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Närvarolista  

Ledamöter Kommentar 

Mari Rasjö (S), Ordförande  

Gabriella Eidhagen (V), 1:e vice ordförande  

Annika Sjögren (KD), 2:e vice ordförande  
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Alf Persson (M)  
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Sophia Börjesson (HOP)  
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Alexander Eidhagen (V) Daniel Wintherhamre (V)  

Alexander Johansen (SD) Inger Johansson (SD)  
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Övriga Kommentar 

Jesper Öberg, sekreterare  

Ingemar Kalén, ordförande revisionen  
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§ 83 Kungörande 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna sammanträdets kungörande. 

Ärende 

Kommunfullmäktiges sammanträde har kungjorts på kommunens officiella 
anslagstavla. 
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§ 84 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen. 
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§ 85 Allmänhetens frågestund 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avsluta ärendet. 

Ärende 

Allmänheten har enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning möjlighet att 
ställa frågor till Kommunfullmäktiges ledamöter. 
 
Inga frågor har inkommit till dagens sammanträde. 
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§ 86 Information revisionen 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 

Kommunfullmäktige informeras om: 

 Revisionen inväntar svar från Kommunstyrelsen gällande 
granskningen av kommunens årsredovisning 2021 

 Pågående granskning av kostnadsutveckling och effektivitet i 
grundskolan 2022 

 Pågående granskning av delaktighet inom LSS 2022 

 Revisionens mandatperiod 

Beslutsunderlag 

Muntlig information från Ingemar Kalén, ordförande revisionen. 
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Dnr 2022-00023  

§ 87 Val av ordförande, 1e vice ordförande samt 2e 
vice ordförande i Kommunfullmäktige 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att för mandatperioden 2023-2026 utse: 
Mari Rasjö (S), ordförande 
Gabriella Eidhagen (V), 1:e vice ordförande 
Annika Sjögren, 2:e vice ordförande 

Ärende 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska det utses en ordförande, en 
1:e vice ordförande samt en 2:e vice ordförande för kommunfullmäktige. 
Tjänstgöringstiden för dessa sträcker sig från när beslutet är taget till den 
14 oktober 2026. 

Beslutsförslag under mötet 

Tomas Fröjd (S) föreslår kommunfullmäktige besluta att utse Mari Rasjö (S) 
som ordförande. 
 
Carina Halvars (V) föreslår kommunfullmäktige besluta att utse Gabriella 
Eidhagen (V) som 1:e vice ordförande. 
 
Charlie Ahlholm (SD) föreslår kommunfullmäktige besluta att utse Sten 
Pettersson (SD) som 2:e vice ordförande. 
 
Anne Persson (HOP) föreslår kommunfullmäktige besluta att utse Annika 
Sjögren (KD) som 2:e vice ordförande. 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till ordförande, ett förslag 
till 1:e vice ordförande samt två förslag till 2:e vice ordförande.  
 
För val av 2:e vice ordförande tillämpas sluten omröstning. Justerarna 
Kenneth Axling (S) och Ziita Eriksson (M) utses till rösträknare. Ledamöterna 
avger sina röster efter upprop.  
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Omröstningsresultat 

Vid rösträkningen konstateras att 30 röster lämnats varav samtliga är 
giltiga. Resultatet utfaller enligt följande: 9 röster på Sten Pettersson (SD), 
11 röster på Annika Sjögren (KD) och 10 röster är blanka. 

Reservation/protokollsanteckning 

Efter att samtliga val genomförts och ärendet avslutats lämnar 
kommunfullmäktiges ålderspresident Diana Blomgren (S) över 
ordförandeklubban till Mari Rasjö (S). 

Skickas till 

Personalfunktionen 
Hemsidan 
Akten  
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Dnr 2022-00023   

§ 88 Val av ny valberedning  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att till ny Valberedning för mandatperioden 
2022-2026 till ordinarie ledamöter utse: 
Gabriella Eidhagen (V), ordförande 
Diana Blomgren (S), vice ordförande 
Ziita Eriksson (M) 
Anne Persson (HOP) 
Ingrid Andersson (C) 
Charlie Ahlholm (SD) 
Annika Sjögren (KD) 
Arne Evertsson (L) 
 
till ersättare utse: 
Gunilla Westling (V) 
Torbjörn Jansson (S) 
Alf Persson (M) 
Gry Sjöberg (HOP) 
Jakob Staland (C) 
Kyrre Heggem (SD) 
Mikael Modin (KD) 
Lotta Nordström (L) 

Ärende 

Enligt § 90 i kommunfullmäktiges arbetsordning, reviderad 2022-04-26, ska 
valberedningen bestå av lika många ledamöter som det finns partier 
representerade i kommunfullmäktige samt lika många ersättare. Av § 91 i 
arbetsordningen följer vidare att kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande 
också ska utses till ordförande i Valberedningen. Tjänstgöringstiden för 
dessa sträcker sig från när beslutet är taget till dess att en ny valberedning 
väljs för mandatperioden 2027-2030. 

Beslutsförslag under mötet 

Jakob Staland (C) föreslår kommunfullmäktige besluta att utse Ingrid 
Andersson (C) som ordinarie ledamot samt Jakob Staland (C) som ersättare i 
valberedningen.  
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Daniel Nyström (M) föreslår kommunfullmäktige besluta att utse Ziita 
Eriksson (M) som ledamot samt Alf Persson (M) som ersättare i 
valberedningen. 
 
Gry Sjöberg (HOP) föreslår kommunfullmäktige besluta att utse Anne 
Persson (HOP) som ledamot samt Gry Sjöberg (HOP) som ersättare i 
valberedningen. 
 
Carina Halvars (V) föreslår kommunfullmäktige besluta att utse Gabriella 
Eidhagen (V) som ledamot tillika ordförande samt Gunilla Westling (V) som 
ersättare i valberedningen. 
 
Tomas Fröjd (S) föreslår kommunfullmäktige besluta att utse Diana 
Blomgren (S) som ledamot tillika vice ordförande samt Torbjörn Jansson (S) 
som ersättare i valberedningen. 
 
Charlie Ahlholm (SD) föreslår kommunfullmäktige besluta att utse Charlie 
Ahlholm (SD) som ledamot samt Kyrre Heggem (SD) som ersättare i 
valberedningen. 
 
Annika Sjögren (KD) föreslår kommunfullmäktige besluta att utse Annika 
Sjögren (KD) som ledamot samt Mikael Modin (KD) som ersättare i 
valberedningen. 
 
Torbjörn Nordström (L) föreslår kommunfullmäktige besluta att utse Arne 
Evertsson (L) som ledamot samt Lotta Nordström (L) som ersättare i 
valberedningen. 

Skickas till 

Personalfunktionen  
Hemsidan  
Akten  
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Dnr 2022-00023   

§ 89 Val av partiföreträdare 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att till partiföreträdare för mandatperioden 
2023-2026 utse: 
Tomas Fröjd (S) 
Charlie Ahlholm (SD) 
Jakob Staland (C) 
Gabriella Eidhagen (V) 
Ziita Eriksson (M) 
Annika Sjögren (KD) 
Anne Persson (HOP) 
Arne Evertsson (L) 

Beslutsförslag under mötet 

Kenneth Axling (S) föreslår Kommunfullmäktige besluta att utse Tomas 
Fröjd (S) till partiföreträdare för Socialdemokraterna. 
 
Margon Johansen (SD) föreslår Kommunfullmäktige besluta att utse Charlie 
Ahlholm (SD) till partiföreträdare för Sverigedemokraterna. 
 
Jakob Staland (C) föreslår Kommunfullmäktige besluta att utse Jakob 
Staland (C) till partiföreträdare för Centerpartiet. 
 
Carina Halvars (V) föreslår Kommunfullmäktige besluta att utse Gabriella 
Eidhagen (V) till partiföreträdare för Vänsterpartiet. 
 
Daniel Nyström (M) föreslår Kommunfullmäktige besluta att utse Ziita 
Eriksson (M) till partiföreträdare för Moderaterna. 
 
Annika Sjögren (KD) föreslår Kommunfullmäktige besluta att utse Annika 
Sjögren (KD) till partiföreträdare för Kristdemokraterna. 
 
Gry Sjöberg (HOP) föreslår Kommunfullmäktige besluta att utse Anne 
Persson (HOP) till partiföreträdare för Hoforspartiet. 
 
Torbjörn Nordström (L) föreslår Kommunfullmäktige besluta att utse Arne 
Evertsson (L) till partiföreträdare för Liberalerna. 
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Skickas till 

Personalfunktionen   
Hemsidan   
Akten  
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Dnr 2022-00009  

§ 90 Interpellationer och frågor 2022, anmälan 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avsluta ärendet. 

Ärende 

Inga interpellationer har inkommit till dagens sammanträde. 

Skickas till 

Akten  
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Dnr 2022-00086  

§ 91 Motion om att införa Söderhamnsmodellen, 
anmälan 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år.  

Ärende 

Annika Sjögren (KD) har inkommit med en motion om att äldreomsorgen i 
Hofors kommun bör göra det frivilligt för personalen att arbeta delade 
turer, enligt den modell som Söderhamns kommun testat. Sjögren menar 
att det ska vara möjligt för personalen att själva välja att gå delade turer, 
mot en kompensation i form av uppehållsersättning vid schemalagd delad 
tur. Således föreslår motionären att kommunfullmäktige beslutar 
- att uppdra till Socialnämnden att införa frivilligt delade turer i enlighet 
med Söderhamnsmodellen. 
 
Kommunfullmäktiges ålderspresident har tittat på förslaget och föreslår att 
ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning så att 
kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år. 

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut, kommunfullmäktiges ålderspresident Diana Blomgren (S), 
2022-10-06 
Motion, Annika Sjögren, 2022-08-30 

Skickas till 

Kristdemokraterna 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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Dnr 2022-00011  

§ 92 Rapportering av meddelanden 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporteringen av 
meddelanden. 

Ärende 

Rapportering av meddelanden till kommunfullmäktige under perioden 
2022-08-11 - 2022-10-06: 

Dok.nr Datum Avsändare Beskrivning 

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

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Jesper Öberg, 2022-10-06 

Skickas till 

Akten  
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Dnr 2022-00085  

§ 93 Sammanträdesdagar 2023 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nedanstående förslag till 2023 
års sammanträdesdagar för kommunfullmäktige och att uppdra till 
kommunfullmäktiges presidium att planera så att två sammanträden kan 
förläggas i Torsåker. 

Ärende 

Förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott 
(KSAU), kommunstyrelsen (KS) och kommunfullmäktige (KF) 2023 har 
arbetats fram av kansliet. Avstämningar har gjorts med ekonomifunktionen, 
ordförande och kommunchef. 
 
Förslag till sammanträden 

 JAN FEB MAR APR MAJ JUN AUG SEPT OKT NOV DEC 

KSAU  1 8, 22 5, 19 17, 31  30 20 4, 18 8  

KS 24 21  4 9 13  12 17 21  

KF  14 21 25 30 27   3 7 12 

 
Förslaget innehåller några förändringar i jämförelse med 2022 års 
sammanträdesplan. Till exempel så har antalet sammanträden för KS, KF, 
men framförallt KSAU utökats. Detta ligger i linje med det förslag som 
fullmäktigeberedningen lämnade över till fullmäktige i våras om ändrad 
politisk organisation. För att få detta att fungera så har 
sammanträdesdagarna för KSAU ändrats från tisdagar till onsdagar. 
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska två av kommunfullmäktiges 
sammanträden förläggas i Torsåker. Planeringen för detta föreslås likt 
tidigare år att överlämnas till kommunfullmäktiges presidium. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Linda Höglin, kanslichef 2022-08-23 
KSAU 2022-09-06 § 69 
KS 2022-09-20 § 81 
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Skickas till 

Socialnämnden  
Barn- och utbildningsnämnden  
Hoforshus AB 
Funktioner inom KS  
Hemsidan  
Akten 
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Dnr 2022-00062  

§ 94 Reviderat samverkansavtal/reglemente för 
gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta det nya reglementet och 
samverkansavtalet för gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamhet. 

Ärende 

Region Gävleborg har tagit fram förslag till nytt reglemente och 
samverkansavtal till Gemensamma nämnden för FoU Välfärd och 
hjälpmedel. Förändringarna innebär främst att verksamheten FoU Välfärd 
inte längre ska vara en del av nämndens uppdrag utan att denna del flyttas 
till Nätverk Välfärd, Länsledning.  
 
Kommunkontoret delar socialnämndens uppfattning och ser positivt på 
regionens förslag och har inget att erinra. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Fredrik Sundqvist, 2022-08-22 
Ändring av samverkansavtal/reglemente för gemensam nämnd för 
hjälpmedelsverksamheten - dnr RS 2022/909 
Socialnämndens beslut 2022-06-16 
KSAU 2022-09-06 § 63 
KS 2022-09-20 § 73 

Skickas till 

Gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamhet 
Akten  
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Dnr 2022-00061  

§ 95 Reviderat avtal/reglemente för gemensamma 
nämnden för företagshälsovård 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslagen till nytt samverkansavtal 
och reglemente för företagshälsovårdsnämnden att börja gälla från 1 
januari 2023. 

Ärende 

Sedan Företagshälsovårdsnämnden bildades 2014 har antalet medlemmar 
ökat och idag är Region Gävleborg och samtliga kommuner utom Ljusdal 
medlemmar i den gemensamma nämnden. I och med att antalet 
medlemmar har blivit fler behöver nämndens organisation ses över. Enligt 
reglementet utser varje medlem två ordinarie ledamöter och två ersättare 
vilket innebär att nämnden i dag består av 20 ordinarie ledamöter och lika 
många ersättare. Förslaget är att minska antalet ledamöter till en per 
medlem och en ersättare per medlem. Region Gävleborg har inkommit med 
förslag till nytt samverkansavtal och nytt reglemente för nämnden. 
 
Förslaget till nytt samverkansavtal innebär ändringar av 2 § så att antalet 
ledamöter från varje deltagande organisation ska vara en, med en 
ersättare. I samma paragraf föreslås också en ändring så att ordförande 
utses av regionfullmäktige och vice ordförande utses av 
kommunfullmäktige i Gävle kommun. Tidigare har dessa funktioner växlat 
mellan Gävle kommun och Region Gävleborg.  
 
I förslaget till nytt reglemente ändras § 6 om nämndens sammansättning på 
motsvarande sätt. 
 
Kommunförvaltningen har inget att invända mot Region Gävleborgs förslag 
till ändringar och föreslår därför att dessa antas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Pernilla Bredin, HR-chef 2022-08-22 
Region Gävleborgs missiv, den 16 maj 2022. 
Förslag till samverkansavtal och reglemente inkl. ändringar, den 16 maj 
2022. 
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KSAU 2022-09-06 § 62 
KS 2022-09-20 § 77 

Skickas till 

Region Gävleborg  
Akten  
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Dnr 2022-00058  

§ 96 Sotningsindex 2022 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Hofors kommun ska anta och korrigera 
taxorna för sotning utifrån det förmedlade cirkuläret från SKR. 

Ärende 

Gästrike Räddningstjänst har fått information från SKR om att de ihop med 
Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund (SSR) kommit överens om att 
tillämpa sotningsindex och justering av indexet. I bifogad handling finns mer 
information om sotningsindexet och justeringen som behöver göras. 
Gästrike Räddningstjänst beslutar inte om taxorna för rengöring (sotning) 
och brandskyddskontroller utan respektive kommuner behöver besluta om 
att tillämpa det nya indexet och genomföra justeringen. 
 
Räddningstjänsten har fått i uppdrag av kommunerna att se över hur 
processen kring sotningsindex ska fungera framöver. 

Beslutsunderlag 

SKR´s cirkulär 22:09, Sotningsindex 2022 
Tjänsteskrivelse Sotningsindex, Anders Holmkvist, 2022-07-11 
KSAU 2022-09-06 § 60 
KS 2022-09-20 § 76 

Skickas till 

Gästrike Räddningstjänst 
Akten  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(30) 
Kommunfullmäktige 
2022-10-17 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Dnr 2022-00075  

§ 97 Reviderat reglemente för Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd gällande tobaksfria 
nikotinprodukter 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

 Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd får ansvar för 
kommunens uppgifter enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter 

 beslutet gäller från och med den 18 oktober 2022. 

Ärende 

Under de senaste åren har användningen av snus ökat bland unga i Sverige. 
För att skydda barn och unga mot beroendeframkallande produkter 
beslutade riksdagen 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 
träder i kraft redan den 1 augusti 2022. Ansvaret för kontroll av lagens 
efterlevnad ligger på kommunerna. 
 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd (VGS) ansvarar för 
kommunens skyldigheter enligt den närbesläktade lagen om tobak och 
liknande produkter. Därför föreslås att även ansvaret för den nya lagen om 
tobaksfria nikotinprodukter placeras på VGS. Förslaget att ansvaret förläggs 
till VGS har skett på initiativ och i samråd med nämndens förvaltning. Det 
utökade ansvaret bedöms inte medföra något behov av utökad ram för VGS 
utan kostnaderna kommer att täckas av befintlig och tillsynsavgifter. 
 
Förslag om taxeändring utifrån detta kommer att komma i ett separat 
ärende senare under hösten. 
 
Enligt samverkansavtalet och kommunallagen framgår att alla tre 
kommuners kommunfullmäktige behöver besluta om förändrat reglemente. 
Beslutet med ändring föreslås börja gälla den 18 oktober 2022 efter att 
samtliga tre kommuner har hunnit lyfta ärendet till respektive 
kommunfullmäktige. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(30) 
Kommunfullmäktige 
2022-10-17 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Linda Höglin, kanslichef 2022-06-28 
KSAU 2022-09-06 § 65 
KS 2022-09-20 § 78 

Skickas till 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd  
Akten 
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Dnr 2022-00053  

§ 98 Reviderad förbundsordning för 
Samordningsförbund Gävleborg 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förbundsordningen för 
Samordningsförbund Gävleborg (org.nr. 222000-3137). 

Ärende 

Samordningsförbund Gävleborg skickade den 21 april 2022 ut ett förslag till 
en reviderad förbundsordning för Samordningsförbund Gävleborg på remiss 
till alla medlemmar, däribland Hofors kommun. 
 
Jurister hos Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Sveriges kommuner 
och regioner har gjort en omtolkning av 10§ Lag (2003:1210) om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser. Enligt 10§ ska varje förbundsmedlem 
vara representerad i förbundsstyrelsen med minst en ledamot och en 
ersättare. I den tidigare tolkningen ansågs varje part för sig 
(Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region, kommun) som en 
medlem. En omtolkning har nu skett vilket innebär att varje enskild 
kommun anses vara en medlem.  
 
För Samordningsförbund Gävleborgs del innebär det att varje kommun ska 
vara representerad av med minst en ledamot och en ersättare i styrelsen. 
Den ordning vi har nu innebär att fem kommuner är ledamöter och fem är 
ersättare.  
 
Hofors kommun skickade in sitt yttrande den 20 juni 2022 och hade inga 
invändningar mot förslaget. Den nya förbundsordningen för beslut inkom 
till kommunen den 6 juli 2022. 
 
En justering i 5 § styrelsen har gjorts sedan förslaget inkom till kommunen 
på remiss. 
Följande har strukits: Styrelsen utser ordförande.  
Istället står det: Ordförande är Region Gävleborg. Vice ordförande är en av 
kommunernas ledamöter.   
 
Vilket är en ändring utifrån hur det tidigare har fungerat i praktiken. 
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Förslaget till reviderad förbundsordning innebär inga stora skillnader för 
kommunen och kommunen hade inget att erinra mot förslaget. 
Kommunfullmäktige föreslås därför att anta den reviderade 
förbundsordningen. 

Beslutsunderlag 

Reviderad förbundsordning för Samordningsförbund Gävleborg 
Tjänsteskrivelse Jenny Hammar, samordnare 2022-08-12 
Förbundordning Samordningsförbund Gävleborg- För beslut 2022-07-06 
Yttrande reviderad förbundsordning för Samordningsförbund Gävleborg  
KS 2022-06-14 § 62 
KSAU 2022-09-06 § 66 
KS 2022-09-20 § 79 

Skickas till 

Socialnämnden  
Samordningsförbund Gävleborg  
Akten  
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Dnr 2022-00065  

§ 99 Förseningsavgifter vid kommunens bibliotek 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att förseningsavgifter för vuxenmedia utgår. 

Ärende 

Barn- och utbildningsnämnden har 2022-05-23 beslutat att föreslå 
Kommunfullmäktige att förseningsavgifter för vuxenmedia utgår.  
 
Styrgruppen för HelGe-biblioteken föreslår att förseningsavgifter för 
vuxenmedia utgår. 
Styrgruppen föreslår att rutinen med påminnelse, spärr av lånekort och 
fakturering av förkomna medier fortsätter enligt tidigare beslut. 
 
Intäkterna från förseningsavgifterna uppgick år 2019 till ungefär 2 000 kr. 
Avgifterna erlades huvudsakligen med Swish. Kostnaden för Swish uppgår 
för bibliotekets del till 40 kronor i månaden och 2,50 kronor per 
transaktion.  Utöver faktiska kostnader tillkommer också administrativ 
arbetstid. 
 
Bakgrund 
Alla folkbibliotek i Gävleborgs län, med det gemensamma namnet HelGe-
biblioteken, samarbetar för att använda bibliotekens resurser på ett 
ändamålsenligt sätt och erbjuda länets invånare bättre biblioteksservice. 
HelGe-biblioteken har fram till pandemin 2020 tagit ut förseningsavgifter 
för vuxenmedia som ej blivit återlämnade i tid. Avgiften har varit 1 kr/dag 
och betalas kontant, med swish eller via faktura. Förseningsavgifter utgör 
en marginell del av bibliotekets intäkter, medan hanteringen är förenad 
med kostnader och administrativ tid. 
 
Medlemsbiblioteken önskar nu ta bort förseningsavgifter helt från 
bibliotekssamarbetet. Det är en fråga om tillgänglighet, jämlikhet och ligger 
i linje att skapa förutsättningar för alla att ta del av bibliotekens utbud och 
ges tillgång till kulturell verksamhet och kulturella upplevelser. 
För att ta bort förseningsavgifterna permanent krävs att samtliga 
medlemskommuner bifaller styrgruppens önskemål. Gävle och Nordanstig 
har beslutat i enlighet med förslaget, medan övriga medlemskommuner 
förbereder ärendet. Hittills har ingen kommun avvisat förslaget. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Andreas Wibecker 2022-08-15 
BUN 2022-05-23 § 51 
KSAU 2022-09-06 § 67 
KS 2022-09-20 § 80 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
Akten  
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Dnr 2022-00009  

§ 100 Interpellationer och frågor 2022 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avsluta ärendet efter genomförd debatt. 

Ärende 

Följande interpellation är anmäld för debatt till dagens sammanträde: 

 Interpellation om äldreboendet, Alf Persson (M) 

Beslutsunderlag 

Interpellation om äldreboendet, Alf Persson (M) 
Svar på interpellation om äldreboendet, Tomas Fröjd (S) 

Skickas till 

Akten  
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