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Ledamöter Närvaro Kommentar 

 Ja Nej  

1   Daniel Johansson (S) X  Ej § 34a-b pga jäv 

2   Marie-Louise Dangardt (S) X  Ej § 34a pga jäv 

3   Linda-Marie Anttila (S) X  Ej § 34a-b pga jäv 

4   Viktor Rasjö (S) X  Ej § 34d pga jäv 

5   Tomas Isaksson (S)  X  

6   Mari Rasjö (S) X  Ej §§ 29-32 

7   Kenneth Axling (S) X  Ej § 34a, c pga jäv 

8   Ing-Marie Möller Andersen (S) X  Ej § 34d pga jäv 

9   Torbjörn Jansson (S) X  Ej § 34a pga jäv 

10 Tiina Kauppi (S) X  Ej § 34a-b pga jäv 

11 Gunnar Bergkvist (S) X  Ej § 34d pga jäv 

12 Xamuel Gonzalez Westling (V) X  Ej § 34a pga jäv 

13 Susanna Wintherhamre (V) X  Ej § 34a pga jäv 

14 Daniel Wintherhamre (V) X  Ej § 34b pga jäv 

15 Kent Andersson (HOP) X  Ej § 34b pga jäv 

16 Mathias Strand (HOP) X  Ej § 34b pga jäv 

17 Peter Hillblom (HOP) X  Ej § 34a pga jäv 

18 Ziita Eriksson (M) X  Ej § 34a, c pga jäv 

19 Alf Persson (M) X  Ej § 34a pga jäv 

20 Eva Julin (M) X   

21 Lennart Johansson (SD) X  Ej § 34b- c pga jäv 

22 Ioan Paris (SD) X  Ej § 34a- c pga jäv 

23 Raimo Ojanen (SD) X  Ej § 34a pga jäv 

24 Hans Larsson (C)  X  

25 Ann-Sofie Stenbacka (C) X  Ej § 34a pga jäv 

26 Arne Evertsson (L) X   

27 Hans Backman (L) X  Ej § 34a pga jäv 

28 Broor Sundin (-) X   

29 Anne Persson (HOP) 
     2:e vice ordförande 

X  Ej § 34a pga jäv 

30 Linda Lundberg (V) 
     1:e vice ordförande 

X  Ej §§ 29-32, ej § 34a-b,c pga jäv 

31 Diana Blomgren (S) 
     Ordförande 

X   

SUMMA    
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Närvarolista/Omröstningsprotokoll 
 
 

Ersättare För ordinarie Närvaro Kommentar 

 Ledamot Ja Nej  

Tomas Fröjd (S)     

Carolin Brännvall (S) 3, 7, 11   § 34a,c,d 

Jonathan Nilsson (S) Nr. 6, m.fl.   §§29-32, § 34a,c,d 

Remzija Kolasinac (S) 9, 10, 8   § 34a,b,d 

Jonas Andersson (S)     

Anette Björk (S) Nr. 5   Ej § 34c pga jäv 

Carina Halfvars (V) Nr. 30 m.fl.   §§29-32, § 34a,b,d 

Sören Bergqvist (V) 30   § 34b 

Johan Ericsson (HOP) 17, 16   § 34a-b 

Diana Sahlén (HOP)     

Daniel Nyström (M)     

Per Tjerneld (M)     

-  (SD)     

- (SD)     

Alice Lindgren (C) Nr. 24   Ej § 34b pga jäv 

Per Berglund (C)     

Charlotta Backman (L)     

Lotta Nordström (L) 27   § 34a 

Kent Olsson (FHT)     

Pär Åslund (FHT)     

     

SUMMA     
 
Övriga närvarande:  
Linda Höglin Kommunsekreterare 
Christian Rickardsson, § 32 VD Hoforshus 
Mimmi Abramsson, § 34 Kommunchef 
Ulf Strömstedt, § 34 Senior Advisor 
Sussie Holmgren, § 34 Socialchef 
Ingemar Kalén, § 34 Ordf. kommunrevisorerna 
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§ 29. Kungörande 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna sammanträdets kungörande. 
 
 
 
 
 
 

§ 30. Godkännande av dagordning 

Ärende 

Tillägg: 
Ärende 18 ”Medborgarförslag om gång- och cykelväg vid Munteboleden, anmälan” 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen med ovanstående ändring. 
 
 
 
 
 

§ 31. Allmänhetens frågestund 

 
Under denna punkt har allmänheten möjlighet att ställa frågor om kommunens 
verksamheter. 
 
Ings frågor ställs. 
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Dnr 2015/139 

§ 32. Information om trygghetsboende 

Ärende 

Christian Rickardsson, VD Hoforshus, informerar om det kommande trygghetsboendet på 
Centralgatan 5. Trygghetsboendet genomförs i samverkan med SBO (Statens 
Bostadsomvandling AB). Valet att förlägga trygghetsboendet på Centralgatan 5 har gjorts 
med anledning av det geografiska läget; att det är nära till centrum och vårdcentral, och att 
fastigheten var i stort behov av renovering. 
 
Lägenheterna kommer att vara tillgänglighetsanpassade, försedda med tvättmaskin och 
torktumlare. En övernattningslägenhet kommer att finnas i fastigheten. 

Beslutsunderlag 

Muntlig information Christian Rickardsson, VD Hoforshus 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att tacka för informationen. 
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Dnr 2014/104 

§ 33. Avsägelse/Fyllnadsval 

Ärende 

Mimmi Abramsson har inkommit med en begäran om entledigande från uppdragen som 
revisor i Hofors Folkets Husförening (org. nr: 785500-0647) och Torsåkers 
bygdegårdsförening (org. nr: 885500-5552) samt som ersättare i Hofors Energi AB (org. nr: 
556233-7914). Socialdemokraterna föreslår att Peter Björebo, ny ekonomichef fr.o.m. 20 
juni 2016, väljs som ersättare för Mimmi Abramsson. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
att entlediga Mimmi Abramsson, från uppdragen som revisor i Hofors Folkets Husförening 
och Torsåkers Bygdegårdsförening, samt som ersättare i Hofors Energi AB, 
att utse Peter Björebo som revisor i Hofors Folkets Husförening och Torsåkers 
Bygdegårdsförening samt som ersättare i Hofors Energi AB under resterande mandatperiod 
2015-2018. 

Expedieras 

Mimmi Abramsson 
Peter Björebo 
Hofors Folkets Hus 
Torsåkers Bygdegårdsförening 
Hofors Energi AB 
Akten 
 
  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (24) 
Kommunfullmäktige 
2016-04-25 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

Dnr 2016/27 

§ 34. Föredragning av årsredovisning 2015, revisorernas berättelse samt 
beviljande av ansvarsfrihet för år 2015 

Ärende 

Mimmi Abramsson, kommunchef, och Ulf Strömstedt, senior advisor, föredrar 
årsredovisning för 2015. Hofors Kommun redovisar för 2015 ett negativt resultat på 17,3 
miljoner kronor. Under 2015 har kommunen arbetat med sex kommunövergripande mål. Av 
dessa bedöms ett som uppfyllt, fyra som delvis uppfyllda och ett mål som inte uppfyllt. Det 
mål som bedöms som uppfyllt är att Hofors kommun främjar ett positivt företagsklimat. 
Målen som anses delvis uppfyllda handlar om: 

- att det är tryggt och utvecklande att leva och bo i Hofors kommun, 
- att Hofors kommun är en attraktiv arbetsgivare, 
- att Hofors kommun är en positiv arbetsplats, samt 
- att Hofors kommun är en miljöinriktad kommun som bidrar till hållbar utveckling. 

Målet om att kommunens kostnader inte får överstiga intäkterna anses med anledning av 
årets resultat som inte uppnått. 
 
Sussie Holmgren, socialchef, föredrar Socialnämndens resultat, analys av resultatet samt 
handlingsplan framåt. 
 
Ingemar Kalén, kommunrevisionens ordförande, föredrar revisionsberättelsen. Genom 
granskning av den interna kontrollen och ändamålsenligheten konstaterar revisionen att det 
finns förhållanden att åtgärda och utveckla.  Mot bakgrund av bokslutsgranskningen och 
genomgången av såväl övergripande verksamhetsmål som finansiella mål konstateras att 
målarbetet behöver utvecklas ytterligare. Revisionen bedömer därmed att verksamheten 
som redovisas i bokslutet inte är förenligt med god ekonomisk hushållning och riktar därför 
kritik mot kommunstyrelsen som syftar till att kommunen ska leva upp till gällande 
lagstiftning och kritik mot socialnämnden.  
 
Trots detta tillstyrker revisionen att kommunstyrelsen, övriga nämnder och förtroendevalda 
i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. Revisionen tillstyrker att kommunens årsredovisning 
godkänns. Den är i allt väsentligt upprättad i enlighet med den kommunala 
redovisningslagen och god redovisningssed. 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse, april 2016 
Muntlig information Mimmi Abramsson, kommunchef, Ulf Strömstedt, senior advisor, 
Sussie Holmgren, socialchef och Ingemar Kalén, ordförande revisorerna. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 
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Beviljande av ansvarsfrihet - jäv 

Den som är ledamot i kommunstyrelsen eller en nämnd och samtidigt ledamot av 

kommunfullmäktige är jävig. Vid fråga om ansvarsfrihet förklaras därför ledamöter enligt 

nedan jäviga och deltar inte i handläggningen. Ersättare inkallas enligt redovisning nedan. 

Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen respektive varje nämnd ansvarsfrihet för år 

2015 i separata beslut. 

§ 34 a) Kommunstyrelsen  

Jäviga ledamöter/ersättare Ersättare 

Marie-Louise Dangardt (S) - 

Daniel Johansson (S) - 

Torbjörn Jansson (S) Remzija Kolasinac (S) 

Linda-Marie Anttila (S) Carolin Brännvall (S) 

Tiina Kauppi (S) Jonathan Nilsson (S) 

Kenneth Axling (S) - 

Xamuel Gonzalez Westling (V) - 

Susanna Wintherhamre (V) Carina Halfvars (V) 

Linda Lundberg (V) - 

Ziita Eriksson (M) - 

Alf Persson (M) - 

Anne Persson (HOP) - 

Peter Hillblom (HOP) Johan Ericsson (HOP) 

Raimo Ojanen (SD) - 

Ioan Paris (SD) - 

Hans Backman (L) Lotta Nordström (L) 

Ann-Sofie Stenbacka (C) - 

  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen för år 2015. 

 

  

§ 34 b) Barn- och utbildningsnämnden 

Jäviga ledamöter/ersättare Ersättare 

Linda-Marie Anttila (S) - 

Tiina Kauppi (S) Remzija Kolasinac (S) 

Daniel Johansson (S) - 

Linda Lundberg (V) Sören Bergqvist (V) 
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Daniel Wintherhamre (V) Carina Halfvars (V) 

Kent Andersson (HOP) - 

Mathias Strand (HOP) Johan Ericsson (HOP) 

Ioan Paris (SD) - 

Lennart Johansson (SD) - 

Alice Lindgren (C) - 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden för 

år 2015. 

 

  

§ 35 c) Socialnämnden 

Jäviga ledamöter/ersättare  Ersättare 

Kenneth Axling (S) Carolin Brännvall (S) 

Anette Björk (S) Jonathan Nilsson (S) 

Ziita Eriksson (M) - 

Ioan Paris (SD) - 

Lennart Johansson (SD) - 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja socialnämnden ansvarsfrihet för år 2015. 

 

  

§ 55 d) Miljö- och byggnadsnämnden 

Jäviga ledamöter/ersättare Ersättare 

Viktor Rasjö (S) Jonathan Nilsson (S) 

Ing-Marie Möller-Andersen (S) Remzija Kolasinac (S) 

Gunnar Bergkvist (S)  Carolin Brännvall (S) 

Linda Lundberg (V) Carina Halfvars (V) 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja miljö- och byggnadsnämnden ansvarsfrihet för år 

2015. 

 

Expedieras 

Samtliga nämnder 

Revisorerna 

Akten  

http://www.hofors.se/kommunen/politik/fortroendevalda/matrikel/axlingkenneth.4.635e9de811850ea8c7a80001431.html
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   Kommunstyrelsen 
   2016-04-04/ § 32 
Dnr 2016/27 

§ 35. Årsredovisning 2015 

Ärende 

Kommunstyrelsen ska årligen till kommunfullmäktige sammanfatta årets ekonomi och 
verksamhet i en årsredovisning. Årsredovisningen i Hofors kommun innehåller även den 
redovisning, som nämnderna enligt kommunallagen ska göra till fullmäktige, över hur de 
under året har fullgjort de uppdrag som fullmäktige lämnat till dem. I bokslutet 2015 kan 
konstateras att de kommunala verksamheterna förbrukar mer än skatteintäkter, generella 
bidrag och utjämningsbidrag. Årets resultat för kommunen uppgår till -17,3 miljoner kronor, 
vilket är 22,1 miljoner kronor sämre än budget. Nämndernas budgetavvikelse påvisar ett 
underskott om totalt 16,9 miljoner kronor. Detta underskott beror bland annat på 
nedanstående kostnadsökningar: 
 
Barn- och utbildningsnämnden -9,6 miljoner kronor: 
• Ny förskoleavdelning 
• Integration av nyanlända elever 
• Högre hyreskostnader 
• Högre lärartäthet 
• Ersättningar till fristående förskolor, grundskolor, särskola samt gymnasiet 
• Löneökningar 
 
Socialnämnden -21,4 miljoner kronor: 
• LSS/Psykiatri, nya ärenden 
• Hemsjukvården 
• Öppnande av demensboende 
• CFA - för högt budgeterade intäkter 
• Sjuklön 
• Höga vikariekostnader 
 
Nämndernas underskott vägs inte upp av överskottet på finansförvaltningen, 
kommunstyrelsen samt miljö- och byggnadsnämnden. Under finansförvaltningen återfinns 
återbetalning från AFA-försäkringen om totalt 4,6 miljoner kronor. Återbetalningen beror 
på att man i efterhand har beslutat att sänka och återbetala premier för 2004. Årets resultat 
för koncernen är -5 miljoner kronor (2014: -8,4 miljoner kronor), vilket är ett bättre resultat 
än föregående år. 
 
Nämnder och styrelse äskar till kommunfullmäktige att föra över ej förbrukade 
investeringsmedel 2015 till 2016. Investeringsbeloppet uppgår till 16,5 miljoner kronor.  
 
Enligt kommunallagen har kommunerna ett balanskrav, det vill säga att intäkterna ska täcka 
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kostnaderna. Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, ska det 
negativa resultatet enligt huvudprincipen regleras och det redovisade egna kapitalet 
återställas under de närmast följande tre åren. Fullmäktige ska vid sådana lägen anta en 
åtgärdsplan för hur återställandet ska ske om inte synnerliga skäl finns. Hofors kommun 
redovisar ett underskott om totalt 17,3 miljoner kronor vilket medför att en handlingsplan 
ska upprättas för återställande. 
 
Hofors kommun har utmaningar med att få en ekonomi i balans. Årets resultat påvisar att 
krafttag och prioriteringar måste genomföras i samtliga verksamheter för att befintliga 
resurser ska räcka till. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2015 
Tjänsteskrivelse Mimmi Abramsson, ekonomichef, 2016-03-03 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  
att fastställa upprättad årsredovisning 2015, 
att överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige och dess revisorer samt 
att föra över äskade investeringar enligt förslag till år 2016. 
___________________________________________________________________________ 
Kommunfullmäktige 2016-04-25 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  
att godkänna årsredovisning 2015, 
att föra över äskade investeringar på 16,5 miljoner kronor enligt förslag till år 2016, samt 
att i balanskravsutredningen ianspråkta resultatutjämningsreserven på 5,2 miljoner kronor 
och att hänföra rivningskostnaderna om 1,2 miljoner kronor som synnerliga skäl. 

Expedieras 

Ekonomikontoret 
Akten 
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   Kommunstyrelsen 
   2016-04-04/ § 33 
Dnr 2016/36 

§ 36. Anvisningar och preliminära ramar 2017-2019 

Ärende 

Upprättandet av ramar till nämnder och styrelse bygger på Sveriges kommuner och 
landstings (SKL:s) skatteprognos per februari 2016. Där framgår nivån på prognostiserade 
skatteintäkter, generella bidrag och utjämning avseende 2017- 2019. 
 
I skatteprognosen har prognostiserats att befolkningsminskningen är 25 personer per år. I 
preliminära ramar ligger det en oförändrad skattesats (22,86) för åren 2017-2019, dvs 
samma nivå som 2016. I ramar för 2017-2019 uppgår det samlade resultatet till 24,2 
miljoner kronor. 
I förslag till beslut ligger det sex kommunövergripande mål för 2017. Ramar för arbetet med 
upprättandet av förslag till verksamhetsplan ska enligt gällande ekonomistyrningsregler 
fastställas av kommunfullmäktige i april. 

Beslutsunderlag 

Preliminära ramar och anvisningar inför budget 2017 och planår 2018-2019. 
PM Ekonomichef daterat 2016-03-03. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige 
att fastställa upprättat förslag till anvisningar och preliminära ramar för verksamhetsplan 
2017-2019 samt 
att fastställa kommunövergripande mål för 2017. 
 
___________________________________________________________________________ 
Kommunfullmäktige 2016-04-25 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  
att fastställa upprättat förslag till anvisningar och preliminära ramar för verksamhetsplan 
2017-2019 samt 
att fastställa kommunövergripande mål för 2017. 

Expedieras 

Nämnder och styrelse 
Förtroendevalda revisorer 
Akten 
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   Kommunstyrelsen 
   2016-04-04/ § 36 
Dnr 2016/31 

§ 37. Rutiner för uppföljning av bifallna motioner och medborgarförslag 

Ärende 

Idag hanteras motioner och medborgarförslag, som har bifallits av kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen eller övriga nämnder, genom att de överlämnas till ansvarig enhet och 
handläggare för verkställande och sedan avslutas. Då någon ansvarig enhet inte finns 
uttryckt eller då det handlar om flera enheters verksamhetsområden görs en fördelning på 
tjänstemannanivå om vem som ska verkställa beslutet. Någon återrapportering till 
kommunfullmäktige eller beslutande nämnd görs i dagsläget inte, om inte verkställandet 
kräver ytterligare beslut. 
 
Vid en stickkontroll av motioner och medborgarförslag som har bifallits och avslutats visar 
det sig att de också i nästan alla fall har verkställts. Det är dock problematiskt att detta inte 
kommer beslutsfattarna till känna. 
 
För att förtydliga processen och säkerställa att beslut som fattas verkställs och blir kända 
finns flera rutiner att tillämpa. För att exempelvis tydliggöra ansvar och vilka förväntningar 
som finns kan besluten innehålla en tidsangivelse för verkställighet och återrapportering 
samt vem som är ansvarig för att det genomförs. I ärendehanteringssystemet finns det 
möjlighet att sätta bevakning på ärenden och genom att avsluta ärenden först när besluten 
har verkställts påminns handläggaren om att det finns saker att åtgärda. Idag finns en tydlig 
rutin om rapportering av motioner och medborgarförslag som anmälts till 
kommunfullmäktige men ännu inte besvarats. Samma rutin kan användas för att redovisa 
de motioner och medborgarförslag som har bifallits men ännu inte verkställts. 
 
Beslutade rutiner ska läggas till i kommunfullmäktiges arbetsordning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Linda Höglin, Kommunsekreterare, 2016-03-07 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige 
att tidsangivelse för verkställighet och återrapportering bör användas vid beslut om bifall av 
motion eller medborgarförslag, 
att kommunstyrelsen två gånger om året vid fullmäktiges ordinarie sammanträden i april 
och oktober (eller närmast därtill) ska redovisa de medborgarförslag och motioner som har 
bifallits men ännu inte verkställts. 
___________________________________________________________________________ 
Kommunfullmäktige 2016-04-25 
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
att tidsangivelse för verkställighet och återrapportering bör användas vid beslut om bifall av 
motion eller medborgarförslag, 
att kommunstyrelsen två gånger om året vid fullmäktiges ordinarie sammanträden i april 
och oktober (eller närmast därtill) ska redovisa de medborgarförslag och motioner som har 
bifallits men ännu inte verkställts. 

Expedieras 

Kommunstyrelsen samt övriga nämnder 
Fullmäktiges arbetsordning 
Akten 
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   Kommunstyrelsen 
   2016-04-04/ § 37 
Dnr 2016/26 

§ 38. Redovisning av obesvarade motioner 2016 

Ärende 

Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige i Hofors kommun ska kommunstyrelsen 
årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de motioner 
som har anmälts vid kommunfullmäktiges sammanträde, men vilkas beredning ännu ej 
slutförts. Per den 2016-02-25 är följande motioner obesvarade: 
 

Ärendenr Innehåll Anmäld KF 

2014/7 

Motion om fortsatt kommunalt stöd till Kvinnojouren Rosen i 

Hofors 2014-02-24 

2014/26 Motion angående heltid i Hofors kommun 2014-03-31 

2014/87 Motion om att återupprätta Ungdomsforum 2014-09-15 

2014/90 Motion om tillgänglighet 2014-09-15 

2014/91 Motion om ljudnivån i skolan 2014-09-15 

2015/35 Motion om att teckna avtal med kvinnojouren Rosen 2015-03-23 

2015/40 Motion angående styrning av skolan 2015-03-23 

2015/79 Motion om discgolfbana 2015-06-15 

2015/80 

Motion om projekt som främjar kultur och fritidsaktiviteter för 

alla barn och ungdomar i Hofors kommun 2015-06-15 

2015/81 Motion om att anlägga två multisportarenor i kommunen 2015-06-15 

2015/138 Motion om tillsättande av fältassistenter 2015-11-16 

2015/148 Motion om biblioteket i Hofors 2015-12-14 

2015/151 Motion om ishockeyrink till Torsåker 2015-12-14 

2015/152 Motion om informativ officiell anslagstavla 2015-12-14 

2015/153 Motion om trafikfara vid busstorget samt Korsåvägen 2015-12-14 

 
I kommunallagen 5 kap § 33 framgår det klart att om en motion inte bereds så att 
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år ska respektive nämnd och styrelse anmäla att 
tidsfristen på ett år inte kan hållas. När fullmäktige får en sådan anmälan kan man besluta 
om att avskriva motionen från vidare handläggning. Motionen kan dessutom inte längre ha 
någon aktualitet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Linda Höglin, kommunsekreterare, 2016-02-25 
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen av 
obesvarade motioner 2016. 
___________________________________________________________________________ 
Kommunfullmäktige 2016-04-25 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporteringen av obesvarade motioner 2016. 
 

Expedieras 

Kommunstyrelsen samt övriga nämnder 
Akten 
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   Kommunstyrelsen 
   2016-04-04/ § 38 
Dnr 2016/28 

§ 39. Redovisning av obesvarade medborgarförslag 2016 

Ärende 

Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige i Hofors kommun ska kommunstyrelsen 
årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de 
medborgarförslag som har anmälts vid kommunfullmäktges sammanträde, men vilkas 
beredning ännu ej slutförts. Per den 2016-02-25 är följande medborgarförslag obesvarade: 
 

Ärendenr Innehåll Anmäld KF 

2014/50 

Medborgarförslag om gratis bredband och tillgång till 

radioapparater med hörslinga 2014-06-09 

2014/74 Medborgarförslag om cykelbana från/till Torsåker 2014-09-15 

2014/106 

Medborgarförslag om att flytta kommunens alla 

kontorsverksamheter samt andra samverkanspartners till 

Hagaskolan 2014-10-20 

2014/112 

Medborgarförslag om bilder av kända Hoforsprofiler vid Hofors 

busstation och järnvägsstationen i Robertsholm 2014-11-24 

2015/1 

Medborgarförslag angående kommunens ställningstagande till 

planerad gasledning mellan Gävle – Hofors 2015-02-23 

2015/59 Medborgarförslag om utveckling av kulturhistoriska lämningar 2015-05-18 

2015/65 Medborgarförslag om Zoo runt Hammardammen 2015-05-18 

2015/66 

Medborgarförslag om att rondellfiguren (Nalle med blomma) 

bör bli varumärke/symbol för Hofors 2015-05-18 

2015/68 Medborgarförslag om fotbollsplan i Rönningen 2015-05-18 

2015/113 Medborgarförslag om idrottsmuseum 2015-09-14 

2015/116 Medborgarförslag (6) om fotbollsplan i Rönningen 2015-09-14 

2015/121 Medborgarförslag om utomhushinderbana 2015-09-14 

2015/149 Medborgarförslag om utegym 2015-12-14 

2015/150 Medborgarförslag om garage vid Rönningsgatan 2015-12-14 

2015/157 Medborgarförslag om öppnande av flyktingboende i Hofors 2015-12-14 

2016/1 Medborgarförslag om nytt ridhus 2016-02-22 

2016/9 Medborgarförslag om uterink i centrala Hofors 2016-02-22 

 
I kommunallagen 5 kap § 33 framgår det klart att om ett medborgarförslag inte bereds så 
att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år ska respektive nämnd och styrelse anmäla att 
tidsfristen på ett år inte kan hållas. När fullmäktige får en sådan anmälan kan man besluta 
om att avskriva medborgarförslaget från vidare handläggning. Förslaget kan dessutom inte 
längre ha någon aktualitet. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Linda Höglin, kommunsekreterare, 2016-03-02 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen av 
obesvarade medborgarförslag 2016. 
___________________________________________________________________________ 
Kommunfullmäktige 2016-04-25 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporteringen av obesvarade medborgarförslag 
2016. 

Expedieras 

Kommunstyrelsen samt övriga nämnder 
Akten 
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Dnr 2016/53 

§ 40. Interpellation om skyltningen i centrala Hofors, anmälan 

Ärende 

Hans Larsson (C) och Ann-Sofie Stenbacka (C) har lämnat in en interpellation om skyltningen 
i centrala Hofors. De efterfrågar policy för skyltning i kommunen och vem som är ansvarig 
för att skyltar med gatunamn sätts upp efter ombyggnad. 

Beslutsunderlag 

Interpellation, 2016-03-21 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och att den ska besvaras av 
kommunstyrelsens ordförande vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 maj. 

Expedieras 

Akten 
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Dnr 2016/39 

§ 41. Motion om att avskaffa allmän visstid, anmälan 

Ärende 

Xamuel Gonzalez Westling (V) har lämnat in en motion om att avskaffa allmän visstid. 
Xamuel yrkar att kommunen med omedelbar verkan upphör med användningen av 
anställningsformen allmän visstid, att undantag från dessa bestämmelser får göras efter 
överenskommelse med de fackliga organisationer inom det avtalsområde anställningen 
berör samt att anställda som längst kan vara vikarie- och allmän visstidsanställda 
sammanlagt två år oavsett anställningsform. 

Beslutsunderlag 

Motion, 2016-03-14 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att den ska överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Expedieras 

Kommunstyrelsen 
Akten 
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Dnr 2016/55 

§ 42. Motion om gång- och cykelväg vid Magasinvägen, anmälan 

Ärende 

Hans Larsson (C) och Ann-Sofie Stenbacka (C) har lämnat in en motion om att kommunen 
ska bredda samt anlägga en gång- och cykelväg läng Magasinvägen. 

Beslutsunderlag 

Motion, 2016-03-21 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att den ska överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Expedieras 

Kommunstyrelsen 
Akten 
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Dnr 2016/54 

§ 43. Motion om förbättring av Malmjärnsvägens kvalitet, anmälan 

Ärende 

Ann-Sofie Stenbacka (C) har lämnat in en motion om att förbättra Malmjärnsvägens 
kvalitet.  

Beslutsunderlag 

Motion, 2016-03-21 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att den ska överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Expedieras 

Kommunstyrelsen 
Akten 
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Dnr 2016/58 

§ 44. Medborgarförslag om gång- och cykelväg vid Munteboleden, anmälan 

Ärende 

Dominik Borvander har lämnat in ett medborgarförslag om att anlägga en enkel gång- och 
cykelväg längs med Munteboleden. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, 2016-04-06 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget får ställas, att den ska besvaras av 
kommunstyrelsen samt att beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 

Expedieras 

Kommunstyrelsen 
Akten 
 


