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Dnr  

§ 105 Kungörande 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna sammanträdets kungörande. 

Ärende 
Sammanträdet har kungjorts på kommunens officiella anslagstavla. 
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Dnr  

§ 106 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen med 
nedanstående ändringar. 

Ärende 
Ändringar av utskickad dagordning: 

Ärende 16, Motion om att utveckla lekplatserna, anmälan tas upp för beslut 
direkt efter ärende 9.  

Ärende 17, Interpellationer och frågor, öppnas innan punkt 10 för beslut 
gällande anmälningarna av interpellationer. Därefter stängs mötespunkten 
för att sedan återupptas enligt den ursprungliga ordningen. 
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§ 107 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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Dnr 2018-00121 

§ 108 Avsägelse/fyllnadsval 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att som ny ersättare i Gästrikerådets 
styrgrupp utse Jakob Staland (C) 

Ärende 
Efter Hans Larssons (C) bortgång behövs en ny ersättare till Gästrikerådets 
styrgrupp och Centerpartiet har föreslagit Jakob Staland (C). 

Skickas till 
Jakob Staland (C) 
Gästrikerådet 
Akten 
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Dnr 13043 

§ 109 Information revisionen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Kommunfullmäktige informeras om: 

• Fortsatt avtal med revisionsbyrån KPMG 

• Granskning av delårsbokslut 

• Kommande möte med revisionen 

• Granskningen av kompetensförsörjning och digitalisering inom 
äldreomsorgen ska göras om. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information, Ingemar Kalén, ordförande revisionen 
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Dnr 2021-00051 

§ 110 Uppföljningar 2021, Hofors Kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsbokslut 2021 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 plusresultat per sista augusti 2020 om totalt 
13,6 mkr. Prognosen per augusti 2021 är att Hofors kommuns resultat 
2020-12-31 är -1 mkr vilket är 18,2 mkr lägre jämfört med budgeterat 
resultat på 17,2 mkr. Nämnderna visar ett negativt resultat och 
helårsprognos på -34 mkr efter perioden. En del statsbidrag som tillkommer 
på grund av covid-19 är med i prognosen, men inte fördelat på nämnderna. 

Kommunstyrelsens prognos är ett underskott om totalt 6,8 mkr som främst 
består av kostnadsavvikelser av engångskaraktär eller som inte har varit 
budgeterade alls. De stora avvikelseposterna är kost och städ, Mira, 
kriskommunikation, samt fritid. I prognosen har vi även tagit hänsyn till 
avvikelser från räddningstjänsten samt kostnader för översiktsplanen. Barn- 
och utbildningsnämnden ser i dagsläget ut att gå mot ett underskott på ca 
12,4 mkr där de signifikanta avvikelserna är ej genomförda besparingar på 
Entré ungdom, lokaler som inte kunnat sägas upp, minskning i 
statsbidraget, avtalet HÖK21 och volymökning. Socialnämndens prognos i 
dagsläget är ett underskott på 15 mkr. Nämnden har haft mycket 
merkostnader på grund av covid-19 som påverkat resultatet negativt, 
minskade intäkter från Migrationsverket och höga kostnader för externa 
placeringar inom Individ och familjeomsorgen. 

Kommunövergripande mål 
Att Sverige och resten av världen har befunnit sig i en kris har inte undgått 
Hofors kommun. I början av perioden låg fokusen främst på att hantera den 
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pågående pandemin. Den sammanfattande bedömningen av 
måluppfyllelsen är att vi är på väg att uppnå målen, men att detta arbete 
inte har fått den fulla effekt som vi planerat. Fokus just nu bör läggas på att 
hantera effekterna av pandemin, framför allt gällande psykisk ohälsa och de 
ekonomiska aspekterna. 

Prognosen för målet en god ekonomisk hushållning är negativt medan vi 
kan se mycket positivt i målen för att främja ett positivt företagsklimat och 
skapa förutsättningar för en jämlik folkhälsa i hela samhället. Några positiva 
resultat som vi vill lyfta fram är samarbetet med föreningslivet för i så stor 
utsträckning som möjligt kunna hålla anläggningarna öppna för barn och 
ungdomar under restriktioner, arbetet med att stödja företagen i krisen 
samt den begränsade smittspridningen i kommunen. 

Beslutsunderlag 
KSAU 2021-10-05 § 96 
KS 2021-10-19 § 114 
Tjänsteskrivelse Yuval Chulati 2021-10-07 
Årsredovisning 2021 Hofors kommun 
Muntlig information Yuval Chulati, ekonomichef 

Skickas till 
Akten  
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Dnr 2015-00088 

§ 111 Utökning av investeringsmedel för Hofors 
tågstation 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ytterligare investeringsmedel på 
600 000 kr under 2022 avseende anläggningen Hofors tågstation. 

Ärende 
Syftet med den nya gestaltningen framför järnvägsstationen i Robertsholm 
är att separera trafikslag för att öka trafiksäkerheten, attraktiviteten och 
framkomligheten för alla trafikslag. Den nya gestaltningen ger även 
möjlighet att anlägga en pendlarparkering, gång- och cykelväg samt en ny 
busshållplats med tydligare koppling till spårområdet. Det finns en 
uppdaterad detaljplan för området med ny utformning som antogs den 
2017-10-24. 

Den preliminära kostnadskalkylen för projektgenomförandet ligger på 
7 570 000 kr. Hofors kommun har sökt och fått beviljat en statlig 
medfinansiering om totalt 3 368 100 kr samt att Hofors Kommunfullmäktige 
beslutade i Budget 2022, plan 2023-2024 att godkänna 3 600 000 kr för 
denna investering.  

Det saknas idag 602 000 kr för att projektet ska kunna genomföras. 
Beloppet avser till stor del laddstolpar som har blivit uträknat i den statliga 
medfinansieringen. Hofors kommun kommer att göra en separat ansökan 
till Länsstyrelsens Klimatklivet för medfinansiering till detta. 

Beslutsunderlag 
KSAU 2021-10-05 § 89 
KS 2021-10-19 § 108 
Tjänsteskrivelse Liliana Sultana, Administrativ chef, 2021-09-21 
Muntlig information, Liliana Sultana 
VGS 2017-08-29 § 124 Antagande av detaljplan för fastighet 11:54 m.fl., i 
Robertsholm, Hofors kommun 
Ansökan medfinansiering tågstationen - Trafikverket 
Kostnadsuppskattning JVST - Hoforhus, Mavacon 
Ekonomisk kalkyl 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

13(32) 
Kommunfullmäktige 
2021-11-09 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Beslutsförslag under mötet 
Daniel Johansson (S) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att godkänna 
ytterligare investeringsmedel på 600 000 kr under 2022 avseende 
anläggningen Hofors tågstation. 

Skickas till 
Akten 
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Dnr 2018-00142 

§ 112 Samarbetsavtal för upphandlingsstöd  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna samarbetsavtalet med 
Sandvikens kommun gällande upphandling enligt avtalsförslaget. 

Ärende 
Inköp Gävleborgs organisation upphörde januari 2020 och 
upphandlingsansvaret återfördes tillbaka till kommunen. Hofors kommun 
har sedan våren 2020 haft ett 1-årigt avtal med Sandvikens kommun 
gällande upphandling. Detta avtal föreslås nu förnyas med Sandvikens 
kommun med en avtalstid på 2 år + 1 +1.  

Avtalet innebär att vi har upphandlingskompetens från Sandviken som utför 
våra upphandlingar och även gemensamma upphandlingar med Sandviken 
och Ockelbo. Vissa upphandlingar berör alla tre kommuner och det innebär 
större volymer i upphandlingen. Detta ökar möjligheterna till bättre priser 
på avtalade produkter. 

Beslutsunderlag 
KSAU 2021-10-05 § 94 
KS 2021-10-19 § 112 
Tjänsteskrivelse, Anna Mattsson, Inköpsspecialist 2021-09-21 
Komplettering till tjänsteskrivelse Samverkan i inköps- och 
upphandlingsfrågor 
Avtalsförslag med Sandviken 

Beslutsförslag under mötet 
Daniel Johansson (S) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att godkänna 
samarbetsavtalet med Sandvikens kommun gällande upphandling enligt 
avtalsförslaget. 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Sandvikens kommun 
Akten  
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Dnr 2021-00018 

§ 113 Rapportering av obesvarade motioner och 
medborgarförslag 2021 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporteringen av obesvarade 
motioner och medborgarförslag 2021. 

Ärende 
I Kommunallagen 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 2021-07-28 är nedanstående motioner och medborgarförslag 
obesvarade. 

Obesvarade medborgarförslag – äldre än ett år 

Anmäld KF Dnr Ärende Status 

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 

2019-11-12 2019/98 
Medborgarförslag om belysning av 
gångväg vid Postiljonsvägen 

Klar från 
handläggare 

2019-09-17 
2019/68 Medborgarförslag om hundrastgård 

i Hagaparken 
Utredning 
pågår 

 

Obesvarade medborgarförslag – ej äldre än ett år 

Anmäld KF Dnr Ärende Status 

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

Utredning 
pågår 

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

Utredning 
pågår 
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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 

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

Utredning 
pågår 

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

Utredning 
pågår 

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

Inväntar 
yttrande 

2020-11-10 2020/54 
Medborgarförslag om Europarådets 
resolution 1815  

KF 2021-08-
24 

 

Obesvarade motioner – äldre än ett år 

Anmäld KF Dnr Ärende Status 

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

Utredning 
pågår 

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

Inväntar 
yttrande 

2019-03-19 2019/15 Motion om gratis broddar KF 2021-08-
24 

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

Utredning 
pågår 

2017-05-23 2017/86 Motion om lokalt producerade 
livsmedel 

KF 2021-08-
24 

 

Obesvarade motioner – ej äldre än ett år  

Anmäld KF Dnr Ärende Status 

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

Inväntar 
yttrande 

2021-02-23 2021/4 
Motion om inrättande av en 
Coronakommission 

KF 2021-08-
24 

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

Utredning 
pågår 

2020-12-15 2020/91 
Motion om ofrivillig ensamhet hos 
de äldre 

Utredning 
pågår 
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2020-11-10 2020/83 

Motion om att säkerställa 
tillgången på kompetens för 
dyslexiutredningar 

KF 2021-08-
24 

2020-11-10 2020/82 

Motion om digitalisering – 
grundläggande samhällsservice 
även i glesbygd 

Utredning 
pågår 

2020-11-10 2020/77 Motion om digitala hjälpmedel  KF 2021-08-
24 

2020-11-10 2020/68 
Motion om relationer mellan 
generationer  

KF 2021-08-
24 

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

 

Beslutsunderlag 
KS 2021-09-21 § 100 
KSAU 2021-09-07 § 83  
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, Kanslichef, 2021-07-28 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Nämnderna 
Akten  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

18(32) 
Kommunfullmäktige 
2021-11-09 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Dnr 2021-00032 

§ 114 Besvarande av motion om differentierade 
förskoleavgifter för ökad jämlikhet 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att få svar på 
följande för att kunna ta ställning och förstå skillnaden bättre: Vad skulle 
kostnaden bli? Hur stor är risken för feldebiteringar? Hur många är det idag 
som är avgiftsbefriade? Hur många kommer att omfattas, om det blir ett 
nytt avgiftssystem enligt motionens förslag? 

Ärende 
Samuel Gonzalez Westling (V) har inkommit med en motion om 
differentierade förskoleavgifter för ökad jämlikhet. I motionen föreslås att 
en ny taxetabell, som gör större skillnad beroende på inkomst, införs inom 
den beslutade maxtaxan för förskola och fritidshem. Kommunfullmäktige 
har överlämnat ärendet till Kommunstyrelsen som i sin tur begärt ett 
yttrande från Barn- och utbildningsnämnden senast september 2021. 

I svaret till Kommunstyrelsen har Barn- och utbildningsnämnden föreslagit 
att motionen avseende ny taxetabell avslås, med hänvisning till att Hofors 
kommun tillämpar differentierade avgifter enligt förordning om statsbidrag 
för maxtaxa som medger ökat köputrymme för hushåll med låg ekonomisk 
standard. BUN framför även att familjerna med lägst ekonomisk 
levnadsstandard har avgiftsfri förskola och skolbarnsomsorg och att 
ekonomiskt utsatta familjer i högre grad riskerar att drabbas av 
återbetalningskrav eller för hög avgift vid tillämplig av fler taxenivåer. 

Förslaget innebär ökad administration och därmed även ökade kostnader 
för BUN. 

Beslutsunderlag 
KSAU 2021-10-05 § 97 
KS 2021-10-19 § 115 
Tjänsteskrivelse Yuval Chulati, ekonomichef 2021-09-20 
BUN 2021-09-06 § 71 Svar på motion "Differentierade förskoleavgifter för 
ökad jämlikhet", 2021-09-06 
Motion, 2021-03-24 
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Beslutsförslag under mötet 
Daniel Johansson (S), Arne Evertsson (L) Anders Björk (HOP) och Kenneth 
Axling (S) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Carina Halvars (V)och Samuel Gonzalez Westling (V) föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

Samuel Gonzalez Westling (V) och Margon Johansen (SD) föreslår att 
ärendet återremitteras. 

Ziita Eriksson (M) och Annika Sjögren (KD) föreslår att ärendet 
återremitteras för att få svar på följande för att kunna ta ställning och förstå 
skillnaden bättre: Vad skulle kostnaden bli? Hur stor är risken för 
feldebiteringar? Hur många är det idag som är avgiftsbefriade? Hur många 
kommer att omfattas, om det blir ett nytt avgiftssystem enligt motionens 
förslag? 

Daniel Johansson (S), Alice Lindgren (C), Anders Björk (HOP) och Kenneth 
Axling (S) föreslår att ärendet avgörs idag. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns 4 förslag till beslut: Daniel Johanssons 
(S) m.fl. förslag om avslag, Carina Halvars (V) m.fl. förslag om bifall, Ziita 
Erikssons (M) m.fl. förslag om återremiss samt Daniel Johanssons (S) m.fl. 
förslag att ärendet ska avgöras idag.  

Ordförande ställer först förslaget om återremiss mot att ärendet ska 
avgöras idag och finner att kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska 
avgöras idag. 

Votering begärs och verkställs genom upprop.  

Omröstningsresultat 
Antalet angivna röster är 30. Med 11 röster för att återremittera ärendet 
och 19 röster för att avgöra ärendet idag beslutar Kommunfullmäktige i 
enlighet med bestämmelserna om minoritetsåterremiss att återremittera 
ärendet. 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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Dnr 2020-00091 

§ 115 Besvarande av motion om ofrivillig ensamhet 
hos de äldre 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  

• bifalla motionen 

• ge kommunstyrelsen i uppdrag att samordna utredningen. 

Ärende 
Hoforspartiet har lämnat in en motion om att kommunen ska öppna upp 
naturliga mötesplatser för ofrivilligt ensamma äldre och socialt isolerade 
som inte vill, kan eller tyvärr inte har råd att gå på fik, caféer eller 
restauranger. 

Kommunfullmäktige beslutade den 2020-12-15 § 134 att överlämna 
ärendet till Kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har därefter 
skickat förslaget på remiss till Socialnämnden, PRO, SPF samt kommunala 
pensionärsrådet. Socialnämnden och PRO har inkommit med yttranden i 
ärendet. 

Av inkomna yttranden framgår att PRO ställt sig positiv till förslaget medan 
Socialnämnden ställt sig mer tveksam till ett öppnande av sina boenden 
pga. risk för smittspridning bland de äldre på boendet.  

Förvaltningen bedömer, då vi under pandemin fått uppleva hur sårbara 
våra äldre är och vilka effekter det kan få om vi får in smitta i våra 
äldreboenden, att kommunen ej bör öppna upp för sådan verksamhet. Den 
föreslagna åtgärden riskerar även att stå i strid med 
konkurrenslagstiftningen, eftersom det i dagsläget finns lokala aktörer som 
har mötesplatser för målgruppen äldre. Dessa uppges ha för avsikt att 
fortsätta sitt arbete med att skapa mötesplatser för målgruppen äldre.  
Några av aktörerna kommer även att söka medel för att kunna utveckla 
detta.  

Kommunen har tidigare samverkat med de lokala aktörerna i deras arbete 
med att motverka ensamhet hos de äldre och har för avsikt att fortsätta 
stötta dessa aktörer att nå ut till målgruppen. 
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Beslutsunderlag 
KSAU 2021-10-05 § 98 
KS 2021-10 19 § 116 
Tjänsteskrivelse Per Lindholm, Verksamhetsutvecklare 2021-09-15 
Yttrande från Pro Hofors-Torsåker, 2021-05-25 
Yttrande från Socialnämnden, 2021-04-22 
Motion, 2020-12-11 

Beslutsförslag under mötet 
Kenneth Axling (S), Daniel Johansson ()S Samuel Gonzalez Westling (V), 
Anne Persson (HOP), Margon Johansen (SD) föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla motionen. 

Kenneth Axling (S), Daniel Johansson (S), Anne Persson (HOP),  och Margon 
Johansen (SD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen 
med tillägget att kommunstyrelsen ges i uppdrag att samordna 
utredningen. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar först om kommunfullmäktige beslutar att bifalla 
motionen och finner att motionen bifalls.  

Därefter frågar ordförande om kommunfullmäktige beslutar att anta 
Kenneth Axlings (S) förslag om tillägg och finner att tillägget antas.  

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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Dnr 2019-00098 

§ 116 Besvarande av medborgarförslag om 
belysning av gångväg vid Postiljonsvägen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget. 

Ärende 
Ett medborgarförslag om att sätta upp belysning på gångstigen mellan 
Postiljonsvägen och elljusspår har inkommit till kommunen. 
Kommunfullmäktige beslutade den 2019-11-12 att överlämna ärendet till 
Kommunstyrelsen för beredning.  

Medborgaren föreslår att belysa gångvägen från Postiljonsvägen fram till 
befintligt elljusspår med tre max fyra trä stolpar för att ökad trygghet. 
Gångvägen ligger på kommunens mark och underhålls vintertid 
(plogning/sandning).  

Enligt Hoforshus yttrande skulle det krävas: 

• Investeringsmedel på c:a 72 986:- samt en årlig driftskostnad på c:a 
10 000:- /år för att sätta upp stålstolpar; 

• Investeringsmedel på c:a 78 410:- samt en årlig driftskostnad på c:a 
11 000:- /år för att sätta upp trästolpar. 

Beslutsunderlag 
KS 2021-09-21 § 101  
KSAU 2021-09-07 § 85 
Tjänsteskrivelse Liliana Sultana, Administrativ chef, 2020-10-20 
Budgetkalkyler stålstolpar och trästolpar, 2020-10-09 
Karta gångväg Postiljonsvägen/elljusspår 
Medborgarförslag, 2019-10-24 

Beslutsförslag under mötet 
Anne Persson (HOP), Margon Johansen (SD), Samuel Gonzalez Westling (V), 
Daniel Johansson (S), Ann-Sofie Stenbacka (C) föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget.  
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Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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Dnr 2017-00086 

§ 117 Besvarande av motion om lokalproducerat 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

Ärende 
Moderaterna har lämnat in en motion om att offentlig upphandling av 
livsmedel bör innehålla krav som beaktar vikten av hållbart jordbruk och 
samtidigt beaktar behovet av långsiktig självförsörjning. Motionärerna 
menar att livsmedel som kommunen köper in bör komma från svenska 
gårdar och att de ska vara producerade enligt svenskt regelverk. De framför 
att man bör se till att livsmedlen i största möjliga mån kommer från lokala 
producenter för att på så vis värna om landsbygden och bidra till att skapa 
arbete inom vår egen region samt förbättra vår självförsörjningsgrad av 
livsmedel. 

Utifrån detta föreslår motionären: 

1. Kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen lämnar en framställan hos 
Inköp Gävleborg om att livsmedel som köps in bör komma från svenska 
gårdar och att de i största möjliga mån kommer från lokala producenter. 

2. En ny parameter införs under fokusområdet ”hållbar utveckling” i 
kommunens verksamhetsplan, nämligen ”andelen lokalt producerade 
livsmedel” samt att kommunen uppställer ett mål för att nå denna 
parameter under viss tid. 

Utifrån lagstiftningen får kommunen inte ställa krav på lokalproducerad och 
svensk mat. Vi kan inte heller ge de lokala leverantörerna en förtur enbart 
för att de är lokala. Däremot kan de lokala leverantörerna konkurrera på 
samma vis som andra leverantörer inom de områden som finns. Hofors 
kommun får köpa närproducerat i det utrymme som lagen tillåter. LOU 4 
kap. 13–17 §§ lag (2016:1145) anger att man ska dela upp avtal och om 
man inte gör det ska man motivera varför. Detta ger en öppning i 
exempelvis kommande livsmedelsupphandlingar. 

Nuvarande livsmedelssavtal löper ut 2022-08-31 och efter det har vi 
möjlighet att förlänga 

avtalet med 1+1 år. Inte först då har vi möjlighet att förändra kraven och en 
eventuell uppdelning genom en ny upphandling. Förtydligande är att vi inte 
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får dela upp avtal för att hamna under tröskelvärdet för att på så vis 
undvika upphandling. 

I november 2020 har Kommunfullmäktige i Hofors beslutat att anta 
Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi som 
livsmedelsstrategi för Hofors kommun. Under strategiskt område 
”konsument och marknad” finns det som mål: 

Offentlig upphandling av livsmedel och måltidstjänster ska styra mot och 
motsvara 

samhällets ambitioner och lagar inom djurskydd och miljö 

Med två åtgärder som går i linje med motionen: 

• Region Gävleborg, MatVärdens projektverksamhet och 
kommunerna möjliggör för länets livsmedelsföretag att delta i 
offentlig upphandling och kunna leverera till den offentliga 
marknaden. 

• Region Gävleborg och länets kommuner ställer sådana krav i 
upphandlingen som leder till att andelen svenska livsmedel i den 
offentliga livsmedelskonsumtionen ökar till minst 60 procent av 
inköpsvärdet. 

Hofors kommun är i dagsläget i implementeringsfasen av 
livsmedelstrategin. Kommunstyrelsens förvaltning äger processen och 
hoppas på att i samverkan med berörda parter uppnå Livsmedelstrategin 
och de kommunala målen. 

Det är i dagsläget svårt att räkna hur stora kvantiteter kommunen kan 
komma att köpa av lokalproducerade livsmedel. En ökning med 40 % av 
ekologiska råvaror skulle kosta kommunen ca 1 mkr/år för kostenheten. 
Detta bör beaktas i budgetarbetet. 

Beslutsunderlag 
KF 2021-08-24 § 73 
KS 2021-06-15 § 82 
KSAU 2021-06-01 § 70 
Tjänsteskrivelse, Charlotte Karlsson, Chef Städ- och måltidsservice, 2021-05-
15 
Yttrande om lokalproducerade livsmedel, Entré Hofors, 2021-01-21 
Yttrande om lokalproducerade livsmedel, Ekonomifunktion/Inköp, 2021-02-
19 
Motion, 2017-04-25 
Förtydligande av motion, 2017-05-23 
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Beslutsförslag under mötet 
Samuel Gonzalez (V), Anne Persson (HOP), Ziita Eriksson (M), Charlie 
Ahlholm (SD), Alice Lindgren (C), Kenneth Axling (S) och Daniel Johansson 
(S) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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Dnr 2021-00072 

§ 118 Motion om att utveckla lekplatserna, anmälan 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen 
för beredning så att Kommunfullmäktige kan fatta beslut i ärendet senast 
den sista juni 2022. 

Ärende 
Samuel Gonzalez Westling (V) har inkommit med en motion om förbättring 
av lekparkerna i kommunen. 

Utifrån detta föreslås att Kommunfullmäktige beslutar att:  

• Hofors kommun ska öronmärka en summa om minst 200 000 kr per 
år för nyinvesteringar i lekparker, i första hand i Hofors och Torsåker 

• Hofors kommun avsätter tillräckliga medel i driftsbudgeten för att 
hålla lekparkerna i gott skick i hela kommunen. 

• Hoforshus AB ges i uppdrag att ombesörja att det i nära anslutning 
till samtliga av dess hyresrätter finns moderna lekparker som 
uppfyller dagens krav och förväntningar. 

• Kommunen och Hoforshus AB ska undersöka möjligheterna att hitta 
sponsorer i kommunen som är villiga att bidra både till drift och 
investeringar av lekparker. 

• Kommunen och Hoforshus AB, var och en för sina respektive 
ansvarsområden, upprättar en plan för investeringar och underhåll 
av lekparker, planen ska prioritera sådana områden där de 
socioekonomiska förutsättningarna anses vara de mest 
ogynnsamma. 

Kommunfullmäktiges presidium har gått igenom förslaget och föreslår att 
ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen för beredning så att 
Kommunfullmäktige kan fatta beslut i ärendet senast den sista juni 2022. 

Beslutsunderlag 
Förslag till beslut, Kommunfullmäktiges presidium, 2021-09-29 

Motion, 2021-09-20 
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Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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Dnr 2021-00028 

§ 119 Interpellationer och frågor 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  

• bordlägga interpellationerna om hur rättssäkerheten säkerställs vid 
beslut i individärenden, om åtgärder kring mobbning och kränkande 
särbehandling i skolan kopplat till pandemin samt om hur Hofors 
kommun arbetar med barnens psykiska hälsa under pandemin 

• interpellationen om coronapandemins inverkan på äldreomsorgen 
ska besvaras av Socialnämndens ordförande vid 
kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 2021-12-15 

• interpellationen angående nedskärningarna i Barn- och 
utbildningsnämnden ska besvaras av Barn- och 
utbildningsnämndens ordförande vid kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde den 2021-12-15 

• interpellationen om ett gott näringslivsklimat - viktigt för den 
kommunala välfärden ska besvaras av kommunstyrelsens 
ordförande vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 2021-
12-15. 

Ärende 
Följande interpellationer är anmälda till kommunfullmäktige för debatt vid 
detta sammanträde: 

• Besvarande av interpellation om hur rättssäkerheten säkerställs vid 
beslut i individärenden 

• Besvarande av interpellation om åtgärder kring mobbning och 
kränkande särbehandling i skolan kopplat till pandemin 

• Besvarande av interpellation om hur Hofors kommun arbetar med 
barnens psykiska hälsa under pandemin 

Följande interpellationer har inkommit och ska anmälas till 
kommunfullmäktige:  

• Interpellation från Alf Persson (M) om coronapandemins inverkan 
på äldreomsorgen 
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• Interpellation från Samuel Gonsales Westling (V) angående 
nedskärningarna i Barn- och utbildningsnämnden 

• Interpellation från Ziita Eriksson (M) om ett gott näringslivsklimat - 
viktigt för den kommunala välfärden 

Beslutsunderlag 
Interpellation om hur rättssäkerheten säkerställs vid beslut i individärenden 
Svar på interpellation om hur rättssäkerheten säkerställs vid beslut i 
individärenden 
Interpellation om åtgärder kring mobbning och kränkande särbehandling i 
skolan kopplat till pandemin 
Svar på interpellation om åtgärder kring mobbning och kränkande 
särbehandling i skolan kopplat till pandemin 
Interpellation om hur Hofors kommun arbetar med barnens psykiska hälsa 
under pandemin 
Svar på interpellation om hur Hofors kommun arbetar med barnens 
psykiska hälsa under pandemin 
Interpellation om coronapandemins inverkan på äldreomsorgen 
Interpellation angående nedskärningarna i Barn- och utbildningsnämnden 
Interpellation om ett gott näringslivsklimat - viktigt för den kommunala 
välfärden 

Skickas till 
Akten  
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Dnr 2021-00058 

§ 120 Rapportering till Kommunfullmäktige 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 

Ärende 
Rapportering av meddelanden till Kommunfullmäktige för perioden 2021-
08-14 – 2021-10-29:  

Dok.nr Datum Avsändare Beskrivning 

13456 2021-10-26 Revisionen Granskning av kommunens 
delårsrapport 2021 

13372 2021-10-14 Socialnämnden SN 2021-10-07 § 105 Redovisning av ej 
verkställda beslut, period 3 

13430 2021-10-01 PRO Hofors - 
Torsåker 

Uttalande manifestation PRO Gävleborg 

13271 2021-09-27 Länsstyrelsen 
Gävleborg 

Beslut om efterträdarval, ny ledamot 
Daniel Wintherhamre (V), ny ersättare 
Gunnar Halfvars (V) 

13270 2021-09-27 Länsstyrelsen 
Gävleborg 

Beslut om efterträdarval, ny ersättare 
Vigdis Nymo Löfgren (S) 

13269 2021-09-27 Länsstyrelsen 
Gävleborg 

Beslut om efterträdarval, ny ledamot 
Ann-Sofie Stenbacka (C), ny ersättare 
Per Berglund (C) 

13268 2021-09-27 Länsstyrelsen 
Gävleborg 

Beslut om efterträdarval, ny ersättare 
Gabriella Eidhagen (V) 

13212 2021-09-17 PRO Hofors Manifestation på Äldredagen den 1 
oktober 2021 

13279 2021-09-16 Social-
nämnden 

SN 2021-09-16, § 92 Yttrande över 
revisionens granskning av ej verkställda 
beslut enligt LSS 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Jesper Öberg, 2021-10-29 
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