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§ 82 Kungörande
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna sammanträdets kungörande.

Ärende
Sammanträdet har kungjorts på kommunens officiella anslagstavla.
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Dnr

§ 83 Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen med
nedanstående tillägg.

Ärende
Tillägg till utskickad dagordning:
Nr 25. Interpellation om ett gott näringslivsklimat - viktigt för den
kommunala välfärden, anmälan
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§ 84 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 13043

§ 85 Information revisionen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tacka för informationen.

Ärende
Kommunfullmäktige informeras om:
• Socialnämndens yttrande över revisionens granskning av ej
verkställda beslut enligt LSS
• önskan att granskningsrapporter publiceras på kommunens hemsida
• upphandling av revisionstjänster
• arbete pågår kring granskning av kompetensförsörjning och
digitalisering inom äldreomsorgen

Beslutsunderlag
Muntlig information, Ingemar Kalén, ordförande revisionen
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Dnr 2018-00121

§ 86 Avsägelse/fyllnadsval
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
• entlediga Lars Göran Lundqvist (HOP) som ersättare i
Kommunstyrelsen och Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd,
• utse Gabriella Eidhagen (V) som ledamot i Förbundsdirektionen för
Gästrike Räddningstjänstförbund (org nr. 222000-0778) för
resterande mandatperiod 2019-2022

Ärende
Lars Göran Lunqvist (HOP) har inkommit med en begäran om att få
entledigas från sina uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen och Västra
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 2021-08-24 att
entlediga Susanna Wintherhamre (V) från sitt uppdrag som ledamot i
Förbundsdirektionen för Gästrike Räddningstjänstförbund. Uppdraget har
sedan dess varit vakant, men nu finns förslag från Vänsterpartiet om att
utse Gabriella Eidhagen (V) som ny ledamot.

Skickas till
Lars Göran Lundqvist
Kommunstyrelsen
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
Gabriella Eidhagen
Gästrike Räddningstjänstförbund
Personalfunktionen
Kansliet
Akten
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Dnr 2019-00067

§ 87 Kretsloppsplan 2021-2025, Hofors kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
• genomförandet av Kretsloppsplanen inte bedöms komma att
medföra betydande miljöpåverkan
• fastställa ny Kretsloppsplan 2021-2025 för Hofors kommun

Ärende
Gästrike återvinnare har enligt förbundsordningen ett uppdrag att ta fram
förslag till både avfallsplan (kretsloppsplan) och lokala föreskrifter om
avfallshantering för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby
kommuner. Både Kretsloppsplan och lokala föreskrifter om avfallshantering
ska beslutas av kommunernas Kommunfullmäktige.
Planens syfte är att med utgångspunkt från Agenda 2030, nationella
miljömål, regionala mål och strategier, bidra till en hållbar avfallshantering
och resursanvändning, minska mängden avfall och utveckla en hållbar
konsumtion av varor och tjänster. Åtgärderna i kretsloppsplanen syftar till
att Hofors blir en renare kommun som minskar sitt klimatavtryck och bidrar
till ökat samhällsengagemang gällande konsumtion och avfall.
Arbetet med att ta fram förslaget till ny Kretsloppsplan har skett i
samverkan mellan Gästrike återvinnare och medlemskommunerna.
Förslaget har arbetats fram under 2019-2020. Samråd har skett under
hösten/vintern 2020-2021, i form av intern förankringsrunda, remiss samt
utställning för allmänhetens granskning.
Enligt 6 kap. 3 § miljöbalken ska en kommun som upprättar en plan som
krävs i lag eller annan författning göra en strategisk miljöbedömning om
genomförandet av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Kretsloppsplanen innehåller inga beslut som innebär etablering eller
ombyggnation av anläggningar som kan ge negativa miljökonsekvenser.
Planen kommer att få i huvudsak positiva konsekvenser för hållbarhet.
Planförfattarna har därför föreslagit att kommunerna gör bedömningen att
genomförandet av planen inte kommer medföra en betydande
miljöpåverkan.
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Beslutsunderlag
KS 2021-09-21 § 93
KSAU 2021-09-07 § 77
Tjänsteskrivelse, Liliana Sultana, administrativ chef 2021-08-25
Tjänsteskrivelse, Gästrike återvinnare, 2021-06-23
Förslag till ny Kretsloppsplan 2021-2025 för Hofors kommun, 2021-06-23
Bilaga 1 Konsekvensbeskrivning
Bilaga 2 Kretsloppsplanen i ett större sammanhang
Bilaga 3 Nulägesbeskrivning och omvärldsanalys
Bilaga 4 Nedlagda deponier
Bilaga 5 Uppföljning av tidigare avfallsplan
Bilaga 6 Så har förslaget till Kretsloppsplanen tagits fram
Bilaga 7 Samrådsredogörelse
Bilaga 8 Exempel ur inspirationsbanken

Skickas till
Gästrike återvinnare
Akten
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Dnr 2021-00061

§ 88 Reviderade lokala föreskrifter om
avfallshantering
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa lokala föreskrifter om
avfallshantering för Hofors kommun.

Ärende
Gästrike återvinnare har enligt förbundsordningen ett uppdrag att ta fram
förslag till både avfallsplan (kretsloppsplan) och lokala föreskrifter om
avfallshantering för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby
kommuner. Både Kretsloppsplan och lokala föreskrifter om avfallshantering
ska fastställas av kommunernas kommunfullmäktige.
De lokala föreskrifterna är gemensamma för alla fem ovannämnda
kommuner. De gällande lokala föreskrifterna om avfallshantering trädde i
kraft 2016-01-01. Det finns behov att revidera några delar i föreskrifterna,
utifrån både ändrad lagstiftning och erfarenheter från tillämpningen av de
gällande föreskrifterna.
Samråd och utställning har genomförts och redovisas i Samrådsredogörelse
för revidering av Föreskrifter om avfallshantering för Gävle, Hofors,
Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun.
Förslagen till revideringar handlar dels om förtydliganden och begrepp, dels
om några förändringar i sak, dels om att flytta några bestämmelser från de
lokala avfallsföreskrifterna till avfallstaxan.
Revideringarna av föreskrifterna gäller framförallt följande:
• Definitionen av fastighetsinnehavare (Bilaga A)
• Definitionen ändras för att harmoniera med gällande lagstiftning
och definitioner i andra sammanhang så att lydelsen blir: ”Med
fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som
enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som
fastighetsägare”.
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•
•
•
•

Bestämmelser om fastighetsinnehavares ansvar för abonnemang
och avgift flyttas från de lokala föreskrifterna om avfallshantering till
Avfallstaxan.
Förbundets rätt att avgöra vilka typer av behållare som godkänns för
hämtning eller tömning. (§ 10)
Förtydligande att dragväg längre än 10 meter är ett undantag som
förutsätter särskilt beslut. (§ 11c och § 26)
Bestämmelser om hantering av invasiva växter införs i § 7 och § 33
samt bilaga B.

I övrigt finns ett antal justeringar och förtydliganden som inte medför några
större konsekvenser.

Beslutsunderlag
KS 2021-09-21 § 94
KSAU 2021-09-07 § 78
Tjänsteskrivelse, Liliana Sultana, Administrativ chef 2021-08-25
Tjänsteskrivelse, Gästrike återvinnare, 2021-06-23
Förslag till föreskrifter om avfallshantering för Gävle, Hofors, Ockelbo,
Sandviken och Älvkarleby kommuner
Samrådsredogörelse för revidering av föreskrifter om avfallshantering för
Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun

Skickas till
Gästrike återvinnare
Akten
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Dnr 2021-00060

§ 89 Antagande av avfallstaxa 2022, med tillägg
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att ge Gästrike
återvinnare i uppdrag att utreda och ta fram ett taxeförslag kopplat till
hemkompostering.

Ärende
Gästrike återvinnares Förbundsfullmäktige har vid sammanträde 2021-0617 beslutat att föreslå att ett tillägg görs till 2022 års Avfallstaxa. Förslaget
är föranlett av regeringens beslut att upphäva producentansvaret för
returpapper. Fr.o.m. 2022-01-01 övertar kommunerna ansvaret för
insamling och återvinning av returpapper.
För Gästrike återvinnare innebär det nya ansvaret att man till en början tar
över insamlingen av returpapper från de allmänna insamlingsplatserna, dvs
det uppdrag som i dagsläget åvilar annan. För hushållen innebär
förändringen ingen skillnad inledningsvis. De hushåll som idag betalar för
fastighetsnära hämtning (främst flerbostadshus) kommer att även
fortsättningsvis betala för denna tjänst. Övriga hushåll som lämnar
returpapper på återvinningsstationer kommer inte att belastas med någon
ytterligare avgift utöver nuvarande grundavgift.
Föreslaget tillägg till 2022 års avfallstaxa avser fastighetsnära
pappershämtning. I övrigt har inte föreslagits någon avgiftsförändring för
2022.
Grundavgiften ska fortsättningsvis täcka in kostnaden för insamling av
returpapper från de allmänna gemensamma insamlingsplatserna
(återvinningsstationer) Föreslaget tillägg syftar till att definiera
grundavgiftens omfattning fr.o.m. 2022.
Noteras att Hoforshus AB inlett förberedelserna inför det kommande
övertagandet av insamling av returpapper från allmännyttans
fastighetsbestånd.
Föreliggande förslag är en förutsättning för genomförandet av beslutad
ändring beträffande ansvaret för och återvinning av returpapper.
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Beslutsunderlag
KS 2021-09-21 § 95
KSAU 2021-09-07 § 79
Tjänsteskrivelse, Liliana Sultana, administrativ chef, 2021-08-25
Missiv med tillhörande taxeförslag, 2021-06-23
Beslut, Gästrike återvinnares förbundsfullmäktige 2021-06-17 / § 21

Beslutsförslag under mötet
Samuel Gonzalez Westling (V), Daniel Wintherhamre (V), Ziita Eriksson (M)
och Monica Klaussén (KD) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar om
följande ändringar i avfallstaxan:
• avgift för hämtning av matavfall ska inte tillämpas i de fall då det
finns abonnemang Hemkompost,
• avgiften avseende abonnemang Hemkompost för kärl 140-360 sänks
med 200 kr i förhållande till abonnemang Sorterat,
• avgiften för gemensam hämtning avseende abonnemang
Hemkompost sänks med 100 kr i förhållande till abonnemang
Sorterat.
Kenneth Axling (S), Arne Evertsson (L), Anders Björk (HOP), Anne Persson
(HOP) och Alice Lindgren (C) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att
• fastställa förslag till justeringar i allmänna bestämmelser i
Avfallstaxa 2022,
• fastställa förslag till tillägg i avfallstaxan 2022 vad gäller dels
konsekvenserna av införande av kommunalt ansvar för returpapper,
dels tillägg i definitionen av grundavgiften och ny hämtningsavgift
för returpapper, samt
• därefter anta föreliggande förslag till avfallstaxa för 2022.
Ziita Eriksson (M), Daniel Nyström (M), Samuel Gonzalez Westling (V),
Margon Johansen (SD), Charlie Ahlholm (SD), Sten Pettersson (SD), Daniel
Wintherhamre (V), Monica Klaussén (KD) och Alf Persson (M) föreslår att
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att ge Gästrike
återvinnare i uppdrag att utreda och ta fram ett taxeförslag kopplat till
hemkompostering.
Arne Evertsson (L) och Kenneth Axling (S) föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar att avgöra ärendet idag.
Kenneth Axling (S) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att avslå
Samuel Gonzalez Westlings (V) m.fl. förslag om justering.
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Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns fyra förslag till beslut; ett förslag om
bifall från Kenneth Axling (S) m.fl., ett förslag om justering från Samuel
Gonzalez Westling (V) m.fl., ett förslag om återremiss från Ziita Eriksson (M)
m.fl. och ett förslag om att avgöra ärendet idag från Arne Evertsson (L) m.fl.
Ordförande ställer först förslaget om återremiss mot förslaget att avgöra
ärendet idag och finner att Kommunfullmäktige beslutat att avgöra ärendet
idag. Votering begärs och genomförs genom upprop.

Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 29. Med 10 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
Gästrike återvinnare
Kommunstyrelsen
Akten
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Dnr 2020-00076

§ 90 Avskrivning av lån - Hofors folkets hus och park
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att efterskänka lånet till Hofors folkets hus
och park enligt tidigare ingångna avtal för år 2019-2021 med 909 000 kr
samt att ingen ränta debiteras.

Ärende
Kommunen har under 2006 tagit över Folkets husföreningens fastighetslån
från 1999 med ursprungligt belopp på 15 150 000 kr. Lånet har fram till
2019 skrivits ner med 2 % per år (303 000kr) och fastighetens pantbrev
används som säkerhet. Lånet är tekniskt avskrivet i kommunens
resultaträkning och påverkar därför inte kommunens resultat negativt.
Påpekas bör att själva skulden finns kvar som fordran till Folkets
husföreningen. Denna avskrivning har dock försvunnit ur kommunens
bokföring från år 2019. Detta beror på en besparing i budget som inte
kommunicerats med Folkets hus. Folkets hus har däremot i sin redovisning
skrivit av skulden utifrån den överenskommelse som legat till grund för
detta. Det är därför rimligt att den avskrivning som borde ha skett nu sker i
efterhand för åren 2019-2021.
Föreningen har under flera år kämpat med en dålig ekonomi och för att
möta detta har föreningen vidtagit åtgärder för att bredda och även för att
reducera verksamheten, dock utan att nå ett förbättrat driftresultat. De
senaste åren har avslutats med ett underskott i resultatet, med undantag år
2020. Föreningens samlade förlust är 4,4 mkr och föreningen har ett
negativt eget kapital. En avskrivning av skulden skulle innebära en
förbättring för Folkets hus soliditet.
För kommunen skulle en nedskrivning av lånet innebära att kommunen
minskar sina tillgångar i balansen för lånet men ger en mer rättvis bild av
kommunens omsättning och nyckeltal. För föreningen innebär detta att de
kan undvika ett negativt eget kapital och därmed minska risken att vara
konkursmässig. Eftergiften är definitiv och innebär att kommunen inte kan
kräva tillbaka betalning för lånet.
Enligt 2 kap. 8 § andra stycket KL får stöd ges till enskild näringsidkare
enbart om det föreligger synnerliga skäl. Tidigare hade kommunen
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möjlighet att låna pengar till olika föreningar, men idag bedömer SKR att
möjligheten till rekvisitet ”synnerliga skäl” enbart finns i ett fåtal fall och att
det krävs en bedömning i varje enskilt fall. En avskrivning på ca 8,1 mkr är
att se som ett bidrag till en förening. Förvaltningen bedömer att detta kan
innebära ett otillbörligt stöd. Detta skulle kunna ses som ett extra bidrag till
en av Hofors föreningar på 8,1 mkr. Däremot är förvaltningens bedömning
att den gamla avskrivningsprincipen med en avskrivning om 303 000 kr per
år, som togs från budgeten för bidrag till samlingslokaler, är förenlig med
lagstiftningen.
Eftergiften för år 2019 – 2021, om totalt 909 000 kr, kommer inte att
påverka kommunens resultat då skulden redan är avskriven. Dessutom är
avtalet skrivet så att ingen ränta skall debiteras. Vad gäller eftergiften av
återstående lån, om totalt 8 180 950 kr, är den ekonomiska principen
densamma. Kommunen har redan i sin redovisning skrivit av skulden, så
den kommer inte påverka resultatet. Skulle lånet skrivas av på samma sätt
som tidigare måste dessa 303 000 kronor per år läggas in i kommunens
budget som kostnad. Detta kommer innebära att det ekonomiska utrymmet
minskar med lika mycket.

Beslutsunderlag
KS 2021-09-21 § 97
KSAU 2021-09-07 § 81
Tjänsteskrivelse Jonatan Alamo Block, kommunchef, 2021-04-19
Tjänsteskrivelse Harry Assmundson, ekonomichef, 1998-08-17
Fritids- och kulturnämnden, 1998-09-04 § 41
Utdrag noter Kommunkoncernens bokslut 2006

Beslutsförslag under mötet
Alf Persson (M), Ziita Eriksson (M) och Monica Klaussén (KD) föreslår att
Kommunfullmäktige beslutar att avslå Kommunstyrelsens förslag.
Torbjörn Jansson (S), Anders Björk (HOP), Alice Lindgren (C), Arne Evertsson
(L), Jakob Staland (C), Anne Persson (HOP), Kjell Höglin (S) och Kenneth
Axling (S), föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att efterskänka lånet till
Hofors folkets hus och park enligt tidigare ingångna avtal för år 2019-2021
med 909 000 kr samt att ingen ränta debiteras.
Margon Johansen (SD) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att
återremittera ärendet med motiveringen: Säkerställ att vi inte gör ett
avtalsbrott. Ett förtydligande av vad vi tar beslut om. Är det en tillrättelse
eller efterskänkning av skuld/lån?

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut; ett förslag om
avslag från Alf Persson (M) m.fl., ett förslag om bifall från Torbjörn Jansson
(S) m.fl. och ett förslag om återremiss från Margon Johansen (SD).
Ordförande ställer först förslaget om återremiss mot avslag av detsamma
och finner att Kommunfullmäktige beslutat att avgöra ärendet idag.
Ordförande ställer sedan förslaget om bifall mot förslaget om avslag och
konstaterar att Kommunfullmäktige beslutat att bifalla förslaget.

Protokollsanteckning
Ziita Eriksson (M), Alf Persson (M), Daniel Nyström (M) och Monica Klaussén
(KD) reserverar sig mot beslutet till fördel för förslaget om avslag och med
motiveringen: Handlingarna i ärendet är svåra att förstå och
motsägelsefulla. Det framgår inte huruvida lånet är avskrivet eller ej och
vad förslag till beslut faktiskt innebär. I debatten hänvisas till ett avtal som
ena stunden inte går att bryta för att nästa stund vara helt öppet för att
förändra framtida upplägg.
Margon Johansen (SD), Charlie Ahlholm (SD) och Sten Pettersson (SD)
reserverar sig mot beslutet till fördel för förslaget om återremiss.

Skickas till
Ekonomifunktionen
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018-00124

§ 91 Redovisning av 2020 års partistöd
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna 2020 års inlämnade
redovisningar.

Ärende
Kommunfullmäktige beslutar inför varje år om utbetalning av partistöd för
partierna i Kommunfullmäktige. Stödet ska enligt Kommunallagen användas
för att stärka partiets ställning i den lokala demokratin. Senast den sista juni
efterföljande år ska partierna redovisa vad partistödet använts till. Har
redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till kommunen inom
föreskriven tid kan det leda till att inget stöd utbetalas för nästkommande
år.
2019-11-19 § 143 beslutade Kommunfullmäktige om utbetalning av
partistöd för 2020 till samtliga av de åtta partier som finns representerade i
Kommunfullmäktige. Samtliga partier har sedan inom angiven tid inkommit
med redovisning och granskningsintyg över 2020 års partistöd.

Beslutsunderlag
KS 2021-09-21 § 99
KSAU 2021-09-07 § 82
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, Kanslichef 2021-07-23

Beslutsförslag under mötet
Samuel Gonzalez Westling (V), Ziita Eriksson (M), Monica Klaussén (KD) och
Alf Persson (M) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att återremittera
ärendet för att komplettera underlaget med partiernas redovisningar.
Anders Björk (HOP), Kenneth Axling (S), Anne Persson (HOP) och Gry
Sjöberg (HOP) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att godkänna 2020
års inlämnade redovisningar.
Kenneth Axling (S) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att avgöra
ärendet idag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut; ett förslag om
återremiss från Samuel Gonzalez Westling (V) m.fl., ett förslag om bifall från
Anders Björk (HOP) m.fl. och ett förslag om att avgöra ärendet idag från
Kenneth Axling (S).
Ordförande ställer först förslaget om återremiss mot förslaget att avgöra
ärendet idag och finner att Kommunfullmäktige beslutat att avgöra ärendet
idag. Ordförande konstaterar därefter att det endast kvarstår ett förslag.

Protokollsanteckning
Ziita Eriksson (M), Alf Persson (M), Daniel Nyström (M), Samuel Gonzalez
Westling (V) och Monica Klaussén (KD) reserverar sig mot beslutet till fördel
för förslaget om återremiss.

Skickas till
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2021-00018

§ 92 Rapportering av obesvarade motioner och
medborgarförslag 2021
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

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.

Justerandes signatur

Obesvarade medborgarförslag – äldre än ett år
Anmäld KF
Dnr
Ärende
Medborgarförslag om sand vid
2020-06-16 2020/49 bryggan i Hammardammen
Medborgarförslag om rampbana för
2020-06-16 2020/47 skateboard/sparkcykel i Hagaparken
Medborgarförslag om belysning av
2019-11-12 2019/98 gångväg vid Postiljonsvägen
2019/68 Medborgarförslag om hundrastgård
2019-09-17
i Hagaparken

Status
Utredning
pågår
Utredning
pågår
Klar från
handläggare
Utredning
pågår

Obesvarade medborgarförslag – ej äldre än ett år
Anmäld KF
Dnr
Ärende
Medborgarförslag om utegym i
2021-04-20 2021/33 Torsåker
Medborgarförslag om belysning vid
2021-02-23 2021/11 Robertsholms förskola, anmälan
Medborgarförslag om att
2020-12-15 2020/88 Hesselgrenska byggs om till

Status
Utredning
pågår
Utredning
pågår
Utredning
pågår

Utdragsbestyrkande
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2020-11-10 2020/80
2020-11-10 2020/63
2020-11-10 2020/56
2020-11-10 2020/55
2020-11-10 2020/54

bostadslägenheter
Medborgarförslag om kartering av
stigar
Medborgarförslag om rensning av
Hammardammen
Medborgarförslag om farthinder
längs Torsåkersvägen
Medborgarförslag om förbättring av
lekparken i centrum
Medborgarförslag om Europarådets
resolution 1815

Utredning
pågår
Utredning
pågår
Utredning
pågår
Inväntar
yttrande
KF 2021-0824

Obesvarade motioner – äldre än ett år
Ärende
Anmäld KF Dnr
Motion om att motverka sexuella
2019-11-12 2019/101 övergrepp
Motion angående drogfri
2019-11-12 2019/96 skolavslutning
2019-03-19 2019/15
2018-03-20 2018/30
2017-05-23 2017/86

Status
Utredning
pågår
Inväntar
yttrande
KF 2021-08Motion om gratis broddar
24
Motion om minnesmärke för "med Utredning
kärlek från Hofors"
pågår
Motion om lokalt producerade
KF 2021-08livsmedel
24

Obesvarade motioner – ej äldre än ett år
Ärende
Anmäld KF Dnr
Motion om differentierade
2021-04-20 2021/32 förskoleavgifter för ökad jämlikhet
Motion om inrättande av en
2021-02-23 2021/4
Coronakommission
Motion om gatubelysningen i
2020-12-15 2020/92 kommunen
Motion om ofrivillig ensamhet hos
2020-12-15 2020/91 de äldre
Motion om att säkerställa
tillgången på kompetens för
2020-11-10 2020/83 dyslexiutredningar
Motion om digitalisering –
grundläggande samhällsservice
2020-11-10 2020/82 även i glesbygd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Status
Inväntar
yttrande
KF 2021-0824
Utredning
pågår
Utredning
pågår
KF 2021-0824
Utredning
pågår
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2020-11-10 2020/77
2020-11-10 2020/68
2020-11-10 2020/67

Motion om digitala hjälpmedel
Motion om relationer mellan
generationer
Motion om Edske masugn

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

Skickas till
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KF 2021-0824
KF 2021-0824
Utredning
pågår
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Dnr 2019-00098

§ 93 Besvarande av medborgarförslag om belysning
av gångväg vid Postiljonsvägen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

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

Skickas till
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-00086

§ 94 Besvarande av motion om lokalproducerat
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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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
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, 2021-0515
Yttrande om lokalproducerade livsmedel, Entré Hofors
Yttrande om lokalproducerade livsmedel, Ekonomifunktion/Inköp
Motion, 2017-04-25

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Förtydligande av motion

Skickas till
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

29(41)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-10-12

Dnr 11907

§ 95 Besvarande av interpellation om hur
rättssäkerheten säkerställs vid beslut i
individärenden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

Ärende
Samuel Gonzalez Westling (V) har inkommit med en interpellation med
anledning av att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) riktat kritik mot
kommunen i samband med en granskning av socialtjänsten.
I interpellationen ställer han följande frågor till Socialnämndens
ordförande; Kenneth Axling (S):
• När fick nämndens ledamöter ta del av kritiken från IVO?
• Varför har inte ledamöterna i utskottet fått ta del av det skriftliga
underlaget inför beslutsfattande i utskottet och hur lång tid har det
pågått?
• Hur har du säkerställt att de berörda i de ärenden som behandlats
av utskottet, fått möjlighet att yttra sig?
• Varför motsätter sig den styrande koalitionen att ledamöterna i
utskottet ska få ta del av det skriftliga underlaget inför beslut?
• Vilka åtgärder kommer du vidta för att följa upp de ärenden som
faller inom ramen för IVO:s kritik, för att säkerställa att inga
oönskade konsekvenser inträffat?
Socialnämndens ordförande har därefter inkommit med svar på frågorna.

Beslutsunderlag
Interpellation, 2021-03-29
Svar på interpellation

Skickas till
Akten

Justerandes signatur
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Dnr 11906

§ 96 Besvarande av interpellation om åtgärder kring
mobbning och kränkande särbehandling i skolan
kopplat till pandemin
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

Ärende
Ziita Eriksson (M) har inkommit med en interpellation om åtgärder kring
mobbning och kränkning i skolan kopplat till pandemin. Med anledning av
detta ställer Eriksson följande frågor till barn- och utbildningsnämndens
ordförande:
• Hur ser situationen ut när det gäller mobbning och kränkning på
Hofors skolor? Har man sett någon ökning kopplat till pandemin?
• Görs någon enkät bland eleverna om den upplevda tryggheten i
skolan (i klassrummet, på raster, på väg till och från skolan, på
sociala media, kopplat till eventuell distansundervisning, kopplat till
pandemin)?
• Vilka åtgärder finns idag i kommunens skolor för att förebygga
mobbning och för att hantera situationer då mobbning och
kränkning uppstår? Anser ordförande för barn- och
utbildningsnämnden att dessa åtgärder är tillräckliga?
• Har åtgärder vidtagits kopplat till det som anförs i min text om redan
utsatta barn och riskerna för en ökning av kränkningar och
mobbning som kan följa i pandemins spår? Anser ordförande för
barn- och utbildningsnämnden att dessa åtgärder varit tillräckliga för
att så långt det är möjligt säkerställa barns trygghet kopplat till
skolgången?
• Finns tillräckliga kunskaper bland personalen vad gäller mobbning
och kränkning? Utbildas personalen kontinuerligt i denna
problematik? Vilka verktyg har personalen för att hantera den
mobbning och kränkning som kan uppstå eller förvärras på grund av
rådande läge?
Barn- och utbildningsnämndens ordförande har därefter inkommit med
svar på frågorna.

Justerandes signatur
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Beslutsunderlag
Interpellation, 2021-04-12
Svar på interpellation, 2021-05-18

Skickas till
Akten

Justerandes signatur
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Dnr 12872

§ 97 Besvarande av interpellation om hur Hofors
kommun arbetar med barnens psykiska hälsa under
pandemin
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

Ärende
Annika Sjögren (KD) har inkommit med en interpellation om hur Hofors
kommun arbetar med barnens psykiska hälsa under pandemin. I
interpellationen ställer Sjögren följande frågor till Barn- och
utbildningsnämndens ordförande:
• Hur jobbar kommunens skolor med att förebygga psykisk ohälsa hos
barn och unga under rådande pandemi?
• Hur jobbar skolorna i kommunen med fysisk aktivitet?
• Hur säkerställer skolan att alla ungdomar blir ”sedda” även under
pågående fjärrundervisning?
• Hur säkerställer skolan att alla barn har tillgång till tillräckligt stabil
digital uppkoppling?
Barn- och utbildningsnämndens ordförande har därefter inkommit med
svar på frågorna.

Beslutsunderlag
Interpellation, 2021-04-20
Svar på interpellation, 2021-06-03

Skickas till
Akten
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Dnr 11901

§ 98 Besvarande av interpellation om verkställande
av politiskt fattade beslut
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

Ärende
Ziita Eriksson (M) har inkommit med en interpellation om verkställande av
politiskt fattade beslut. I interpellationen ställer Eriksson följande frågor till
Kommunstyrelsens ordförande:
• Hur säkerställer kommunstyrelsens ordförande att de politiska
beslut som fattas i nämnderna och i kommunens högsta beslutande
organ faktiskt verkställs?
• Finns idag någon rutin för hur politiskt fattade beslut hanteras och
kommuniceras till berörda verksamheter/enheter och till
medarbetare? Anser du att dessa åtgärder är tillräckliga?
• Finns idag någon rutin för att säkerställa att enskilda individer inte
har drabbats eller kommer drabbas av brister i kommuniceringen av
politiska beslut likt den ovan nämnda?
• Hur följs politiskt fattade beslut upp av kommunens politiska ledning
för att säkerställa att de efterlevs?
Kommunstyrelsens ordförande har därefter inkommit med svar.

Beslutsunderlag
Interpellation, 2021-04-20
Svar på interpellation, 2021-08-21

Skickas till
Akten

Justerandes signatur
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Dnr 12868

§ 99 Besvarande av fråga angående fiskmåsar på
Göklund
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

Ärende
Samuel Gonzales Westling (V) har inkommit med en fråga till
kommunstyrelsens ordförande angående aggressiva fiskmåsar i området
runt Göklundsvägen samt hyresvärden Hoforshus ansvar för att hantera
detta. Frågan lyder: Har Hoforshus blivit uppmärksammade på problemet
och vilka åtgärder har vidtagits för att åtgärda det?

Beslutsunderlag
Fråga angående fiskmåsar på Göklund, 2021-05-31

Skickas till
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

35(41)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-10-12

Dnr 2021-00072

§ 100 Motion om att utveckla lekplatserna, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

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

Skickas till
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 13281

§ 101 Interpellation om coronapandemins inverkan
på äldreomsorgen, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

Ärende
Alf Persson (M) har inkommit med en interpellation om coronapandemins
inverkan på äldreomsorgen. I interpellationen ställer han följande frågor till
Socialnämndens ordförande:
1. Har erfarenheter hitintills under pandemin gett underlag för
förändringar i vården på våra äldreboenden i Hofors Kommun?
2. Hur ser tillgången på syrgas och hjärtstartare ut på våra
äldreboenden?
3. Har det förekommit påtagliga brister under pandemin som vi kan ta
lärdom av i framtida liknande situationer?
4. Finns det något ytterligare du, som ordförande för nämnden, vill
lyfta kopplat till pandemin och dess inverkan på äldreomsorgen
kopplat till ekonomi, personal eller andra faktorer viktiga för
verksamheten?

Beslutsunderlag
Interpellation, 2021-09-28

Skickas till
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 13283

§ 102 Interpellation angående nedskärningarna i
Barn- och utbildningsnämnden, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

Ärende
Samuel Gonzalez Westling (V) har inkommit med en interpellation om
nedskärningar i Barn- och utbildningsnämnden. I interpellationen ställer
han följande frågor till Barn-och utbildningsnämndens ordförande:
1. Hur garanterar du att skollagens portalparagraf, att skolan ska vara
”likvärdig och kompensatorisk”, uppfylls med de nedskärningar
inom elevhälsan som nämnden beslutat?
2. Hur säkras arbetsmiljön för personalen utifrån de nya
förutsättningar som nämnden har beslutat?
3. Var går gränsen för när nämnden anser att förutsättningarna, som
givits av kommunfullmäktige, inte längre är försvarbara utifrån ovan
ställda frågor?

Beslutsunderlag
Interpellation, 2021-09-29

Skickas till
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2021-00058

§ 103 Rapportering till Kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

Ärende
Rapportering av meddelanden till Kommunfullmäktige för perioden 202108-14 – 2021-09-30:
Dok.nr Datum
Avsändare
Beskrivning
13271 2021-09-27 Länsstyrelsen Beslut om efterträdarval, ny ledamot
Gävleborg
Daniel Wintherhamre (V), ny ersättare
Gunnar Halfvars (V)
13270 2021-09-27 Länsstyrelsen Beslut om efterträdarval, ny ersättare
Gävleborg
Vigdis Nymo Löfgren (S)
13269 2021-09-27 Länsstyrelsen Beslut om efterträdarval, ny ledamot
Gävleborg
Ann-Sofie Stenbacka (C), ny ersättare
Per Berglund (C)
13268 2021-09-27 Länsstyrelsen Beslut om efterträdarval, ny ersättare
Gävleborg
Gabriella Eidhagen (V)
13212 2021-09-17 PRO Hofors
Manifestation på Äldredagen den 1
oktober 2021
13279 2021-09-16 SocialSN 2021-09-16, § 92 Yttrande över
nämnden
revisionens granskning av ej verkställda
beslut enligt LSS

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Linda Höglin Kanslichef, 2021-09-30

Skickas till
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 13367

§ 104 Interpellation om ett gott näringslivsklimat viktigt för den kommunala välfärden, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

Ärende
Ziita Eriksson (M) har inkommit med en interpellation om kommunens
näringslivsklimat. I interpellationen ställer hon följande frågor till
Kommunstyrelsens ordförande:
1. Hur förhåller du dig till dessa undersökningsresultat som har
publicerats av Svenskt Näringsliv angående företagsklimatet i Hofors
kommun? Anser du att det är oroväckande att kommunen för tredje
året i rad tappar placeringar? Används resultatet som underlag i
arbetet med att främja ett positivt företagsklimat?
2. Under flera år har ett av de kommunövergripande målen varit att
främja ett positivt företagsklimat. Åtminstone från 2018 och fram
till idag går det att läsa i kommunstyrelsens verksamhetsplan att:
”För att förbättra företagsklimatet måste kommunen ha hög
tillgänglighet, god service, ett gott samspel såväl med företagen som
internt mellan olika förvaltningar. Kommunen måste också skapa en
positiv bild av entreprenörskap och sprida den till både
medborgarna och andra aktörer lokalt och regionalt.” Hur har man
arbetat med detta och hur långt anser du att kommunen kommit för
att uppfylla detta?
3. I kommunstyrelsens verksamhetsplaner för 2020 och 2019 är ett av
de prioriterade områdena ”upprätthållande av goda kontakter
mellan kommunledning och näringslivet, det genom kontinuerliga
företagsbesök.” Vilka erfarenheter har du skaffat dig under dessa
företagsbesök i kommunen? Stämmer det kommunövergripande
målet och punkterna ovan (för ett förbättrat företagsklimat) överens
med vad som framkommit i kontakten med de lokala
företagen/efterfrågats av företagen?
4. I kommunstyrelsens verksamhetsplaner för 2021 och 2022 är ett
prioriterat område att ”Aktivt arbeta med att få fler företag till
Hofors.” Är detta en del i arbetet med att främja ett positivt
företagsklimat? Om ja, på vilket sätt?

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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5. Anser du att kommunens interna organisation, som på olika sätt
arbetar med näringslivsfrågor (i form av exempelvis tillstånd och
myndighetsutövning), har utvecklats till att motsvara företagens
förväntningar och behov? Finns det utvecklingspotential? I så fall
vad?

Beslutsunderlag
Interpellation, 2021-10-01

Skickas till
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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