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Dnr  

§ 1 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen med nedanstående 
ändring. 

Ärende 

Tillägg till dagordningen: 
Nr 19. Deltagande på distans vid sammanträden i Valnämnden 
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Dnr 2021-00089 

§ 2 Antagande av nya Allmänna bestämmelser för 
VA samt Taxekonstruktion och Taxebilaga för 
Gästrike Vattenkoncernen 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige besluta att anta 
föreliggande förslag till dels Allmänna bestämmelser för användande av 
vatten- och avloppsanläggning (ABVA) dels Taxekonstruktion för Gästrike 
Vattenkoncernen och Taxebilaga att gälla fr o m 2023-01-01 i enlighet med 
bilagorna 1-3. 

Ärende 

Gästrike Vatten AB har med missiv 2021-12-15 översänt upprättat förslag 
till nya Allmänna bestämmelser för användande av vatten- och 
avloppsanläggning (ABVA) samt Taxekonstruktion för Gästrike 
Vattenkoncernen och Taxebilaga att gälla fr.o.m. 2023.  
 
Syftet med revideringen har varit att göra en genomlysning och revidera 
gällande taxekonstruktion samt ABVA inför Östhammars övergång till den 
gemensamma taxemodellen. I översynsarbetet har hänsyn tagits till det 
arbete som branschorganisationen Svenskt vatten genomfört för att ta fram 
ett nytt basförslag för taxa.  
 
Det noteras att koncernen 2016 genomförde en större förändring av 
taxekonstruktionen, i första hand med avseende på fördelning av intäkter 
från brukningsavgifterna. I nu föreliggande förslag är det i främst textdelar 
som ändrats för att öka tydligheten.  
ABVA reglerar VA-huvudmannens och VA-abonnentens (fastighetsägarens) 
rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. Gävle, Hofors, Ockelbo och 
Älvkarleby har likalydande bestämmelser (ABVA) och den reviderade texten 
föreslås fortsätta vara gemensam. Eftersom Östhammars kommun i 
dagsläget har egen ABVA som i stort sett är identiskt formulerad, har 
genomförda revideringar inneburit endast små justeringar.  
 
Den nya taxekonstruktionen är en revidering av mindre omfattning och för 
kunderna i Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby innebär förslaget endast 
marginella förändringar. För Östhammars del innebär övergången till den 
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gemensamma taxekonstruktionen större förändringar varför 
ikraftträdandet i Östhammars fall senareläggs 1 år. Taxekonstruktionen 
anger beräkningsmodeller för de olika tjänsternas avgifter och ska vara lika 
inom koncernen. Däremot kommer avgiftsnivåerna för VA att skilja sig åt 
mellan kommunerna utifrån de lokala förutsättningarna. Beslutet om 
respektive kommuns avgiftsnivåer tas separat och berörs inte av nu 
föreliggande beslut. 
 
Hofors Vatten AB har 2021-12-09, § 45, tillstyrkt förslaget att träda ikraft 
2023-01-01. 

Beslutsunderlag 

Missiv från Gästrike Vattenkoncernen 2021-12-15 
Bilaga 1 Förslag till Allmänna bestämmelser för användande av vatten- och 
avloppsanläggning (ABVA) för Gästrike Vattenkoncernen, 2021-12-10. 
Bilaga 2 Förslag till taxa för Gästrike Vattenkoncernen. 
Bilaga 3 Taxebilaga för Gästrike Vattenkoncernen. 
Bilaga 4 Underlag för förslag till ABVA, Taxekonstruktion samt Taxebilaga, 
2021-12-04.  
Bilaga 5 Sammanfattning av föreslagna ändringar för Gävle, Hofors, Ockelbo 
samt Älvkarleby kommuner, 2021-12-03. 
Bilaga 6 Protokollsutdrag från styrelsemöte med Hofors vatten AB 2021-12-
09, § 45.   
KSAU 2022-02-01 § 2 
Muntlig information Lena Blad, VD Gästrike Vatten och Anneli Westin, 
Senior utredare Gästrike Vatten 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten  
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Dnr 2021-00090 

§ 3 Begäran om tillskott av eget kapital till Hofors 
Vatten AB 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige besluta att utöka 
eget kapital i form av ett aktieägartillskott på 5 miljoner kronor till Hofors 
Vatten AB. 

Ärende 

Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) tillåter inte att VA-verksamheten 
bedrivs så att ett överskott uppstår över tid vilket innebär att bolagen inte 
har möjlighet att på egen hand bygga upp ett stort eget kapital.  
 
Om förlust uppstår så kan verksamheten behandla det som ett underuttag 
och bokföra det som en fordran på VA-kollektivet men däremot tillåter inte 
god redovisningssed för aktiebolag att en förlust behandlas som ett 
underuttag och bokförs som en fordran på VA-kollektivet utan en förlust 
ska bokföras mot eget kapital i aktiebolag. 
 
Reglerna där ett aktiebolag ska likvideras kan bli aktuella i de fall det 
uppstår kapitalbrist om bolagets eget kapital understiger hälften av det 
registrerade aktiekapitalet. Dotterbolagen inom Gästrike Vatten bildades 
med ett aktiekapital på 100 000kr. Detta innebär att respektive bolag kan 
ha en samlad förlust på högst 50 000 kr. 
 
Verksamheterna i bolaget planeras och bedrivs så att de över tid ska vara 
självfinansierade. Under pågående verksamhetsår eller mellan åren kan 
dock händelser inträffa som innebär högre kostnader än de intäkter som tas 
ut via taxan. För att hantera svängningar i resultatet behövs därmed ett 
tillräckligt stort eget kapital för att tillfälligt hantera eventuella underskott 
som uppstår. 
 
Vilken nivå eget kapital bör ha varierar i respektive bolag och är beroende 
på storleken av verksamheten samt hänsyn till vilka effekter på resultatet 
en avvikelse jämfört mot budget på +/- 5% skulle ha. 
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Syftet med att utöka nivån på eget kapital är endast för att säkerställa att 
bolagen har ett tillräckligt eget kapital och inte för att finansiera 
verksamheten. Behovet av eget kapital i Hofors Vatten AB bedöms vara ca 
20 % av verksamhetskostnaderna, vilket innebär 5 mnkr.  
 
Hofors kommun ekonomi och likvida medel har de resurser och möjlighet 
för ett aktieägartillskott för att utöka Hofors Vattens egna kapital. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Yuval Chulati, 2022-01-11 
Begäran om tillskott av eget kapital till Hofors Vatten AB 
KSAU 2022-02-01 § 3  
Muntlig information, Yuval Chulati, ekonomichef 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten 
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Dnr  

§ 4 Information ekonomi 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 

Kommunstyrelsen informeras om: 

 insynsdag 24/2 med budgetförutsättningar för 2023 

 preliminärt bokslut 2021 

 prognos för 2022 

Beslutsunderlag 

Muntlig information Yuval Chulati, ekonomichef 
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Dnr 2022-00007 

§ 5 Ekonomistyrningsregler 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa upprättat förslag till 
Ekonomistyrningsregler 2022 med justeringen av punkt 1.1.4 Verksamhet 
till: 
Kommunchefen får efter överenskommelse med Kommunstyrelsens 
ordförande besluta om mindre omdisponering av budget mellan styrelse 
och nämnder. Dock får omdisponeringen inte leda till att de av fullmäktiges 
beslutade kommunövergripandemål och de av styrelsen/nämnden 
beslutade nämndmål i väsentlig omfattning ändras. 

Ärende 

Enligt Kommunallagen ska Kommunstyrelsen besluta om 
budgetanvisningar, tidpunkt för inlämning av nämndernas budget-och 
planförslag samt tidpunkter för nämndernas redovisning av föregående års 
medelsförvaltning. Upprättandet av ekonomistyrningsregler 2022 är en del 
av detta ansvar och är det samlade dokumentet med ekonomiska mål och 
riktlinjer. Här beskrevs tidplan för bland annat budget, 
uppföljningsprocessen och internkontroll samt information om skattesats, 
delårsrapport och årsredovisning. 
 
Viktiga delar och ändringar i ekonomistyrningsreglerna 2022 är:  

• Kommunfullmäktige fastställer rambudget per nämnd/styrelse 
gällande driften. 

• Styrelse/nämnd får besluta om mindre omdisponering av budget. 
Dock får omdisponeringen inte leda till att de av fullmäktige 
beslutade målen i väsentlig omfattning ändras. 

• Kommunchefen får efter överenskommelse med Kommunstyrelsens 
ordförande besluta om mindre omdisponering av budget mellan 
styrelse och nämnder. Dock får omdisponeringen inte leda till att de 
av fullmäktiges beslutade kommunövergripandemål och de av 
styrelsen/nämnden beslutade nämndmål i väsentlig omfattning 
ändras. 

• Ekonomisk prognos för helåret kommer att ske vid sex tillfällen 
under året, februari, mars, april, augusti, september och oktober. 
Upplöjning av 2022 utfallet kommer i samband med bokslutet i 
december. 
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• Uppföljning av mål och verksamhet kommer att ske vid tre tillfällen 
under året, april, augusti och december (bokslut). 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse: Yuval Chulati, Ekonomichef, 2022-01-13  
Förslag till Ekonomistyrningsregler 2022 
KSAU 2022-02-01 § 4 
Muntlig information, Yuval Chulati, ekonomichef 

Skickas till 

Nämnder  
Verksamhetschefer 
Akten  
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Dnr 2021-00088 

§ 6 Beslutsattestanter 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna beslutsattestanter för 2022. 

Ärende 

Inför varje nytt år ska en förteckning över beslutsattestanter för det nya 
året godkännas. Ett förslag på beslutsattestlista per befattning har tagits 
fram och som ska gälla under 2022. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Andreas Wibecker, controller, 2022-01-17  
Attestförteckning för Kommunstyrelsen 2022 
KSAU 2022-02-01 § 5 
Muntlig information Yuval Chulati, ekonomichef 

Skickas till 

Akten  
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Dnr 2021-00067 

§ 7 Budget 2022, Kommunstyrelsen 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att det extra tillskottet på 1.4 mkr ska fördelas 
med 1 mkr till teknisk försörjning och 0.4 mkr till samhällsutveckling. 

Ärende 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-15 om en utökad ram för 
Kommunstyrelsen med 1.4 mkr 2022. Socialdemokraterna, Centerpartiet, 
Liberalerna och Hoforspartiet har inkommit med ett förslag om att dessa 
ska fördelas med 1 mkr till teknisk försörjning och 0.4 mkr till 
samhällsutveckling. 

Beslutsunderlag 

Förslag till fördelning av Kommunstyrelsens utökade ram 2022 
Verksamhetsplan och budget 2022, plan 2023-2024, fastställd 2021-09-21 § 
98 

Skickas till 

Ekonomifunktionen 
Akten  
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Dnr 2022-00006 

§ 8 Beslut om uppdrag att leda kommunens kris- 
och krigsorganisation 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att leda 
kommunens arbete med kris- och krigsorganisation. 

Ärende 

I Överenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar står bland 
annat att: Inriktningen på totalförsvaret 2021-2025 innebär bland annat att 
ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas. Militära maktmedel eller 
hot om sådana kan komma att användas mot Sverige.  
 
Sverige blir oundvikligen påverkat om en säkerhetspolitisk kris eller väpnad 
konflikt uppstår i Sveriges närområde. Utgångspunkten för planeringen av 
totalförsvaret bör vara att under minst tre månader kunna hantera en 
säkerhetspolitisk kris i Europa och Sveriges närområde som innebär 
allvarliga störningar i samhällets funktionalitet samt krig under del av denna 
tid.  
 
Riksdagen har beslutat om ett delvis nytt mål för civilt försvar. Målet för det 
civila försvaret ska från och med 2021 vara att ha förmåga att: 

 värna civilbefolkningen 

 säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna 

 upprätthålla en nödvändig försörjning 

 bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller 
krig i vår omvärld 

 upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar 
och bidra till att stärka försvarsviljan 

 bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera 
svåra påfrestningar på samhället i fred, och med tillgängliga resurser 
bidra till förmågan att delta i internationella fredsfrämjande och 
humanitära insatser. 

 
Civilt försvar är den civila verksamhet som myndigheter, kommuner, 
regioner, näringsliv, det civila samhället samt enskilda med flera vidtar för 
att förbereda Sverige för krig. Det civila försvaret ska även bidra till att 
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stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på 
samhället i fredstid såsom pandemier och cyberattacker, liksom effekter av 
klimatförändringar såsom skogsbränder och översvämningar. I fredstid 
utgörs verksamheten av beredskapsplanering och förmågehöjande 
åtgärder. Under höjd beredskap och ytterst krig utgörs verksamheten av 
nödvändiga åtgärder för att upprätthålla målet för civilt försvar. 
 
Alla kommuner ska fortsätta arbetet med de påbörjade förberedelser som 
behövs för verksamheten under höjd beredskap (beredskapsförberedelser) 
så att de på sikt kan fullgöra sina uppgifter inom totalförsvaret under höjd 
beredskap. 
 
Prioriterade uppgifter för kommunerna är: 

 Kompetenshöjning gällande totalförsvar 

 Säkerhetsskydd 

 Krigsorganisation och dess bemanning 
 
Arbetet med de prioriterade uppgifterna kompetenshöjning gällande 
totalförsvar och säkerhetsskydd ska vara genomförda senast 2022-12-31. 
Arbetet med framtagande av krigsorganisation och dess bemanning ska 
vara påbörjat men behöver inte vara avslutat till 2022-12-31. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Anders Holmkvist, 2022-01-11 
Överenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar 
KSAU 2022-02-01 § 9 
Muntlig information Petra Lindstedt, kommunchef 

Skickas till 

Kommunchef 
Akten  
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Dnr 2022-00005 

§ 9 Handlingsprogram enligt LSO 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa det 
reviderade handlingsprogrammet. 

Ärende 

Bestämmelserna i Lag om skydd mot olyckor, LSO, syftar till att i hela landet 
bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö på ett med 
hänsyn till de lokala förhållandena tillfredställande och likvärdigt skydd. 
Handlingsprogrammet utgör riktlinjer för Hofors kommuns förebyggande 
verksamhet enligt 3 kap 3 § och 8 § Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.  
I kommunens program ligger fokus på det förebyggande arbetet för att 
minska antalet olyckor och följderna av dessa.  
 
Den operativa delen beskrivs i Gästrike Räddningstjänsts handlingsprogram. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Anders Holmkvist 
Handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt LSO 
KSAU 2022-02-01 § 10 
Muntlig information Anders Holmkvist, säkerhetschef 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten  
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Dnr 2021-00042 

§ 10 Reviderad nämndsorganisation för Hofors 
kommun 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta nedan yttrande som sitt eget och 
överlämna det till Kommunfullmäktige. 
  
Beredningens förslag i de delar som berör Kommunstyrelsens verksamhet 
framstår som väl avvägda och bör därför godkännas att gälla från och med 
mandatperioden 2023-2026. 

Ärende 

Kommunfullmäktige har 2021-04-20, § 33, beslutat tillsätta en beredning 
för genomförande av en översyn av kommunens nämndsorganisation. 
Företrädare för samtliga i fullmäktige representerade partier har ingått i 
beredningen. Beredningen har under hösten gjort en genomlysning av 
nämndsorganisationen under innevarande period i syfte att fånga upp 
eventuella områden där en förändring kan vara lämplig. Beredningens 
arbete har i detta skede inte omfattat eventuella förändringar i 
arvodesbestämmelserna. Detta område kommer att utredas under 
vintern/våren 2022 och föreläggas Kommunfullmäktige före sommaren 
2022. 
 
Beredningen har vid sitt sammanträde 2022-01-12 beslutat att översända 
sitt förslag till Kommunfullmäktige för godkännande vid sammanträdet i 
mars 2022. Därmed bereds nu Kommunstyrelsen, Barn- och 
utbildningsnämnden samt Socialnämnden tillfälle att inkomma med 
synpunkter på förslaget. 
 
För Kommunstyrelsens del innebär nu föreliggande förslag att styrelsen 
upphör att vara arbetslöshetsnämnd. Föreslagen överföring till 
Socialnämndens ansvar synes lämpligt med tanke på att 
arbetslöshetsnämndens uppgifter hör samman med de uppgifter som 
Socialnämnden har att sköta med stöd av Lag om vissa kommunala 
befogenheter (SFS 2009:47) Se bilaga PM 2021-12-07. 
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Förslaget att Kommunstyrelsen blir huvudman för såväl folkbibliotek som 
den samlade kulturverksamheten är en formell bekräftelse av en 
organisationsförändring på tjänstemannanivå som redan inletts under 
2021. Inrättande av ett fritids- och kulturutskott kommer att krävas när nu 
ansvarsområdet vidgas. Kommunstyrelsens arbetsutskott har redan en 
”stor portfölj” och behöver utrymme för att kunna ge de tekniska frågorna 
mer uppmärksamhet framöver. Beredningen har vid sina möten diskuterat 
möjligheterna för Kommunstyrelsen att effektivisera sitt arbete genom att 
öka mötesfrekvensen för utskottet. I dagsläget blir viktiga frågor försenade 
då beredningen av dessa frågor inte hinner avslutas i tid inför månadens 
enda utskottsmöte. Sekretariatet ser inga direkta hinder för att öka 
mötesfrekvensen något till förmån för flera kortare utskottsmöten.  
 
Ett annat argument för att öka antalet utskottsmöten är att Hofors 
kommun ökar sina möjligheter att bevaka sina intressen i externa 
sammanhang med ett väl genomarbetat material. Vid en omvärldsspaning 
kan konstateras att många kommuner har organiserat sitt arbete så att man 
under mötesperioderna har utskottsmöten 2-4 ggr/månad. 
 
Förslaget att slopa oppositionsrådsrollen, till förmån för en ny roll som 
informationsbärare för utsedda partiföreträdare inom oppositionen, synes 
lämplig då just informationsutbytet inte fungerat som förväntat i nuvarande 
organisation. 
 
Beredningens förslag i de delar som berör Kommunstyrelsens verksamhet 
framstår som väl avvägda och bör därför godkännas att gälla från och med 
mandatperioden 2023-2026. Förslagets styrka är också att beredningen i 
full enighet kommit fram till nu presenterad slutprodukt. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Elisabeth Florman, handläggare, 2022-01-19 
PM 2021-12-07 ”Utgör arbetslöshetsnämndens uppdrag grund för att 
överföras till annan verksamhet?” 
Protokollsutdrag från sammanträde med beredningen för översyn av 
nämndsorganisationen 2022-01-12, § 2 
PM 2021-12-13, rev 2021-12-27 samt 2022-01-12 ”Översyn av 
nämndsorganisationen inför mandatperioden 2023-26” 
KSAU 2022-02-01 § 12 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten  
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Dnr 2022-00019 

§ 11 Avtal Entré Hofors 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

 säga upp överenskommelsen mellan Hofors kommun och 
föreningen Entré Hofors om övertagande av vissa arbetsuppgifter, 
daterad 2015-12-16, från och med 2023-01-01 

 säga upp avtalet mellan Entré Hofors och Hofors kommun avseende 
näringslivsarbetet, daterat 2005-03-21, från och med 2023-01-01 

 uppdra till kommunchefen att se över ovanstående uppdrags 
framtida organisering och ta fram upphandlingsunderlag. 

Ärende 

Den 2003-11-10 § 158 beslutade Kommunstyrelsen att ingå som medlem i 
den ekonomiska föreningen Entré Hofors. Föreningen hade bildats tidigare 
under året av en grupp företag i kommunen med det övergripande målet 
att skapa goda förutsättningar för näringsliv och sysselsättning i 
kommunen. Efter ett år som medlem i föreningen beslutade 
Kommunstyrelsen den 2004-12-06 § 140 att kommunens näringslivsarbete 
skulle ske i samverkan med företagen genom Entré Hofors. Som en del av 
beslutet avsatte kommunen också 500 000 kronor till Entré Hofors och 0,75 
% tjänst. Beslutet begränsades till att gälla till och med 2006 och att en 
eventuell förlängning skulle föregås av en utvärdering. Under 2007 
genomfördes en utvärdering av affärsbyrån Grundström & Engberg AB. 
Utvärderingens fokus låg på samarbetet mellan kommunen och Entré 
Hofors och huruvida ambitionerna var samstämmiga och arbetsformerna 
stämde överens med förväntningarna. Resultatet byggde på de intervjuer 
som genomfördes med medlemmar i föreningen. Utifrån en av 
utvärderingens slutsatser, att Entré Hofors verksamhet var bra förankrad 
och att man borde fortsätta på den inslagna vägen, valde Kommunstyrelsen 
den 2008-01-28 § 3 att kommunens näringslivsarbete även fortsättningsvis 
skulle ske genom Entré Hofors. 
 
Under 2015 genomförde dåvarande kommunchef en översyn av 
Kommunstyrelsens organisation. I samband med denna översyn föreslogs 
bland annat att kommunens informations-, marknadsförings- och 
kommunikationsverksamhet, samt turism- och besöksnäringsfrågorna skulle 
föras över till Entré Hofors. Kommunstyrelsen beslutade den 2015-10-19 § 
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148 i enlighet med förslaget och ansvaret för frågorna flyttas över den 1 
januari 2016. 
 
När Kommunfullmäktige fastställde budgeten för 2020 beslutade man också 
att Entré Hofors verksamhet och finansiering skulle utvärderas. 
Utvärderingen genomfördes genom en självskattning från Entré Hofors 
personal och resultatet presenterades för Kommunstyrelsen och 
Kommunstyrelsens arbetsutskott under maj 2021. 
 
Vid olika tillfällen genom åren har kommunens engagemang i Entré Hofors 
ifrågasatts utifrån bestämmelserna i Lagen om offentlig upphandling (LOU), 
bland annat i kommunens internkontrollplan för 2021. Detta ledde till att 
frågan under hösten 2021 skickades till Sveriges kommuner och regioner 
(SKR). Beskedet från SKRs jurist var tydlig i att kommunen är skyldig att 
upphandla de uppdrag som Entré Hofors idag utför åt kommunen. Då det 
finns privata intressen i föreningen så går det inte heller att nyttja det 
undantag som finns i LOU om intern upphandling. 
 
Utifrån konstaterandet att kommunen med nuvarande avtal med Entré 
Hofors har klivit över en gräns och inte följer LOU föreslår förvaltningen att 
Kommunstyrelsen säger upp avtalen med Entré Hofors och ger 
kommunchefen i uppdrag att ta fram ett underlag enligt LOU så att en 
regelrätt upphandling kan tryggas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-02-04 
Överenskommelse mellan Hofors kommun och föreningen Entré 
Hofors om övertagande av vissa arbetsuppgifter, 2015-12-16 
Avtal mellan Entré Hofors och Hofors kommun avseende näringslivsarbetet, 
2005-03-21 
Muntlig information Petra Lindstedt, Kommunchef 

Skickas till 

Entré Hofors 
Kommunchef 
Akten  
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Dnr 2021-00077 

§ 12 Reviderad delegationsordning för 
Kommunstyrelsen avseende Fritid 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa reviderad delegationsordning för 
Kommunstyrelsen. 

Ärende 

När tidigare Fritidschef slutade sin tjänst hösten 2021 togs ett 
ordförandebeslut, som rapporterade till KS den 2021-10-19 § 117, om att 
delegera de flesta av Fritidschefens delegationer till t.f. enhetschef för 
Fritidsenheten, ett beslut om avtal delegerades till Föreningsutskottet. 
Sedan den 2022-02-01 finns en ny Kultur- och fritidschef på plats.  
 
Kommunstyrelsen föreslås utifrån detta att de delegationer som idag ligger 
hos enhetschefen flyttas över till Kultur- och fritidschefen. 
 
Delegationer som föreslås ändras gäller: 
G.9. Beslut om kultur- och sportsponsring 
G.17 Lotteriärenden (Lotterilagen 15, 17 §§) 
G.18.1 Beslut om överenskommelse om bidrag för skötsel av skidspår 
G.18.3 Grundbidrag och aktivitetsbidrag 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Linda Höglin, Kanslichef, 2022-02-04 
Förslag till reviderad delegationsordning för Kommunstyrelsen 
Delegationsordning Kommunstyrelsen reviderad 2021-10-19 §117 - 
revideringsförslag 

Skickas till 

Kultur- och fritidschefen  
Enhetschef Fritid 
Föreningsutskottet  
Akten  
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Dnr 2019-00101 

§ 13 Besvarande av motion om att motverka 
sexuella övergrepp 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige besluta att 
motionen ska anses vara besvarad. 

Ärende 

Vänsterpartiet har i Kommunfullmäktige 2019-11-12, § 122, lämnat motion 
om att en handlingsplan utarbetas för att systematiskt arbeta mot sexuella 
övergrepp och trakasserier i kommunens skolar. Vidare har motionärerna 
föreslagit att medarbetare i verksamheter som riktar sig till barn erbjuds 
fortbildning om dels samtycke, dels sexuellt våld och trakasserier. 
Motionärerna anser att bäst resultat erhålles genom satsningar på ett 
förebyggande arbete i den miljö där människor stöps och formas till 
framtida samhällsmedborgare. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har i yttrande 2020-03-16, § 31, redovisat de 
olika insatser som redan görs. I yttrandet hänvisas bl. a till 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-17, § 83, att i budget för kommande 
år ”särskilt prioritera ett långsiktigt arbete för att förebygga mäns och 
pojkars våld mot kvinnor och flickor inom alla kommunens verksamheter”. 
 
Socialnämnden har i yttrande 2020-05-14, § 42, redogjort för pågående 
arbete med att skydda barn och andra grupper inom socialförvaltningens 
ansvarsområde mot sexuellt våld. Särskild handläggare är utsedd för att på 
del av tjänst samordna åtgärder som bl.a. omfattar de insatser 
motionärerna föreslagit. Kontinuerligt kunskapsinhämtande vad beträffar 
utvecklingen inom barnkonventionens område sker. Socialnämnden har i 
sitt yttrande pekat på att med ytterligare anslag kan det förebyggande 
arbetet ökas ytterligare.  
 
I yttrandena från berörda nämnder har det pekats på att det arbete, som 
motionärerna föreslår, pågår sedan flera år tillbaka. Dessutom har det 
redan i budget 2020 beslutats om särskild prioritering av det långsiktiga 
arbetet mot sexuella trakasserier. Nämnderna har vitsordat vikten av att 
arbetet bedrivs på bred front, helt i överensstämmelse med vad 
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motionärerna framfört. Mot bakgrund av vad som framkommit i yttrandena 
föreslås att motionen i och med detta ska anses vara besvarad. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Elisabeth Florman, 2021-11-17 
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 2020-03-16, § 31. 
Socialnämndens yttrande 2020-05-14, § 42. 
Motion, 2019-10-21 
KSAU 2022-02-01 § 16 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten  
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Dnr 2022-00022 

§ 14 Rapportering av delegationsbeslut 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporteringen av 
delegationsbeslut. 

Ärende 

Rapportering av delegationsbeslut för perioden 2021-11-11 – 2022-02-04: 
 

Dok.nr Datum Beskrivning Handläggare 

13851 2022-02-04 Beslut om anställningar under 
perioden 2021-10-29 - 2022-01-31 

Flera 

13786 2022-01-17 Ordförandebeslut om drift- och 
hyresbidrag för Frilufsfrämjandet 
Hofors 

Kenneth 
Axling 

13665 2021-12-10 Yttrande gällande tillstånd för 
ridande luciatåg A700.980/2021 

Anders 
Holmkvist 

13649 2021-12-07 Yttrande gällande tillstånd för 
marknad. A677.451/2021 

Anders 
Holmkvist 

13530 2021-11-15 Yttrande gällande tillstånd för 
vaccination från husbil 
A532.408/2021 

Anders 
Holmkvist 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Linda Höglin, Kanslichef, 2022-02-04 

Skickas till 

Akten  
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Dnr 2022-00021 

§ 15 Rapportering av meddelanden 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporteringen av meddelanden. 

Ärende 

Rapportering av meddelanden för perioden 2021-11-11 – 2022-02-04: 
 
Rapportering av meddelanden för perioden 2021-11-11 – 2022-02-04: 
 

Dok.nr Datum Avsändare Beskrivning 

13829 2022-02-02 Kommun-
fullmäktige 

KF 2022-01-25  § 7 
Medborgarförslag om fyrverkeri, 
anmälan 

13828 2022-02-02 Kommun-
fullmäktige 

KF 2022-01-25  § 6 
Medborgarförslag om ändring av 
ordningsstadgor gällande 
pyroteknik, anmälan 

13760 2022-01-12 Revisionen Granskningsrapport av Styrning av 
välfärdsteknik 

13734 2021-12-23 Konsument 
Gästrikland 

Kostnadsfördelning och budget för 
Konsument Gästrikland 2022 

13713 2021-12-21 Kommun-
fullmäktige 

KF 2021-12-15  § 134 
Ändringsbudget 2022 och plan 
2023-2024, Hofors kommun 

13704 2021-12-21 Kommun-
fullmäktige 

KF 2021-12-15  § 125 
Avsägelse/fyllnadsval (Tiina Kauppi 
och Kenneth Axling byter platser i 
KS) 

13695 2021-12-17 Gästrikerådet Protokoll från Gästrikerådet 2021-
12-10 

13744 2021-12-16 Social-
nämnden 

SN 2021-12-16 § 135 Beslut om 
tillfällig ersättare för 
nämndsordförande 

13697 2021-12-16 Sandvikens 
kommun 

Verksamhetsplan för 
miljöstrategiskt arbete Hofors 

13696 2021-12-16 Västra Internbudget 2022 för VGS 
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Gästriklands 
samhällsbygg
nadsnämnd 

13676 2021-12-15 Västra 
Gästriklands 
samhällsbygg
nadsnämnd 

Ekonomisk uppföljning VGS-2021-
51  

13674 2021-12-15 Gästrike 
Vatten 

Verksamhetsplan och internbudget 
Gästrike Vatten AB 

13672 2021-12-15 Inköp 
Gävleborg 

Protokoll direktionsmöte Inköp 
Gävleborg 10 dec 2021 

13677 2021-12-10 Länsstyrelsen 
Dalarna 

Tillsynsprotokoll 
överförmyndartillsyn 2020 

13661 2021-12-08 Hoforshus AB Styrelsemöte Hoforshus 2021-12-
16 

13658 2021-12-06  Skrivelse till kommunstyrelsen om 
att prioritera välfärden 

13657 2021-12-05  Skrivelse till kommunstyrelsen om 
att prioritera välfärden 

13627 2021-12-01 Hoåns Kraft 
AB 

Kallelse Styrelsesammanträde 
Hoåns Kraft AB 2021-12-08 

13624 2021-12-01 Brottsföre-
byggande 
rådet 

BRÅ 2021-11-22 § 15 Årsrapport 
för BRÅ 2021 

13623 2021-12-01 Brottsföre-
byggande 
rådet 

BRÅ 2021-11-22 § 18 Övriga frågor 

13584 2021-11-23 Kommunal 
sektion 
Västra 
Gästrikland 

Skrivelser till Socialnämnden samt 
Kommunstyrelsen från Kommunal 

13562 2021-11-22 Brottsföre-
byggande 
rådet 

Protokoll Brottsförebyggande 
Rådet 2021-11-22 

13526 2021-11-16 Kommun-
fullmäktige 

KF 2021-11-09 § 118 Motion om att 
utveckla lekplatserna, anmälan 

13525 2021-11-16 Kommun-
fullmäktige 

KF 2021-11-09 § 117 Besvarande av 
motion om lokalproducerat 

13524 2021-11-16 Kommun-
fullmäktige 

KF 2021-11-09 § 116 Besvarande av 
medborgarförslag om belysning av 
gångväg vid Postiljonsvägen 
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13523 2021-11-16 Kommun-
fullmäktige 

KF 2021-11-09 § 115 Besvarande av 
motion om ofrivillig ensamhet hos 
de äldre 

13522 2021-11-16 Kommun-
fullmäktige 

KF 2021-11-09 § 114 Besvarade av 
motion om differentierade 
förskoleavgifter för ökad jämlikhet 

13521 2021-11-16 Kommun-
fullmäktige 

KF 2021-11-09 § 113 Rapportering 
av obesvarade motioner och 
medborgarförslag 2021 

13520 2021-11-16 Kommun-
fullmäktige 

KF 2021-11-09 § 112 
Samarbetsavtal för 
upphandlingsstöd 

13516 2021-11-12 DIGG - 
Webbtillgäng
lighet 

Upplysning om bristande 
tillgänglighet på hofors.se 
(ärendenummer 2021-2198) 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Linda Höglin, Kanslichef 2022-02-04 

Skickas till 

Akten  
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Dnr  

§ 16 Information/rapportering 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 

Kommunstyrelsen informeras om: 

 riktlinjer/rekommendationer gällande Covid 

 rekrytering av kommunikatör och KS-chef är klar 

 rekrytering av ny ekonomichef pågår 

Beslutsunderlag 

Muntlig information Petra Lindstedt, Kommunchef 
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Dnr 2020-00030 

§ 17 Deltagande på distans vid sammanträden i 
Valnämnden 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige besluta att: 

 Valnämnden får, om särskilda skäl föreligger, utifrån 
Kommunallagens bestämmelser om deltagande på distans 
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. 

 Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till 
nämndens sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på 
distans. 

 Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla vid deltagande 
på distans vid nämndens sammanträden.  

Ärende 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-24 § 28 att ge fullmäktige, 
Kommunstyrelsen, Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden samt 
Krisledningsnämnden möjlighet att om det finns särskilda skäl ha ledamöter 
närvarande på distans. Därefter har beslut tagits om deltagande på distans 
för bland annat Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd och 
Överförmyndarnämnden.  
 
Valnämnden startar nu igång sitt arbete inför riksdag- kommun- och 
regionvalet 2022 och har flaggat för att även de kan vara i behov av att 
kunna ha ledamöter närvarande på distans. 

Beslutsunderlag 

Muntlig information, Linda Höglin, Kanslichef 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten  
 


