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§ 70 Kungörande 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna sammanträdets kungörande. 

 

Dnr  
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§ 71 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen med nedanstående ändringar. 

Ärende 
Tillägg 
23. Interpellation om utvecklingen av besöksnäring och näringsliv, anmälan 
 
Utgår 
21. Motion om trädgårdsstaden – Hagaparken, anmälan 

 

Dnr  
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§ 72 Allmänhetens frågestund 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar efter allmänheten getts möjlighet att ställa sina frågor att 
avsluta ärendet.  

Ärende 
Under allmänhetens frågestund har allmänheten möjlighet att ställa frågor om kommunens 
verksamhetsområden. 
 
Till fullmäktiges ordförande har det inkommit frågor  om: 

 Telefonnummer i annonsen  

 Möjlighet till sopsortering i Långnäs  

 Anmälan av skräpig tomt  
 

 

Dnr  
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§ 73 Information revisionen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Ingemar Kalén, ordförande revisionen, informerar om att revisionen har tagit emot yttran-
den från kommunen gällanden två granskningar; förstudie av Individ och familjeomsorgen i 
Hofors kommun samt granskning av strategier för personalförsörjning och rekrytering. I 
båda rapporterna konstaterar kommunen att arbete har påbörjats, vilket innebär att revis-
ionen kommer att återkomma i frågan.   
 
Revisionen har också lämnat in ytterligare granskningar till kommunen med begäran om 
svar senast den 30 november granskningarna gäller internkontroll och bisysslor. 
 
Revisorerna inom VGS och överförmyndarnämnden kommer att bjuda in representanter 
från opposition och majoritet till ett möte för att diskutera erfarenheter från nämnderna.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information, Ingemar Kalén, ordförande revisionen 

 

Dnr  
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§ 74 Entledigande/fyllnadsval 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
att entlediga Ann-Sofie Stenbacka (C) som ersättare i kommunstyrelsen, 
att utse Jakob Staland (C) som ersättare i kommunstyrelsen för resterande mandatperiod 
2015-2018, 
att entlediga Jonathan Nilsson (S) som ersättare i kommunfullmäktige samt som ersättare i 
Barn- och utbildningsnämnden, 
att hos Länsstyrelsen begära uppgifter om ny ersättare i kommunfullmäktige samt 
att utse Mari Rasjö (S) som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden för resterande man-
datperiod 2015-2018. 

Ärende 
Ann-Sofie Stenbacka har lämnat in en begäran om avsägelse av uppdragen som ersättare i 
kommunstyrelsen, ersättare i Brottsförebyggande rådet, ersättarrepresentant i Folkhälso-
beredningen samt som ersättarrepresentant i Nätverket för Strategiskt Folkhälsoarbete i 
Gävleborg. Fullmäktige har att hantera Stenbackas avsägelse av uppdrag i kommunstyrel-
sen. Centerpartiet i Hofors föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utse Jakob Staland 
som ny ersättare kommunstyrelsen. 
 
Jonathan Nilsson har lämnat in en begäran om avsägelse av uppdragen som ersättare i 
kommunfullmäktige samt som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. Socialdemokra-
terna i Hofors föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utse Mari Rasjö som ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden. För uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige behöver 
kommunen begära in uppgifter från Länsstyrelsen. 

Expedieras 
Ann-Sofie Stenbacka 
Jakob Staland 
Jonathan Nilsson 
Mari Rasjö 
Länsstyrelsen 
Hemsidan 
KS  
BUN 
Akten 

 

Dnr 2014/104 
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§ 75 Uppföljning april Hofors kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljningen. 

Ärende 
Nämnderna ansvarar för sitt uppdrag inom angivna ekonomiska ramar och fastställda mål. 
Uppföljningar under året ska utgöra kontroller för att budgetramarna hålls. Om så inte är 
fallet  måste åtgärder vidtas. 
 
Nämnderna ska redovisa sitt prognostiserade resultat för helåret samt måluppfyllelsen. 
Analys av avvikelser skall göras med förslag på åtgärder. Väsentliga händelser som inträffat 
ska också redovisas. 
 
Per sista april är helårsprognosen ett underskott gentemot budget på cirka 14 miljoner 
kronor. Då det budgeterade resultatet är 7,8 miljoner kronor blir det prognostiserade re-
sultatet för 2017 cirka -6 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 
Uppföljning april 2017 Hofors kommun  
Tjänsteskrivelse, Mats Hägglund, ekonomichef, 2017-06-01 
KS 2017-06-20/ § 63 

Expedieras 
Akten 

Dnr 2017/111 
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§ 76 Framtid Haga/ Trädgårdsstaden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 att godkänna socialnämndens förfrågan om etablering/utökning av ny verksamhet 
inom Arbetsmarknads- och integrationsenheten (AMI) som omfattar integrations- 
och arbetsmarknadsutveckling i trädgårds- och växthusmiljö i Hagaparken, 

 att Hofors kommun ska äga och bygga samtliga byggnader på del fastigheten 13:161 
inom ramen för trädgårdsstaden etapp 1, samt 

 att Hofors kommun finansierar byggnationen genom egna likvida medel. 

Beslutsförslag under mötet 
Eva Julin (M) och Ioan Paris (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Linda-Marie Anttila (S), Daniel Johansson (S), Hans Larsson (C), Kenneth Axling (S), Hans 
Backman (L), Xamuel Gonzalez Westling (V), Linda Lundberg (V), Anne Persson (HOP), Ma-
rie-Louise Dangardt (S), Torbjörn Jansson (S) och Bror Sundin (-) yrkar bifall till kommunsty-
relsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag Eva Julins (M) m.fl. förslag om avslag samt 
Linda-Marie Anttilas (S) m.fl. förslag om bifall. Ordförande ställer förslagen mot varandra 
och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt Linda-Marie Anttilas (S) m.fl. förslag. 

Reservationer 
Ioan Paris (SD), Eva Julin (M) och Daniel Nyström (M) reserverar sig mot beslutet 

Ärende 
Arbetsmarknads- och integrationsenheten (AMI) avser att bedriva verksamhet i Trädgårds-
staden förlagd till Hagaparken och det planerade växthuset om totalt 1500 m2. 
 
Tidigare var det tänkt att Hoforshus AB skulle upphandla och genomföra byggnationen av 
växthusen samt att AMI och Hoforshus AB skulle upprätta ett hyresavtal. Under processens 
gång har det dock framkommit att det är mer ekonomiskt lönsamt att Hofors kommun äger 
och bygger samtliga byggnader på del av fastigheten 13:161 inom ramen för trädgårdssta-
den etapp 1. 
 
Detaljplaneprocessen pågår och det första samrådet har genomförts. Under sommaren 
kommer planen att ligga ute för granskning. 

Dnr 2017/69 
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Ekonomisk kalkyl 
I framtagen kalkyl från Hoforshus AB och Mats Hägglund, ekonomichef, uppgår den totala 
investeringsutgiften till 24,875 mkr. Beräknad hyra per år för AMI uppgår därmed till 2 mkr. 
I beslutsunderlaget framgår framtagen kostnadskalkyl. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kommunchef Mimmi Abramsson, 2017-05-09 
Tjänsteskrivelse VD Hoforshus AB, Christian Rickardsson, 2017-05-04 
Kostnadskalkyl upprättad av Hoforshus AB, 2017-05-04 
Beslut Socialnämnden § 51, Trädgårdsstaden, 2017-04-26 
Beslut Socialnämnden § 25, Framtid Haga, 2017-02-23 
Skrivelse Investering i Trädgårdsstaden via egenfinansiering, Mats Hägglund, ekonomichef, 
2017-06-13 
KSAU 2017-05-30/ § 69 
KS 2017-06-20/ § 64 

Expedieras 
Akten 
Ekonomichef 
Socialnämnden 
Hoforshus AB 
Entré Hofors 
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§ 77 Begäran om utökat verksamhetsbidrag för Inköp Gävle-
borg 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna begäran om ett utökat verksamhetsbidrag för 
Inköp Gävleborg. 

Ärende 
Under en femårsperiod har antalet upphandlingar ökat med ca 160 %. Orsakerna är att 
beställare önskar unika upphandlingar istället för samordnade. Samordningsgraden har 
sjunkit från 90 % till 84 %. Ytterliggare orsak är avsaknad av avtal inom nya områden som 
behöver täckas upp.  
 
Inflödet av upphandlingar är fortsatt högt och en prioriteringsordning har därför upprät-
tats. En kösituation har uppstått där i nuläget 56 upphandlingar står i kö. Risk för att bestäl-
larorganisationen blir avtalslös inom vissa områden leder till en risk för upphandlingsska-
deavgifter pga. uteblivna upphandlingar.  
 
Konsekvenserna av denna kösituation kan leda till: 

 ökad risk för arbetsmiljöproblem och sjukskrivningar 

 ökad risk för upphandlingsskadeavgifter pga. uteblivna upphandlingar 

 ökad risk för att hamna i civilrättsliga ärenden då en upphandlare kan göra fel i 
upphandlingar samt avtal 

Tre årsarbetare (upphandlare) beräknas eliminera dagens kösituation. 
 
Härmed tillstyrks inkommen begäran om utökat verksamhetsbidrag för Inköp Gävleborg. 

Ekonomisk kalkyl 
114 000 kr årligen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Jan Hultkrantz, inköpssamordnare, 2017-05-09 
Begäran om utökat verksamhetsbidrag, Inköp Gävleborg 
KSAU 2017-05-30/ § 71 
KS 2017-06-20/ § 65 

Expedieras 
Akten 
Ekonomichefen 
Inköp Gävleborg 

Dnr 2017/73 
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§ 78 Revidering av stadgar för Stiftelsen Gammelstilla Bruk 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Stiftelsen Gammelstilla Bruks (org.nr. 885500-
9935) reviderade stadgar. 

Ärende 
Stiftelsen Gammelstilla Bruk inkom den 2017-04-05 med ett brev där de informerar Hofors 
Kommun om att stiftelsen har reviderat sina stadgar. De nya stadgarna antogs i samband 
med stiftelsens styrelsesammanträde den 2017-03-19. Enligt stiftelsens stadgar måste en 
revidering av stadgarna godkännas av stiftarna Hofors Kommun samt Torsåkers Hembygds-
förening för att stadgeändringarna ska träda i kraft.  
 
Anledningen till att stadgarna har reviderats är att tidigare stadgeändringar inte har skett i 
enlighet med de ursprungliga stadgarna. De nya stadgarna har utarbetats tillsammans med 
jurister vid Länsstyrelsen Dalarnas Län för att säkerhetsställa att revideringen av stadgarna 
är korrekt.    

Beslutsunderlag 
Brev, Stiftelsen Gammelstilla Bruk, 2017-04-05 
Stadgar för Stiftelsen Gammelstilla Bruk, antagna 2017-03-19 
Ursprungliga stadgar för Stiftelsen Gammelstilla Bruk, 1988-10-06 
Beslut Fritids- och kulturnämnd, 1988-10-06 § 113 
Tjänsteskrivelse, Fredrik Segersteén, kommunsekreterare, 2017-04-05 
KSAU 2017-05-30/ § 78 
KS 2017-06-20/ § 67 

Expedieras 
Akten 
Stiftelsen Gammelstilla Bruk 

Dnr 2017/70 
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§ 79 Medborgarförslag om rullstols- och rullatoranpassad stig 
till elljusspåret i Torsåker 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget. 

Ärende 
Ett medborgarförslag har kommit till kommunen med önskemål om att en rullstols- och 
rullatoranpassad anslutningsstig iordningsställs till motionsspåret i Torsåker. Denna stig 
skulle göra att även de personer som har svårt att gå utan hjälpmedel, t ex boende från 
Spelmannen, skulle beredas möjlighet att komma ut i elljusspåret. 
 
Efter besök på plats uppskattas stigens längd bli cirka 130 meter. Stigen skulle ansluta till 
motionsspåret i en förlängning från Spelmansvägen, mellan Fiolvägen och Låtvägen.  

Ekonomisk kalkyl 
Kostnaden beräknas till 70 000 kronor för att iordningsställa stigen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-05-24, Eva Andersson 
Medborgarförslag, Elsie Lenell 
Protokollsutdrag, Kommunfullmäktige, 2017-03-21 § 25 
KSAU 2017-05-30/ § 84 
KS 2017-06-20/ § 71 

Expedieras 
Akten 
Förslagsställaren 
 

Dnr 2017/26 
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§ 80 Motion om discgolfbana 

Beslut 
kommunfullmäktige beslutar att anlägga en discgolfbana samt att uppdra till kommunled-
ningskontoret att verkställa beslutet. 

Ärende 
Mathias Strand (HOP) har inkommit med en motion om att anlägga en discgolfbana i Ho-
fors, med nio eller arton hål. Sporten är lätt att tillgå och ger möjlighet till bra rekreation 
och samtidigt utöva en sport. Sporten är även växande i Sverige. I motionen finns även bra 
förslag till finansiering. Kommunen ställer sig positiv till motionen och ser att det är en god 
idé. Om motionen bifalles måste dock placering och finansiering utredas. Utmaningen är 
att en sådan bana, särskilt med arton hål, kräver en hel del utrymme. Hagaparken hade 
varit ett lämpligt utrymme, som motionsställaren föreslår, men med pågående planer om 
byggnationer i området kan vi i nuläget inte säkerställa att banan kan förläggas där. Kom-
munen måste därför vidare utreda var banan kan förläggas.   

Ekonomisk kalkyl 
Korgarna kostar ca 39 000 kr för 9 stycken eller 77 000 kr för 18 st. Det ger en kalkyl på ca 
4 300 kr/korg. Om det finns intresse för sponsrade hål kan det rimligen finansiera hälften 
av kostnaden. Utöver kostnaden för korgarna tillkommer kostnad för skyltar och personal-
kostnad för att sätta upp korgarna och eventuellt klippa/röja där den ska anläggas.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Sarah Winges, Fritidschef, 2017-06-29 
Motion, Mathias Strand (HOP), 2015-05-10 
KF 2015-06-15/ § 98  
KSAU 2017-08-15/ § 93 
KS 2017-08-29/ § 86 

Expedieras 
Akten 
Motionsställaren 
Kommunstyrelsen 
 

Dnr 2015/79 
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§ 81 Motion om informativ officiell anslagstavla 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

Ärende 
Hoforspartiet inkom den 2015-11-15 med en motion om att kommunen skulle utreda möj-
ligheten att utveckla informationsflödet från Hofors kommun med offentliga digitala tavlor.  
I motionen lyfts tre frågeställningar; huruvida kommunens officiella anslagstavla ska bli 
digital, hur informationsflödet till kommuninvånarna kan utvecklas samt ifall offentliga digi-
tala tavlor ska placeras ut i kommunen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Fredrik Segersteén, Kommunsekreterare, 2017-05-09 
Proposition 2016/17:171 sidan 218-238 
Motion, 2015-11-15  
KSAU 2017-05-30/ § 81 
KS 2017-06-20/ § 70 
KS 2017-08-29 / § 85 

Expedieras 
Förslagsställaren 
Akten 

Dnr 2015/152 
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§ 82 Motion om förebyggande av sexuella trakasserier i skolan 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad. 

Beslutsförslag under mötet 
Xamuel Gonzalez Westling (V) och Linda Lundberg (V) yrkar bifall till motionen. 
 
Daniel Johansson (S) och Eva Julin (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag; Xamuel Gonzalez Westlings (V) m.fl. för-
slag om bifall till motionen och Daniel Johanssons (S) m.fl. förslag om att anse motionen 
besvarad. Ordförande ställer förslagen i proposition till varandra och finner att kommun-
fullmäktige beslutat enligt Daniel Johanssons (S) m.fl. förslag 

Reservation 
Sören Bergqvist (V), Carina Halfvars (V), Xamuel Gonzalez Westling (V) och Linda Lundberg 
(V) reserverar sig mot beslutet. 

Ärende 
Xamuel Gonzales Westling (V), Susanna Wintherhamre (V), Linda Lundberg (V) och Daniel 
Wintherhamre (V) har lämnat in en motion angående förebyggande arbete mot sexuella 
övergrepp och trakasserier. 
 
Motionsställarna vill att Hofors kommun ska lägga extra kraft på att motverka uppkomsten 
av sexuella övergrepp. Detta menar man görs bäst genom ett förebyggande arbete i skolan. 
Vänsterpartiet vill att alla kommunens skolor ska arbeta aktivt med att medvetandegöra 
barnen om den personliga integriteten och vad som är ett acceptabelt beteende i ett soci-
alt samspel. Lärarna ska få mer utbildning i dessa frågor.  Arbetet ska vara ett ständigt in-
slag i utbildningen.  
 
Vänsterpartiet yrkar därför 

 Att en handlingsplan utarbetas för att systematiskt arbeta emot sexuella övergrepp 
och trakasserier i kommunens skolor 

 
Barn- och utbildningsnämnden har i sitt förslag till yttrande beskrivit hur skolan arbetar 
systematiskt med handlingsplaner för att förebygga sexuella övergrepp. 
Skolans uppdrag utgår från styrdokumenten (skollag, läroplaner och kursplaner). Där ingår 
bl.a. arbete med normer och värden som en viktig del. I flera av skolans ämnen, och även 
mer spontant om behov uppstår, arbetar skolan med de frågor som motionen tar upp.  
 

Dnr 2016/105 
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Skolorna arbetar systematiskt med handlingsplaner och i arbetet ingår även att ta hänsyn 
till resultat från undersökningar som t.ex. LUPP:en (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) 
och skolinspektionens enkät. Arbetet ska utgå från de enskilda skolornas behov. 

Beslutsunderlag 
Motion, 2016-08-24 
Tjänsteskrivelse, Pernilla Bredin, 2017-05-19 
Förslag till yttrande över motion, Inger Bexelius Lange, 2017-04-04 
Tjänsteskrivelse, Inger Bexelius Lange, 2017-04-04 
BUN 2017-04-25 § 42 Motion om förebyggande av sexuella trakasserier i skolan, yttrande 
till kommunstyrelsen 
KSAU 2017-05-30/ § 80 
KS 2017-06-20 / § 69 
KS 2017-08-29/ § 87 

Expedieras 
Akten 
Förslagsställarna 
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§ 83 Motion om skolvägsplan 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.  

Ärende 
Ann-Sofie Stenbacka (C) inkom med en motion om att kommunen ska påbörja arbetet med 
skolvägsplan, med utgångspunkt att främja fysisk aktivitet och skapa en säkrare skolväg för 
barnen. I motionen föreslås det att Hofors kommun påbörjar arbetet med en skolvägsplan 
samt att en försöksverksamhet med "gående skolbuss" inleds vid någon av kommunens 
skolor. 
 
Kommunstyrelsen har begärt ett yttrande från Barn- och utbildningsnämnden (BUN) om 
motionen. I sitt yttrande skriver BUN att arbetet med en skolvägsplan är svår att genom-
föra i nuläget eftersom det pågående arbetet med att se över lokalbehovet i kommunen 
ännu inte är klart. Utredningen "Framtidens skola", som ska vara klar i oktober år 2017, kan 
komma att påverka grundskolans nuvarande organisation och lokalisering vilket i sin tur 
kan påverka skolvägsplanen. Således bör arbetet med en skolvägsplan påbörjas i ett senare 
skede när grundskolans organisation och lokalisering är fastställd. 
 
När det gäller ”gående skolbuss” skriver BUN att detta är något som genomförs på föräld-
rars initiativ. Frågan kommer att tas upp med F-6-skolornas rektorer som i sin tur kommer 
undersöka intresset för detta genom t.ex. föräldraråden vid skolorna. 

Beslutsunderlag 
KF 2016-09-19 § 75 Motion om skolvägsplan, anmälan 
Motion 2017-06-21  
BUN 2017-04-25 § 41 Motion om skolvägsplan, yttrande till Kommunstyrelsen   
Tjänsteskrivelse, Carin Haglund och Katarina Ivarsson, 2017-03-29 
Tjänsteskrivelse Håkan Eck, strategi- och servicechef, 2017-05-09 
KSAU 2017-05-30 / § 79 
KS 2017-06-20/ § 68 
KS 2017-08-29 / § 88 

Expedieras 
BUN 
Akten 
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§ 84 Interpellation till kommunalrådet om certifiering av ut-
bildningar inom kommunen, besvarande 

Beslut 
Efter att ledamöterna getts tillfälle att yttra sig förklarar ordförande interpellationsdebat-
ten avslutad. 

Ärende 
Alf Persson (M) har lämnat in en interpellation om certifiering av utbildningar inom Hofors 
kommun. I interpellationen efterlyser Persson om det planeras någon förändring som un-
derlättar för en certifierad utbildning inom kommunen.  
 
Linda-Marie Anttila (S) har i sitt svar lyft fram att kommunen sedan maj 2012 varit certifie-
rad för vård- och omsorgscollege (VoC) och är i och med detta med i det regionala arbetet. 
Dock finns ingen koppling till att man måste bedriva en egen certifierad utbildning. Arbete 
för att få till detta pågår.   

Beslutsunderlag 
Interpellation till kommunalrådet om certifiering av utbildningar inom kommunen 
Interpellationssvar, Linda-Marie Anttila, 2017-03-10 

Expedieras 
Akten 

 

Dnr 2017/7 
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§ 85 Interpellation om konsekvenserna för kommunen till följd 
av nya EU-direktiv, besvarande 

Beslut 
Efter att ledamöterna getts tillfälle att yttra sig förklarar ordförande interpellationsdebat-
ten avslutad. 

Ärende 
Xamuel Gonzalez Westling (V) har lämnat in en interpellation om konsekvenserna för 
kommunen till följd av nya EU-direktiv. I interpellationen frågar Gonzalez Westling om hur 
Hofors kommun bevakar frågor på europeisk och nationell nivå som riskerar att få direkta 
konsekvenser för kommuninvånare samt på vilket sätt kommunen agerar preventivt för att 
motverka frågor som riskerar att påverka kommuninvånare negativt. 
 
Linda-Marie Anttila (S) har i sitt svar bland annat lyft att Hofors kommun bevakar frågor på 
europeisk och nationell nivå genom SKL, Sveriges kommuner och landsting. SKL har som 
huvudsakliga uppgift att stödja och bidra till att utveckla kommuner, landsting och region-
ers verksamhet. Det innebär bland annat att de ger service och professionell rådgivning 
inom alla de frågor som kommunen är verksam inom. Hofors kommuns tjänstemannaorga-
nisation utför dessutom ständig omvärldsbevakning inom sina områden. Detta ingår i det 
dagliga arbetet och analyseras kontinuerligt utifrån vad som påverkar/kommer att påverka 
kommunen och i vilken utsträckning. 

Beslutsunderlag 
Interpellation om konsekvenserna för kommunen till följd av nya EU-direktiv  
Interpellationssvar Linda-Marie Anttila, KS ordförande, 2017-09-18 

Expedieras 
Akten 
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§ 86 Interpellation om avgiftsfri skola i Hofors kommun, besva-
rande 

Beslut 
Efter att ledamöterna getts tillfälle att yttra sig förklarar ordförande interpellationsdebat-
ten avslutad. 

Ärende 
Xamuel Gonzalez Westling (V) har lämnat in en interpellation om avgiftsfri skola i Hofors 
kommun. l interpellationen frågar Gonzalez Westling bland annat hur uppföljningarna om 
beslutet om avgiftsfri skola har fungerat i kommunen.  
 
Daniel Johansson (S) anger i sitt svar på interpellationen bland annat att politiska beslut ska 
följas, men att besluten ibland inte är lika tydliga för tjänstemännen som ska tolka dem och 
applicera dem i vardagen. Barn- och utbildningsnämnden likväl som skolledningsgruppen 
har lyft frågan om att möjliggöra avgiftsfri skola. Ärendet kommer också att följas upp un-
der hösten. Ambitionen är att följa upp och se över nuvarande beslut om avgiftsfri skola 
och sedan fatta beslut som bidrar till att skapa nya tydliga riktlinjer för skolenheterna i ar-
betet att utforma en likvärdig och jämlik skola. 

Beslutsunderlag 
Interpellation om avgiftsfri skola i Hofors kommun 
Interpellationssvar, Daniel Johansson, ordförande BUN, 2017-08-28 

Expedieras 
Akten 

 

Dnr 2017/102 
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§ 87 Medborgarförslag om inrättande av kolonilotter, anmälan 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget får ställas, att förslaget ska besvaras 
av kommunstyrelsen samt återrapporteras till kommunfullmäktige senast februari 2018. 

Ärende 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att kommunen tar upp ett lämpligt 
område för arrende av kolonilotter med byggrätt för kolonistuga. Som motivering för för-
slaget anges bland annat att det skulle ge möjlighet för dem som bor i lägenhet att odla 
sina egna grönsaker på ett miljövänligt sätt och att kolonilivet ger gemenskap och rekreat-
ion. 

Beslutsunderlag 
Förslag till beslut, kommunfullmäktiges presidium, 2017-09-07 

Expedieras 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 88 Motion om trädgårdsstaden - Hagaparken, anmälan 
 
Utgår p.g.a. att motionsställaren dragit tillbaka förslaget. 

Dnr 2017/146 
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§ 89 Rapportering till Kommunfullmäktige 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporteringen. 

Ärende 
 681/2017 § 25 Kommentar till preliminär plan 2018-2021, Hofors Vatten 

681/2017 § 26 Delårsrapport per tertial 1, Hofors Vatten 

694/2017 § 39 Kommentar till preliminär plan 2018-2021, Gästrike Vat-
ten 

694/2017 § 40 Delårsrapport per tertial 1, Gästrike Vatten 

670/2017 Granskning - Förstudie av Individ- och familjeomsorgen i Ho-
fors kommun 

672/2017 Revisionsrapport - Granskning av strategier för personalför-
sörjning och rekrytering 

718/2017 Sandvikens kommunfullmäktige 2017-05-22 § 69 Revidering av 
reglemente för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 

767/2017 § 79 Revidering av socialnämndens reglemente 

979/2017 Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 2 

989/2017 KSAU 2017-08-29/§ 80 Svar till granskning av strategier för per-
sonalförsörjning och rekrytering i Hofors kommun 

992/2017 KS 2017-08-29/ § 82 Medborgarförslag om fotbollsplan i Rön-
ningen 

996/2017 KS 2017-08-29/ § 83 Medborgarförslag om IT-utbildning för 
pensionärer 

997/2017 KS 2017-08-29/ § 84 Medborgarförslag om utveckling av kul-
turhistoriska lämningar 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, kommunsekreterare, 2017-09-07 

Expedieras 
Akten 
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§ 90 Interpellation om utvecklingen av besöksnäring och nä-
ringsliv, anmälan 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och att den ska besvaras av 
kommunstyrelsens ordförande, Linda-Marie Anttila, på kommunfullmäktiges nästa sam-
manträde den 17 oktober. 

Ärende 
Alf Persson (M) har inkommit med en interpellation till kommunalrådet gällande utveckl-
ingen av besöksnäring och näringsliv. Persson vill att kommunalrådet svarar på följande 
frågor: 
Hur ser den exakta organisationsplanen ut och vem ansvarar för respektive verksamhets-
område? 
 
Vilka intäkter och kostnader har fritidsförvaltningen för Hockey Campen och för tjänsten 80 
% idrottsturism. 
 
Hur stort har det ekonomiska stödet varit hitintills till Föreningsservice och vilka stöd kan 
vara aktuella i framtiden? Är Föreningsservice delaktiga i Entré Hofors ansvarsområden? 
 
Entré Hofors finansieras med kommunala bidrag som täcker kostnader för lö-
ner/drift/hyror. Hur stor är den årliga kostnaden/intäkten? 
Kostnader och intäkter specificerade för respektive område och på årsbasis. 

Beslutsunderlag 
Interpellation om utvecklingen av besöksnäring och näringsliv 

Expedieras 
Akten 

Dnr 2017/151 


