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Kommunfullmäktige 

Datum 2017-03-21 

Tid 17:30 - 18:50 

Plats Folkets hus, Hofors 

Närvarande Se sidan 2 

Justerare Gunnar Bergkvist (S) Eva Julin (M) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, 2017-03-29 

Justerade paragrafer 16 -- 26 

  
  

Sekreterare  

 Fredrik Segersteén 
  

Ordförande  

 Diana Blomgren 
  

Justerare  

 Gunnar Bergkvist (S) Eva Julin (M) 

 
 
 
 
 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2017-03-21 

Justerade paragrafer 16 -- 26 

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-29 

Datum då anslaget tas ned 2017-04-27 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Hofors 
  
  

Underskrift  

 Fredrik Segersteén, sekreterare 
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Ledamöter Kommentar 

Diana Blomgren (S) Ordförande  

Anne Persson (HOP) 2:e vice 
ordförande 

 

Daniel Johansson (S) Ledamot  

Marie-Louise Dang-
ardt 

(S) Ledamot  

Linda-Marie Anttila (S) Ledamot  

Viktor Rasjö (S) Ledamot  

Tomas Isaksson (S) Ledamot  

Mari Rasjö (S) Ledamot  

Kenneth Axling (S) Ledamot  

Ing-Marie Möller-
Andersen 

(S) Ledamot  

Torbjörn Jansson (S) Ledamot  

Tiina Kauppi (S) Ledamot  

Gunnar Bergkvist (S) Ledamot  

Ann-Sofie Stenbacka (C) Ledamot  

Hans Larsson (C) Ledamot  

Arne Evertsson (L) Ledamot  

Hans Backman (L) Ledamot  

Kent Andersson (HOP) Ledamot  

Mathias Strand (HOP) Ledamot  

Peter Hillblom (HOP) Ledamot  

Ziita Eriksson (M) Ledamot  

Eva Julin (M) Ledamot  

Ioan Paris (SD) Ledamot  

Raimo Ojanen (SD) Ledamot  

Xamuel Gonzalez 
Westling 

(V) Ledamot  

Susanna Winther-
hamre 

(V) Ledamot  

Daniel Wintherhamre (V) Ledamot  

Bror Sundin (OPOL) Ledamot  

 
 

Tjänstgörande ersättare Ersätter 

Daniel Nyström (M) Alf Persson 

Carina Halfvars (V) Linda Lundberg 
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Övriga närvarande Uppdrag/Ansvar Kommentar 

Fredrik Segersteén Kommunsekreterare  

Torbjörn Söderström Revisor § 21 

Kjell Johansson VD Entré Hofors § 18 
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§ 16 Kungörande 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna sammanträdets kungörande. 

 

Dnr  
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§ 17 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen med nedanstående förändringar.  

Ärende 
Ärendenummer 6 ”Information finskt förvaltningsområde” samt årendenummer 10 ”Inter-
pellation till kommunalrådet om certifiering av utbildningar inom kommunen” utgår. 

 

Dnr  
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§ 18 Information Framtid Haga 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att tacka för informationen.  

Ärende 
Kjell Johansson, VD för Entré Hofors, informerar om arbetet med projekt Framtid Haga. 
Entré Hofors är klar med förstudien av Framtid Haga där koncepten kunskapsstaden och 
trädgårdsstaden ingår.  
 
Till konceptet trädgårdsstaden är avsikten att etablera en unik innovations- och utveckl-
ingsmiljö med fokus på hållbar odling och distribution i Hagaparken. Som ett första steg i 
denna process kommer ett växthus i södra delen av Hagaparken att byggas. Kommande 
steg inkluderar byggandet av en saluhall, ett stopp för bilister samt en långtidsparkering för 
långtradare.  
 
Till konceptet kunskapsstaden finns det flera tilltänkta verksamheter inom exempelvis E-
arkiv, E-handelscentrum samt affärsnätverk inom energi och klimat (”företagare för mil-
jön”). I anknytning till detta koncept har projekt Framtid Haga och Hofors kommun tagit 
kontakt med Civilminister Ardalan Shekarabi för samtal om att förlägga en statlig myndig-
het till Hofors kommun. Detta förflyttningsarbete är ett led i Sveriges regerings preliminära 
planer på att flytta ut ett antal statliga myndigheter till landsbygden. 
 
Entré Hofors har även genomfört en förstudie av ett regionalt science center tillsammans 
med Triple Steelix med temat ”en hållbar värld med stål och metaller”. Sökandet efter olika 
samarbeten och förankringen är klar gällande en etablering av ett science center i Hagasko-
lan.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information, Kjell Johansson, VD Entré Hofors 

 

Dnr  
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§ 19 Information finskt förvaltningsområde 
 
UTGÅR. 

 

Dnr  
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§ 20 Allmänhetens frågestund 

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

Ärende 
Under allmänhetens frågestund har allmänheten möjlighet att ställa frågor om kommunens 
verksamheter.  
 
Inga frågor ställs. 

Dnr  
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§ 21 Information från revisionen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Torbjörn Söderström, ledamot i kommunrevisionen, informerar om revisionens arbete. 
Revisionen arbetar just nu med: 

 Uppföljningsgranskningen av Kommunstyrelsen, nämnderna samt bolagen där syf-
tet är att granska om de utlovade åtgärder för att eliminera fel och brister har vid-
tagits, 

 En förstudie av Individ- och familjeomsorgen, 

 Granskning av brister i särskilt stöd inom skolan, 

 Granskning av strategier för personalförsörjning och rekrytering, 

 En generell granskning av den interna kontrollen i Hofors kommun.  
 
De aktuella granskningsrapporterna som Revisionen behandlar just nu är granskningsrap-
porten över Överförmyndarnämnden för Hofors-Ockelbo-Sandviken samt granskningsrap-
porten över Hofors kommuns flyktingmottagande.  
 
Revisionen träffade förvaltningsledningen inom Västra Gästriklands Samhällsbyggnads-
nämnd den 2017-03-14. Under mötet diskuterades frågor som hur sammanslagningen har 
fungerat, vilka problem som finns kvar att lösa samt vilken rapportering sker till Kommun-
styrelsen i Hofors kommun. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information, Torbjörn Söderström, ledamot i Kommunrevisionen 

 

Dnr  
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§ 22 Val av revisor till gemensam nämnd för hjälpmedelsverk-
samheten, FOU-välfärd, RegNet och HelGe mellan Region 
Gävleborg och kommunerna i Gävleborgs län 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Lennart Sandgren som Hofors kommuns revisor till 
gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten, FOU-välfärd, RegNet och HelGe mellan 
Region Gävleborg och kommunerna i Gävleborgs län. 

Ärende 
Ingemar Kalén, Kommunrevisionens ordförande, uppmärksammade Hofors kommun att 
Kommunfullmäktige inte har valt en revisor till gemensam nämnd för hjälpmedelsverksam-
heten, FOU-välfärd, RegNet och HelGe mellan Region Gävleborg och kommunerna i Gävle-
borgs län.  

Kommunfullmäktige har att hantera val av revisor till gemensam nämnd för hjälpmedels-
verksamheten, FOU-välfärd, RegNet och HelGe mellan Region Gävleborg och kommunerna 
i Gävleborgs län för den resterande mandatperioden 2015-2018. 

Beslutsunderlag 
Reglemente för gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten, FOU-välfärd, RegNet och 
HelGe mellan Region Gävleborg och kommunerna i Gävleborgs län 

Expedieras 
Akten 
Gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten, FOU-välfärd, RegNet och HelGe mellan 
Region Gävleborg och kommunerna i Gävleborgs län 

Dnr 
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§ 23 Interpellation till kommunalrådet om certifiering av ut-
bildningar inom kommunen, besvarande 

 
UTGÅR. 

Dnr 2017/7 
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§ 24 Motion om att teckna avtal med kvinnojouren Rosen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

Beslutsförslag 
Xamuel Gonzalez Westling (V) och Anne Persson (HOP) yrkar bifall till motionen.  

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag om att bifalla motionen. Ordförande frågar 
om det är Kommunfullmäktiges mening att besluta enligt förslaget och finner att så är fal-
let.  

Ärende 
Xamuel Gonzalez Westling, tidigare Halfvars, (V) har i en motion yrkat att kommunen ska 
teckna avtal med kvinnojouren Rosen, som reglerar ansvaret enligt SoL, och avgifterna som 
ska betalas när socialtjänsten hänvisar en kvinna till kvinnojouren. 
 
Vid muntlig kontakt med IFO-chefen så uppger denne att det är ytterst ovanligt att social-
tjänsten i Hofors anlitar den lokala kvinnojouren (Rosen) i de fall kvinna bosatt i Hofors be-
höver socialtjänstens stöd. Regelmässigt anlitas då aktörer i andra kommuner. Vid behov av 
stöd av en kvinnojour så överenskommes om villkoren beroende på de individuella behov 
som föreligger i det enskilda fallet. Det föreligger därför inte något behov av att teckna ett 
sådant avtal som motionen föreslår. 

Reservationer 
Ioan Paris (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Ekonomisk kalkyl 
Inga kostnader utöver socialnämndens anslag. 

Beslutsunderlag 
Motion, Xamuel Gonzalez Westling, 2015-02-24 

Expedieras 
Kvinnojouren Rosen 
Akten 

Dnr 2015/35 
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§ 25 Medborgarförslag om rullstols- och rullatoranpassad stig 
till elljusspåret i Torsåker, anmälan 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget får ställas, att förslaget ska 
överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande samt att beslutet ska återrapporteras till 
kommunfullmäktige.  

Ärende 
Elsie Lenell inkom med ett medborgarförslag den 2017-02-07 till kommunen. I det ur-
sprungliga medborgarförslaget saknades dock signatur vilket gjorde att förslaget inte upp-
fyllde formaliakraven enligt § 32 i arbetsordningen för Kommunfullmäktige. Förslagsställa-
ren inkom med en ny version till kommunkansliet den 2017-02-16 som uppfyllde formalia-
kraven enligt § 32 i arbetsordningen för Kommunfullmäktige. 
 
I medborgarförslaget vill förslagsställaren att en rullstols- och rullatoranpassad stig mellan 
korsningen i Fiolvägen i Torsåker och elljusspåret upprättas. Som motivering till förslaget 
anger förslagsställaren att en stig skulle möjliggöra unga och gamla att lättare ta sig ut i 
skogsområdet och njuta av naturen.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2017-02-07 
Beslutsförslag, kommunfullmäktiges presidium, 2017-02-08 

Expedieras 
Akten 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
 

Dnr 2017/26 
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§ 26 Rapportering till Kommunfullmäktige 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporteringen. 

Ärende 
Löpnr Ärende Avsändare 

224/2017 Årsredovisning jämte bolagsstyrningsrap-
port 2016 Hofors Vatten AB 

Hofors Vatten AB 

226/2017 Årsredovisning jämte bolagsstyrningsrap-
port 2016 Gästrike Vatten AB  

Gästrikevatten AB 

237/2017 Protokoll över inspektion av kommunens 
överförmyndarverksamhet 

Länsstyrelsen Dalarnas län 

245/2017 KS 2017-02-28/ § 26 Medborgarförslag om 
utomhushinderbana 

Kommunstyrelsen 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Fredrik Segersteén, Kommunsekreterare, 2017-03-09 

Expedieras 
Akten 

Dnr 2017/1002 


