12+12 i stället för 7+7 (§ 6). 

 Det skrivs in att en gemensam avfallstaxa tas fram och bereds av 
direktionen (§ 13). 

 Bestämmelse om förbundets rätt att disponera viss angiven 
kontokredit ersätts med skrivning om lägsta nivå för förbundets 
soliditet (§ 14). 

 Vissa preciseringar och ändringar av datum i förbundets budget- och 
boksluts-processer samt medlemskommunernas styrning och insyn i 
förbundets ekonomi (§ 15). 

 Begreppet ”i princip” läggs till avsnittet om ersättning för 
förtroendeuppdrag (§ 19). 

 
När remissförslaget hanterades vid Hofors kommunstyrelses sammanträde 
den 2022-04-05 § 31 ställde sig kommunen i de flesta avseenden bakom det 
utskickade förslaget. Dock lämnade kommunen följande synpunkter: 
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 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. 

 
I de diskussioner som kommunchef och kommunstyrelsens ordförande 
deltagit i efter remisstiden har utgångspunkten varit att kommunens 
yttrande ska beaktas. När det slutgiltiga förslaget nu presenteras utan att 
kommunens synpunkter fått gehör har vi att ta ställning till om detta är skäl 
nog att avslå förslaget.  
  
Vår bedömning och starka ståndpunkt är fortfarande att vice 
ordförandeuppdraget borde roteras mellan övriga medlemskommuner, så 
som det är i de flesta samarbeten som kommunen medverkar i. Dock 
bedömer vi att detta inte är skäl nog för att hindra en framtida utveckling 
och förbättring av Gästrike återvinnare, varför vi föreslår att fullmäktige 
godkänner förslaget till ny förbundsordning. 
 
Ekonomiskt innebär förändringen från dagens förbundsfullmäktige och 
förbundsstyrelse till förbundsdirektion med 12 ledamöter och 12 ersättare 
en utökning av kostnader med ca 380 000 kr per år. Dessa kostnader 
kommer att belasta förbundet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Linda Höglin, kanslichef 2022-05-12 
Missiv med ärendebeskrivning och beslutsförslag 
Förslaget till ny förbundsordning (beslutsversion) 
Sammanställning över ändringar i förhållande till nu gällande 
förbundsordning 
Nu gällande förbundsordning 
Yttrande KS 2022-04-05 § 31 
KSAU 2022-10-04 § 82 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Akten  
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Dnr 2018-00124  

§ 95 Redovisning av 2021 års partistöd och beslut 
om 2023 års partistöd 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att  

 godkänna inlämnandet av redovisningar för 2021 års partistöd för 
Arbetarpartiet Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, 
Moderaterna, Hoforspartiet, Vänsterpartiet, Centerpartiet och 
Liberalerna, 

 godkänna utbetalning av partistöd för år 2023 med:  
o 173 000 kr till Arbetarpartiet Socialdemokraterna, 
o 95 500 kr till Sverigedemokraterna, 
o 80 000 kr till Moderaterna, 
o 80 000 kr till Hoforspartiet, 
o 64 500 kr till Vänsterpartiet, 
o 49 000 kr till Centerpartiet, 
o 49 000 kr till Liberalerna. 

Ärende 

Kommunfullmäktige beslutar inför varje år om utbetalning av partistöd för 
partierna i fullmäktige. Stödet ska enligt Kommunallagen användas för att 
stärka partiets ställning i den lokala demokratin. Senast den sista juni 
efterföljande år ska partierna redovisa vad partistödet använts till.  
 
2020-12-15 § 126 beslutade kommunfullmäktige om utbetalning av 
partistöd för 2021 till samtliga av de åtta partier som fanns representerade i 
fullmäktige. Samtliga partier, förutom Kristdemokraterna, har sedan inom 
angiven tid inkommit med redovisning och granskningsintyg för 2021 års 
partistöd. Kristdemokraterna inkom efter påminnelse med sin redovisning 
den 2022-08-08.  
 
I kommunens regler för kommunalt partistöd framgår i § 5 att om 
redovisning och granskningsintyg inte lämnats in till kommunstyrelsen inom 
föreskriven tid så utbetalas inget stöd för nästkommande år. 
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Under föregående mandatperiod misslyckades ett annat parti helt med att 
inkomma med en redovisning för partistöd och fullmäktige beslutade då att 
inget partistöd skulle betalas ut kommande år.  
 
Utifrån detta föreslås kommunfullmäktige godkänna inlämnandet av 
redovisningar för 2021 års partistöd för samtliga partier förutom 
Kristdemokraterna och under förutsättning att den preliminära 
mandatfördelningen fastställs besluta om utbetalning av partistöd för år 
2023 med:  
173 000 kr till Arbetarpartiet Socialdemokraterna, 
95 500 kr till Sverigedemokraterna, 
80 000 kr till Moderaterna, 
80 000 kr till Hoforspartiet, 
64 500 kr till Vänsterpartiet, 
49 000 kr till Centerpartiet, 
49 000 kr till Liberalerna. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Linda Höglin, kanslichef 2022-09-21 
Regler för kommunalt partistöd i Hofors kommun, antagen 2014-09-15 
KSAU 2022-10-04 § 83 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(32) 
Kommunstyrelsen 
2022-10-18 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Dnr 2022-00024  

§ 96 Rapportering av obesvarade motioner och 
medborgarförslag 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta 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 2022-09-22 är nedanstående motioner och medborgarförslag 
obesvarade. 
 
Obesvarade medborgarförslag – äldre än ett år 

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 

Överlämnad till 
budgetberedning 

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 

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

Utredning pågår 

2020-11-10 2020/80 Medborgarförslag om kartering av 
stigar 

Utredning pågår 
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2020-11-10 2020/63 Medborgarförslag om rensning av 
Hammardammen  

Utredning pågår 

2020-11-10 2020/56 Medborgarförslag om farthinder 
längs Torsåkersvägen  

Klar från 
handläggare 

2020-11-10 2020/55 Medborgarförslag om förbättring 
av lekparken i centrum 

Överlämnad till 
budgetberedning 

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 

 
Obesvarade medborgarförslag – ej äldre än ett år 

2022-08-23 2022-77 Medborgarförslag om 
hundrastgård i Torsåker 

Utredning pågår 

2022-08-23 2022-73 Medborgarförslag (2st) om ändring 
i kommande översiktsplan 

Utredning pågår 

2022-08-23 2022-72 Medborgarförslag om lekplats på 
fritids vid Solbergaskolan 

Utredning pågår 

2022-08-23 2022-69 Medborgarförslag (43st) om 
finskspråkig enhet till det nya 
äldreboendet 

Utredning pågår 

2022-08-23 2022-66 Medborgarförslag om åtgärder för 
att trygga kommunens ungdomar 
och medborgare 

Utredning pågår 

2022-08-23 2022-64 Medborgarförslag om 
hundrastgård 

Utredning pågår 

2022-04-26 2022-42 Medborgarförslag om 
hastighetsändring på del av 
Torsåkersvägen 

Utredning pågår 

2022-04-26 2022-40 Medborgarförslag om bostad för 
eventuella flyktingar från Ukraina 

Utredning pågår 

2022-04-26 2022-41 Medborgarförslag om vassrensning Utredning pågår 

2022-03-08 2022-20 Medborgarförslag om belysning vid 
cykelbana och vändplan 

Utredning pågår 

 
Obesvarade motioner – äldre än ett år 

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

Utredning pågår 
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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 

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

Utredning pågår 

 
Obesvarade motioner – ej äldre än ett år 

2022-08-23 2022-84 Motion om cykelgarage för 
elsparkcyklar 

Utredning pågår 

2022-08-23 2022-82 Motion om samåkningsparkering 
för pendlare med bilar 

Utredning pågår 

2022-08-23 2022-81 Motion om trafiksituationen och 
skyltning i Hofors centrum 

Utredning pågår 

2022-04-26 2022-38 Motion om nytt golv i 
Värnahallarna 

Utredning pågår 

2022-03-08 2022-32 Motion om hastighetsökning på del 
av Torsåkersvägen 

Utredning pågår 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Linda Höglin, kanslichef 2022-09-22 
KSAU 2022-10-04 § 84 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten  
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Dnr 14800  

§ 97 Information om resultatet av utvärderingen av 
mandatperioden 2019-2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 

Våren 2022 genomförde kommunen en utvärdering av mandatperioden 
2019-2022 genom att samtliga ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden 
samt socialnämnden fick svara på ett antal frågor om hur de upplevde 
utskick, underlag och sammanträden.  
 
Resultatet har därefter sammanställts och presenterats för berörda 
presidium. Vid sammanträdet presenteras nu resultatet för 
kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Muntlig information Linda Höglin, kanslichef 
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Dnr 2022-00022  

§ 98 Rapportering av delegationsbeslut 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporteringen. 

Ärende 

Rapportering av delegationsbeslut för perioden 2022-06-03 – 2022-10-06: 
 

Doknr Datum Beskrivning Delegat 

14881 2022-10-04 Fullmakt för ombud gällande omprövning 
av gemensamhetsanläggning Hofors ga:1 
(X19180) 

Petra 
Lindstedt 

14661 2022-07-19 Uppsägning av lägenhetsarrende Fredrik 
Sundqvist 

14635 2022-06-23 Remiss i ärende A357.562/2022 Anders 
Holmkvist 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Linda Höglin, kanslichef 2022-10-07 

Skickas till 

Akten  
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Dnr 2022-00021  

§ 99 Rapportering av meddelanden 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporteringen. 

Ärende 

Rapportering av meddelanden för perioden 2022-06-03 – 2022-10-06: 
 

Doknr Datum Avsändare Beskrivning 

14860 2022-09-26 VGS VGS 220920 § 153 Delårsrapport VGS per 
den 31 augusti 2022 

14859 2022-09-26 VGS VGS 220920 § 152 Ekonomisk uppföljning 
inklusive prognos jan-aug 2022 VGS 

14858 2022-09-26 VGS VGS 220920 § 142 Ändring av detaljplan 
för Hofors 13:161, i Hofors kommun, 
Gävleborgs län 

14855 2022-09-22 Hoforshus Styrelsemöte Hoforshus 2022-09-29 

14832 2022-09-20 Hofors Elverk Styrelsemöte Hofors Elverk 2022-09-29 

14824 2022-09-15 Region 
Gävleborg 

Rapport om färdtjänst och riksfärdtjänst 
januari-juni 2022 

14813 2022-09-15 Samordnings-
förbund 
Gävleborg 

Protokoll Samordningsförbund Gävleborg 
2022-09-02 

14810 2022-09-13 VGS Kallelse VGS 2022-09-20 

14825 2022-09-05 BUN BUN 2022-09-05  § 70 Verksamhetsplan 
och budget 2023, plan 2024-2025 

14760 2022-08-29 VGS VGS 220823 § 123 Uppföljning av 
strategiska mål VGS per den 30 juni 2022 

14759 2022-08-29 VGS VGS 220823 § 122 Ekonomisk uppföljn 
inkl prognos jan-jul 2022 VGS 

14656 2022-07-13 Partnerskap E16 
Gävle-Oslo 

Protokoll från Rådslag Partnerskap E16 
Gävle-Oslo 20220522 

14614 2022-06-23 FHRG Protokoll Företagshälsovårdsnämnden 
2022-06-09 

14628 2022-06-20 BUN BUN 2022-06-20  § 62 Science Center 
2022 

14613 2022-06-20 VGS VGS 220614 § 106 Ekonomisk uppföljning 
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inkl prognos jan-maj 2022 VGS 

14581 2022-06-20 Hoforshus AB Styrelsemöte Hoforshus AB 2022-06-27 

14583 2022-06-15 Region 
Gävleborg 

Remissrunda: Regional strategi för turism 
och besöksnäring Gävleborg 2023?2030 

14535 2022-06-14 Samordnings-
förbund 
Gävleborg 

Protokoll Samordningsförbund Gävleborg 
2022-06-03 

14582 2022-06-13 Länsstyrelsen 
Uppsala län 

Länsstyrelsens beslut om fastställande av 
den exakta utformningen av 
beredskapszoner och planeringzon kring 
Forsmarks kärnkraftverk 

14517 2022-06-13 KF KF 2022-06-07 § 51 Beviljande av 
ansvarsfrihet 

14510 2022-06-13 KF KF 2022-06-07  § 56 Reviderat 
arvodesreglemente för mandatperioden 
2023-2026 

14509 2022-06-13 KF KF 2022-06-07 § 55 Budget 2023 och 
plan 2024-2025, Hofors kommun 

14507 2022-06-13 KF KF 2022-06-07  § 53 Medel för 
investering i Hagaparken inom ramen för 
satsningen på "Hagastoppet" invid E16 

14485 2022-06-07 VGS Kallelse VGS 2022-06-14 

14473 2022-06-03 Partnerskap 
Bergslagsbanan 

Protokoll Bergslagsbanans lednings-och 
tjänstemannaguppmöte 202220428 

14765 2022-08-31 Kammarkollegiet Beslut om statligt bidrag för ekonomi i 
balans 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Linda Höglin, kanslichef 2022-10-07 

Skickas till 

Akten  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

32(32) 
Kommunstyrelsen 
2022-10-18 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Dnr P15  

§ 100 Information/rapportering 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 

Kommunstyrelsen informeras om: 

 jubileumsfesten  

 utbildning för förtroendevalda 

 Hoforsgalan 

Beslutsunderlag 

Muntlig information Petra Lindstedt, kommunchef 
 


