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Dnr P1  

§ 27 Kungörande 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna sammanträdets kungörande. 

Ärende 
Sammanträdet har kungjorts på kommunens officiella anslagstavla. 
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Dnr P4  

§ 28 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen. 
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Dnr P5  

§ 29 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  

§ 30 Information revisionen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Kommunfullmäktige informeras om: 

• Styrelsens och nämndernas yttrande över granskning av styrning av 
välfärdsteknik 

• Revisionens kommande granskningar 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Ingemar Kalén (KD), ordförande revisionen 
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Dnr 2018-00121  

§ 31 Avsägelse/fyllnadsval 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  

• entlediga Ing-Marie Möller-Andersén (S) som nämndeman i Gävle 
Tingsrätt 

• som ny nämndeman i Gävle Tingsrätt utse Eva Lindberg (S) 
• som ny ledamot i Kommunstyrelsen utse Tomas Fröjd (S) 
• entlediga Kenneth Axling (S) som ledamot i Samordningsförbund 

Gävleborg (FINSAM) (org.nr. 222000-3137), stämmoombud i Hofors 
Elverk AB (org.nr 556425-7441) och Hoåns Kraft AB (org.nr. 556672-
4620) samt som ersättare för stämmoombud i Hoforshus AB (org.nr. 
556477-3710) och Hofors Kommunhus AB (org.nr 556320-6761) 

• som ny ledamot i Samordningsförbund Gävleborg (FINSAM) (org.nr. 
222000-3137) utse Tomas Fröjd (S) 

• som nytt stämmoombud i Hofors Elverk AB (org.nr 556425-7441)  
och Hoåns Kraft AB (org.nr. 556672-4620) samt som ersättare för 
stämmoombud i Hoforshus AB (org.nr. 556477-3710) och Hofors 
Kommunhus AB (org.nr 556320-6761) utse Marie-Louise Dangardt 
(S) 

Ärende 
Ing-Marie Möller-Andersén (S) har lämnat in en ansökan om att bli 
entledigad från sitt uppdrag som nämndeman i Gävle Tingsrätt. 
Socialdemokraterna har föreslagit Eva Lindberg (S) till uppdraget. 
 
Efter Linda-Marie Antillas (S) avsägelse från samtliga sina uppdrag i 
kommunen behöver en ny ledamot utses till kommunstyrelsen. 
Socialdemokraterna har föreslagit Tomas Fröjd (S) till uppdraget. 
 
Kenneth Axling (S) har inkommit med en avsägelse för sitt uppdrag som 
ledamot i Samordningsförbund Gävleborg (FINSAM). Socialdemokraterna 
har föreslagit Tomas Fröjd (S) till uppdraget. Kenneth Axling (S) har även 
inkommit med avsägelser för sina uppdrag som stämmoombud i Hofors 
Elverk AB och Hoåns Kraft AB samt som ersättare för stämmoombud i 
Hoforshus AB och Hofors Kommunhus AB. Socialdemokraterna har 
föreslagit Marie-Louise Dangardt (S) till dessa uppdrag. 
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Skickas till 
Ing-Marie Möller-Andersén (S)  
Eva Lindberg (S) 
Gävle Tingsrätt 
Tomas Fröjd (S) 
Kommunstyrelsen 
Kenneth Axling (S)  
Marie-Louise Dangardt (S) 
Samordningsförbund Gävleborg (FINSAM) 
Hofors Elverk AB 
Hoåns Kraft AB  
Hoforshus AB  
Hofors Kommunhus AB 
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Dnr 2021-00051  

§ 32 Årsredovisning 2021, Hofors Kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet och ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att  

• utreda vilka eventuella konsekvenser som följer om 
kommunfullmäktige inte skulle godkänna årsredovisningen 

• inkomma med en förklaring rörande de anmärkningar på 
årsredovisningen som revisionen framställer i revisionsberättelsen 

 

Ärende 
Årsredovisningen visar resultat och ställning för räkenskapsåret 2021 samt 
utfall för måluppfyllelse och nämndernas internkontroll. 
Totalsammanställningar i form av resultaträkning, balansräkning och 
kassaflödesanalys avges. Investeringarna som är aktuella samt tidigare 
beslutade investeringar redovisas. 
 
Ett mycket omfattande arbete har inletts för få en budget i balans. Hofors 
kommun redovisar ett överskott 2021 på totalt 3,2 mkr och jämfört med 
årets budgeterade resultat på + 17,2 mkr blir avvikelsen -14 mkr. Under året 
hade kommunen ökade skatteintäkter, kompensation från staten i form av 
ökade statsbidrag båda generella och inriktade samt ökade 
pensionskostnader. 
 
Nämnderna visar ett negativ resultat på -36,9 mkr. Barn och 
utbildningsnämnden redovisar ett underskott på ca 11,5 mkr där avvikelsen 
består främst av ej genomförda besparingar och volymökningar. 
Socialnämnden redovisar ett underskott på ca 13,9 mkr på grund av 
pandemin, ökade kostnader för placeringar och minskat bidrag. 
Kommunstyrelsens underskott på 11,5 mkr består främst av 
kostnadsavvikelser av engångskaraktär eller som inte har varit budgeterat 
alls. De stora avvikande posterna var räddningstjänsten, kostnader för 
översiktsplan fritid samt kost och städ. 
 
Vad gäller målen så ser vi att vi kommit olika långt i vårt arbete kring de 
olika målen där pandemin var den händelse som har överskuggat allt i 
denna period.  
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De investeringar som enligt förslag ska föra över till år 2022 är:  
Enskilda vägar: 5 000 000 kr 
Böle: 7 581 000 kr  
Tågstation: 1 650 000 kr 
Hundrastgård: 100 000 kr 
Offentlig belysning: 500 000 kr 
BUN, Solskydd: 100 000 kr 

Beslutsunderlag 
KS 2022-04-05 § 23 Årsredovisning 2021, Hofors Kommun 
KSAU 2022-03-22 § 22 Årsredovisning 2021, Hofors Kommun 
Tjänsteskrivelse Yuval Chulati 2022-03-24 
Årsredovisning 2021 Hofors kommun 
BUN 2022-03-07 § 18 Verksamhetsberättelse 2021 Barn- och 
utbildningsnämnden 
SN 2022-03-17 § 33 Verksamhetsberättelse 2021 

Beslutsförslag under mötet 
Kenneth Axling (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
återremittera ärendet och ge kommunstyrelsen i uppdrag att  

• utreda vilka eventuella konsekvenser som följer om 
kommunfullmäktige inte skulle godkänna årsredovisningen 

• inkomma med en förklaring rörande de anmärkningar på 
årsredovisningen som revisionen framställer i revisionsberättelsen 

 
Daniel Wintherhamre (V) och Alf Persson (M) föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag om återremiss och frågar 
om det är fullmäktiges mening att återremittera ärendet och finner att så är 
fallet. Ordföranden frågar sedan om fullmäktige beslutar att återremittera 
ärendet i enlighet med Kenneth Axlings (S) motivering och finner att så är 
fallet.  

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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Dnr 14154  

§ 33 Beviljande av ansvarsfrihet 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 

Ärende 
Fullmäktige ska vid ett sammanträde före utgången av juni månad året 
efter det år som revisionen avser, besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller 
vägras. Beslutet ska motiveras om det inte är uppenbart obehövligt. 
Om revisorerna enligt 12 kap. 13 § Kommunallagen riktat anmärkning mot 
en nämnd eller en fullmäktigeberedning eller mot enskilda förtroendevalda 
i sådana organ, ska fullmäktige besluta om även fullmäktige ska rikta 
anmärkningen. Fullmäktige får rikta anmärkning även om revisorerna inte 
gjort det. Beslut om anmärkning ska motiveras. 
 
Revisorerna i Hofors kommun har granskat årsredovisningen och tillstyrker 
att Kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och 
valnämnden samt de gemensamma nämnderna Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd och överförmyndarnämnden förtroendevalda i 
dessa organ beviljas ansvarsfrihet.  
 
Den som under 2021 var ledamot i Kommunstyrelsen eller en nämnd och är 
ledamot i Kommunfullmäktige är jävig. Vid fråga om ansvarsfrihet förklaras 
därför ledamöter enligt ovan jäviga och deltar inte i handläggningen. 

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse Hofors kommun 2021 

Beslutsförslag under mötet 
Kenneth Axling (S) och Daniel Wintherhamre (V) föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 

Skickas till 
Akten  
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Dnr 2021-00042  

§ 34 Reviderad nämndsorganisation för Hofors 
kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 

• Socialnämnden ska utgöra arbetslöshetsnämnd från och med 
mandatperioden 2023-2026, 

• Entré Ungdom stannar i Barn- och utbildningsnämnden, 
• folkbiblioteket lämnar Barn- och utbildningsnämnden och överförs 

till Kommunstyrelsen från och med mandatperioden 2023-2026,  
• skolbiblioteket stannar inom Barn- och utbildningsnämnden även 

kommande mandatperiod, 
• den samlade kulturverksamheten samt folkbiblioteket förs samman 

med fritidsverksamheten under Kommunstyrelsens 
huvudmannaskap,  

• nuvarande föreningsutskott ändrar namn till fritids- och 
kulturutskottet med ansvar för såväl fritidsverksamheten inklusive 
anläggningar som kultur- och biblioteksverksamheten från och med 
mandatperioden 2023-2026,  

• fritids- och kulturutskottet ska bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare,  
• handläggningen av de tekniska frågorna ges extra uppmärksamhet 

och stöd genom att Kommunstyrelsens arbetsutskott tar ett tydligt 
ledningsansvar för dessa frågor, 

• samtliga i Kommunfullmäktige representerade partier ges en 
ordinarie plats jämte ersättare i Valberedningen från och med 
mandatperioden 2023-2026, 

• ersättarna i Valberedningen endast deltar vid förfall för ordinarie 
ledamot,  

• till ordförande i valberedningen ska utses kommunfullmäktiges 1:e v 
ordförande, 

• rollen som oppositionsråd från och med mandatperioden 2023-2026 
slopas och att Kommunstyrelsens 2:e v ordförande i externa 
representationssammanhang ska anses vara den självklara 
företrädaren för oppositionen, 

• begreppet ”gruppledare” tas bort i sin nuvarande form och att en ny 
roll införs för utsedda partiföreträdare med informationsansvar.  
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• Frågan om arvoderingen kommer att redovisas i beredningens 
översyn av arvodena inför kommande mandatperiod, 

• 9 ledamöter och 5 ersättare utses av Kommunfullmäktige att ingå i 
styrelserna för Hofors Elverk AB, Hoåns kraft AB samt Hoforshus AB 
genom tillämpning av personunion, men att det till ordförande i de 
tre styrelserna inte behöver väljas samma person. 

Ärende 
Kommunfullmäktige har 2021-04-20, § 33, beslutat att tillsätta en 
beredning för genomförande av en översyn av kommunens 
nämndsorganisation och arvodesreglemente. Den 2021-06-08 § 41 utsåg 
fullmäktige de ledamöter som skulle ingå i beredningen och i mitten av 
oktober hade beredningen sin första träff. Enligt tidsplanen ska 
beredningen presentera sitt arbete till kommunfullmäktige för beslut före 
sommaruppehållet 2022. Beredningen har delat upp sitt arbete så att 
förslag till reviderad nämndsorganisation presenteras i detta ärende och 
förslag till reviderat arvodesreglemente presenteras senare. 
 
Under arbetets gång har olika frågeställningar belysts och viss 
omvärldsspaning genomförts. Gjorda erfarenheter under innevarande 
period har legat som grund för genomgången av nuvarande 
nämndsorganisation. En målsättning har varit att anpassa 
organisationsstrukturen till faktiska förhållanden och kritiskt granska hur 
ändamålsenlig dagens upplägg är. Finns det effektivitetsvinster att göra 
genom att förändra. Saknas bärande skäl har beredningen inte funnit skäl 
att föreslå organisationsförändringar. I några fall vill man däremot peka på 
möjligheterna att titta över arbetssättet, det rör bland annat mötesfrekvens 
och beredningsformer. 
 
De förändringar som föreslås berör såväl Kommunstyrelsen som 
Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden. Dessa ska ges tillfälle 
att yttra sig över förslaget innan det går upp till Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Förslag till reviderad nämndsorganisation (rev 2021-12-27) 
KS 2022-02-15 § 10 Reviderad nämndsorganisation för Hofors kommun 
KSAU 2022-02-01 § 28 Reviderad nämndsorganisation för Hofors kommun 
Socialnämnden 2022-02-17 § 28 Yttrande över fullmäktigeberedningens 
förslag till Reviderad nämndsorganisation 
BUN 2022-03-07 § 21 Svar på yttrande av reviderad nämndsorganisation för 
Hofors kommun 
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Beslutsförslag under mötet 
Torbjörn Jansson (S), Alf Persson (M) och Anne Persson (HOP) yrkar bifall till 
fullmäktigeberedningens förslag. 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Valberedningen 
Hofors Elverk AB 
Hoåns kraft AB 
Hoforshus AB  
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Dnr 2022-00037  

§ 35 Begäran om utökad borgensram och 
investering för Hofors Elverk 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Hofors Elverks investering i 
elnätet motsvarande 40 mkr samt att godkänna en utökad borgensram om 
30 mkr. 

Ärende 
Hofors Elverk har två stycken mottagningsstationer, en i Hofors vilken har 
beteckningen M01 och en i Torsåker vilken har beteckningen M04. 
Mottagningsstationen i Hofors är byggd på tidigt 70-tal och är i slutet på sin 
ekonomiska och tekniska livslängd. Mottagningsstationen saknar också 
plats för fler utgående ledningar. Mottagningsstationen i Torsåker är 
transformeringen från 70 kV till 20 kV och är byggd i mitten på 80-talet och 
börjar närma sig slutet av sin tekniska och ekonomiska livslängd. 
 
Alternativ till att reinvestera i transformatorerna och utomhusställverken 
vid båda mottagningsstationerna är att bygga om dessa till 
fördelningsstationer och att Vattenfall bygger ut mottagningsstationen 
Hofors Västra. Hofors Elverks insats är i detta projekt att då gräva ned 
elkablar från Hofors Västra till befintliga mottagningsstationer i Hofors och i 
Torsåker. Förslaget innebär att effekten i elnätet skulle ökas med ca 10 MW 
från dagens 20 MW till 30 MW. Det möjliggör en utbyggnad av bostäder, 
skola och näringsliv i Hofors kommun. 
 
Förslaget är att ingå avtal med Vattenfall för att få ansluta Hofors Elverks 
elnät till den ombyggda mottagningsstationen och att genomföra 
erforderlig investering i eget elnät. Genom att bygga ut Hofors västra och 
att gräva ned elnätet finns behovet att genomföra ovan nämnda 
reinvesteringar i M01 och M04 inte längre. 
 
Kalkyler för att gräva ned kablage och övriga investeringar enligt ovan 
nämnda beräknas till 30 mkr. Till detta kommer övriga kostnader i samband 
med projekt för Hofors Elverks del vilket ger ett totalt investeringsbehov om 
40 mkr. 
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Hofors Elverk är i behov av att öka sin borgensram med 30 mkr, vilket 
motsvarar det lånebehov som uppstår i samband med investeringen. Hofors 
Elverks borgensram från kommunen är i dagsläget 10 mkr och den aktuella 
skulden är 10 mkr fördelat på två lån. Hofors kommun totala låneskulder 
och borgensram är idag, inklusive investering i seniorboende i Torsåker och 
Böle, på ca 454 mkr. Kända framtidsbehov utgörs av ett lån till det nya 
äldreboendet och Böle där beloppet beräknas vara upp mot ca 458 mkr. 
 
Den totala utlåningsramen hos Kommuninvest för 2022, efter beräkning av 
kända investeringar och borgen, ligger på ca 118 mkr. Utlåningsramen 
revideras i september och beslutet påverkas av koncernens ekonomiska 
resultat och soliditet samt det ekonomiska läget hos Kommuninvest. I år 
rankades Hofors kommun på nivå 2, ifall kommunen framöver levererar 
sämre resultat kan rankningen ändras till nivå 3 med ett tapp på 25 % av 
ramen som följd. 
 
Det vi saknar i dagsläget är en analys av investeringsbehovet för hela 
koncernen för 5-10 år framåt. Detta är en viktig del i bedömningen om ökad 
borgen med 30 mkr. Därmed ses det som en risk att ett godkännande av 
utökat borgen utan prioriteringsorder och amorteringens krav kan innebära 
att kommunen inte kan låna mer från Kommuninvest. Kommunen riskerar 
att förlora möjligheten för investeringar i näringsliv och skollokaler. Hofors 
Elverk och kommunen har möjlighet att låna av någon annan kreditgivare 
men då till högre räntekostnader. 

Beslutsunderlag 
KS 2022-04-05 § 26 Begäran om utökad borgensram och investering för 
Hofors Elverk  
Tjänsteskrivelse Yuval Chulati, 2022-03-24 
Hemställan från Hofors Elverk 
Hofors Elverk styrelseprotokoll 2021-02-19 
Hofors Elverk styrelseprotokoll 2021-11-18 

Beslutsförslag under mötet 
Jakob Staland (C) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
Kommunstyrelsens förslag. 

Skickas till 
Hofors Elverk AB 
Ekonomiavdelningen 
Akten  
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Dnr 2022-00029  

§ 36 Riktlinjer för avgiftshandläggning inom 
äldreomsorg och LSS 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  

• anta förslag till riktlinjer för handläggning av avgifter inom 
äldreomsorg och personer med funktionsnedsättning inklusive de 
avgiftsändringar som föreslås i riktlinjerna 

• anta förslagna bestämmelser för retroaktiv debitering, återbetalning 
eller korrigering av avgift 

• besluta att avgiftsändringarna ska träda i kraft i samband med den 
årliga omställningen av avgifter under maj 2022. 

Ärende 
Socialnämnden fattade den 2022-02-17 beslut om att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta att anta riktlinjer för avgiftshandläggning 
inom äldreomsorg och LSS och att avgiftsändringarna ska träda i kraft i 
samband med den årliga omställningen av avgifter under april/maj 2022. 
 
Inom avgiftshandläggningen för äldreomsorg och funktionsnedsättning 
saknas idag enhetliga riktlinjer och ett förslag har nu arbetas fram och ska 
fungera som stöd i handläggningen. 
 
I riktlinjerna redovisas tillämpning av lagstiftning och rekommendationer 
som gäller kommuners rätt att ta ut avgifter för vård, omsorg och social 
service enligt Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 
 
I och med förslaget föreslås följande avgiftsändringar:  
 
Avgifter i särskilt boende (SoL 4 § 1) - avgifter för vård och omsorg (avsnitt 
7.2.1) samt Avgifter i särskilt boende (SoL 4 § 1) extern placering – avgifter 
för vård och omsorg (avsnitt 7.3.1).  
Den enskilde som vid inflyttning till särskilt boende (SoL 4 § 1) inte har 
pågående hemtjänst-/hemsjukvårdsinsatser, debiteras avgift för vård och 
omsorg enligt högkostnadsskyddet/maxtaxan från och med 
inflyttningsdatum och till och med det datum då den enskilde flyttar eller 
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avlider. Uttag av avgift för vård och omsorg motsvarar 1/30 av aktuell 
månadsavgift per dag (som högst 71 kr per dag år 2021, beroende på den 
enskildes avgiftsutrymme) då inflyttning, utflyttning eller avliden inträffar 
vid annan tidpunkt än vid månadens första respektive sista dag. 
 
Avgifter för kost inom dagvården 
Avgift för kost vid dagvården ändras till 91 kr/dag inklusive frukost, lunch 
och mellanmål. Möjlighet ska finnas för brukaren att avboka måltider och 
justering av avbokade måltider sker på kommande faktura.  
 
Avgift för matlåda inklusive distribution inom hemtjänsten 
Avgiften sänks till 55 kr per matlåda.  
 
Hälso- och sjukvård i särskilt boende 9 § 9p LSS (avsnitt 7.6.2.13) 
I avsnitt 7.6.2.13 i riktlinjerna föreslås att den som bor på särskilt boende 
enligt 9 § 9p LSS ska debiteras för insatser utförda av sjuksköterska eller 
annan personal efter delegering, exempelvis medicinsk bedömning, 
behandling, läkemedelshantering och provtagning. Om den enskilde 
däremot har behov av insatser som utförs av arbetsterapeut eller 
fysioterapeut, exempelvis rehabilitering och träning, hänvisas den enskilde 
till sin hälsocentral. 
 
Avgift per månad för hälso- och sjukvård i särskilt boende enligt 9 § 9p LSS 
föreslås motsvara en (1) hemtjänsttimme per månad, oavsett antal besök, 
som högst 238 kr per månad, år 2021, beroende på den enskildes 
avgiftsutrymme. Avgiften ingår i högkostnadsskyddet/ maxtaxan. 
 
Retroaktiv debitering, återbetalning eller korrigering av avgift 
Då socialnämnden saknar bestämmelser vad gäller retroaktiv debitering, 
återbetalning eller korrigering av avgifter har ett förslag till sådana 
bestämmelser tagits fram och återfinns i avsnitt 9.1 i riktlinjerna. 

Ekonomisk kalkyl 
Förslagen enligt avsnitten 7.2.1, 7.3.1 samt 7.6.2.13 innebär minskade 
intäkter för kommunen.  
 
Intäkt för hel månadsavgift för vård och omsorg SoL 4 § 1, ersätts med 
avgift per dag. 
 
Intäkt för hälso- och sjukvård 9 § 9p LSS, ersätts med avgift motsvarande en 
hemtjänsttimme per månad oavsett antal besök, beroende på den 
enskildes avgiftsutrymme. 
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Avgifterna ingår i högkostnadsskyddet/maxtaxan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Yuval Chulati 2022-03-08 
KSAU 2022-03-22 § 25, Riktlinjer för avgiftshandläggning inom äldreomsorg 
och LSS  
KS 2022-04-05 § 21, Riktlinjer för avgiftshandläggning inom äldreomsorg 
och LSS 
SN 2022-02-17 § 21 Riktlinjer för avgiftshandläggning inom äldreomsorg 
och LSS 
Förslag till Riktlinjer för handläggning av avgifter inom äldreomsorg och 
personer med funktionsnedsättning 
Avgifter inom socialnämnden i Hofors kommun 2022 

Skickas till 
Socialnämnden 
Akten  
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Dnr 2022-00024  

§ 37 Rapportering av obesvarade motioner och 
medborgarförslag 2022 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporteringen av obesvarade 
motioner och medborgarförslag. 

Ärende 
I Kommunallagens 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 2022-03-01 är nedanstående motioner och medborgarförslag 
obesvarade. 
 
Obesvarade medborgarförslag – äldre än ett år 
Anmäld KF Dnr Namn Status 
2020-12-15 2020/88 Medborgarförslag om att Hesselgrenska 

byggs om till bostadslägenheter 
Inväntar 
yttrande 

2020-11-10 2020/80 Medborgarförslag om kartering av stigar Utredning 
pågår 

2020-11-10 2020/63 Medborgarförslag om rensning av 
Hammardammen  

Utredning 
pågår 

2020-11-10 2020/56 Medborgarförslag om farthinder längs 
Torsåkersvägen  

Utredning 
pågår 

2020-11-10 2020/55 Medborgarförslag om förbättring av 
lekparken i centrum 

Inväntar 
yttrande 

2020-06-16 2020/49 Medborgarförslag om sand vid bryggan i 
Hammardammen 

Utredning 
pågår 

2020-06-16 2020/47 Medborgarförslag om rampbana för 
skateboard/sparkcykel i Hagaparken 

Utredning 
pågår 

2019-09-17 2019/68 Medborgarförslag om hundrastgård i 
Hagaparken 

Utredning 
pågår 
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Obesvarade medborgarförslag – ej äldre än ett år 
Anmäld KF Dnr Namn Status 
2021-08-24 2021-65 Medborgarförslag om provtagning av 

badvattnet i Hammardammen 
Utredning 
pågår 

2021-08-24 2021-59 Medborgarförslag om förbättring av 
lekparken i centrum 

Utredning 
pågår 

2021-06-08 2021-48 Medborgarförslag om stötdämpande 
golv på särbo 

Utredning 
pågår 

2021-06-08 2021-44 Medborgarförslag om säker skolväg till 
Lillåskolan 

Utredning 
pågår 

2021-04-20 2021/33 Medborgarförslag om utegym i Torsåker Utredning 
pågår 

2021-02-23 2021/11 Medborgarförslag om belysning vid 
Robertsholms förskola 

Utredning 
pågår 

 
Obesvarade motioner – äldre än ett år 
Anmäld KF Dnr Namn Status 
2020-12-15 2020/92 Motion om gatubelysningen i 

kommunen 
Utredning 
pågår 

2020-11-10 2020/82 Motion om digitalisering – 
grundläggande samhällsservice även i 
glesbygd 

Utredning 
pågår 

2020-11-10 2020/67 Motion om Edske masugn  Utredning 
pågår 

2019-11-12 2019/101 Motion om att motverka sexuella 
övergrepp 

KF 8/3 

2019-11-12 2019/96 Motion angående drogfri 
skolavslutning 

Utredning 
pågår 

2018-03-20 2018/30 Motion om minnesmärke för "med 
kärlek från Hofors" 

Utredning 
pågår 

 
Obesvarade motioner – ej äldre än ett år 
Anmäld KF Dnr Namn Status 
2021-04-20 2021/32 Motion om differentierade 

förskoleavgifter för ökad jämlikhet 
Inväntar 
yttrande 

Beslutsunderlag 
KSAU 2022-03-22 § 33 Rapportering av obesvarade motioner och 
medborgarförslag 2022 
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KS 2022-04-05 § 35 Rapportering av obesvarade motioner och 
medborgarförslag 2022 
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, Kanslichef 2022-02-18 
 

Skickas till 
Akten  
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Dnr 2022-00038  

§ 38 Motion om nytt golv i Värnahallarna, anmälan 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning så att Kommunfullmäktige kan fatta beslut senast december 
2022. 

Ärende 
Sanna Stenberg (HOP) har inkommit med ett förslag om att kommunen bör 
investera i ett nytt sportgolv i Värnahallarna. Motionären framför att 
hallarna har stor potential men att de i dagsläget inte kan utnyttjas fullt ut 
på grund av skicket på det gamla uttjänta golvet. 

Beslutsunderlag 
Förslag till beslut, fullmäktiges presidium, 2022-04-13 
Motion, 2022-03-15 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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Dnr 2022-00041  

§ 39 Medborgarförslag om vassrensning, anmälan 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  

• överlämna ärendet till Kommunstyrelsen för beslut och att beslutet 
återrapporteras till Kommunfullmäktige senast december 2022 

• uppmana kommunstyrelsen att utreda ärendet tillsammans med de 
två tidigare medborgarförslagen om rensning av Hammardammen 
(diarienummer 2020-63). 

Ärende 
Ett medborgarförslag har inkommit om att ge sommarjobbande ungdomar i 
uppdrag att rensa vass i vattendrag kring infarterna till Hofors tätort. 
Förslagsställaren menar att detta skulle ge ett trevligare intryck eftersom 
många av vattendragen i dagsläget är väldigt igenväxta. 

Beslutsunderlag 
Förslag till beslut, Kommunfullmäktiges presidium, 2022-04-13 
Medborgarförslag 2022-03-31 

Skickas till 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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Dnr 2022-00040  

§ 40 Medborgarförslag om bostad för eventuella 
flyktingar från Ukraina, anmälan 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen 
för beslut och att beslutet återrapporteras till Kommunfullmäktige senast 
december 2022. 

Ärende 
Ett medborgarförslag har inkommit om att ställa i ordning en av 
kommunens fastigheter, Hantverkargatan 15, som boende för eventuella 
flyktingar från Ukraina. Förslagsställaren menar att fastigheten, som idag 
står tom, skulle lämpa sig väl för ändamålet. 

Beslutsunderlag 
Förslag till beslut, Kommunfullmäktiges presidium, 2022-04-13 
Medborgarförslag 2022-04-03 

Skickas till 
Förslagsställaren  
Kommunstyrelsen  
Akten  
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Dnr 2022-00042  

§ 41 Medborgarförslag om hastighetsändring på del 
av Torsåkersvägen, anmälan 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 

• överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning, så att 
Kommunfullmäktige kan fatta beslut i ärendet senast december 
2022 

• uppmana kommunstyrelsen att utreda medborgarförslaget och 
motionen från Anne Persson (HOP) parallellt. 

Ärende 
Ett medborgarförslag har inkommit som ett svar på motionen från Anne 
Persson (HOP) om att öka hastighetsbegränsningen på del av 
Torsåkersvägen. Förslagsställaren menar att en hastighetshöjning skulle 
innebära ännu mer fortkörningar genom Långnäs, där bilister redan idag kör 
för fort. Istället föreslås att hastighetsbegränsningen på 60 km/h bibehålls, 
men att den sträckan förlängs upp till rondellen där Torsåkersvägen korsar 
E-16. 

Beslutsunderlag 
Förslag till beslut, Kommunfullmäktiges presidium, 2022-04-13 
Medborgarförslag, 2022-03-31 

Skickas till 
Förslagsställaren  
Kommunstyrelsen  
Akten  
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Dnr 2022-00009  

§ 42 Interpellationer och frågor 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avsluta ärendet. 

Ärende 
Inga interpellationer eller frågor har inkommit till dagens sammanträde. 

Skickas till 
Akten  
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Dnr 2022-00011  

§ 43 Rapportering av meddelanden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporteringen. 

Ärende 
Rapportering av meddelanden till Kommunfullmäktige för perioden 2022-
01-13 – 2022-04-14: 
Dnr Datum Beskrivning Avsändare 
14132 2022-04-06 KS 2022-04-05 § 32 Yttrande över 

granskning av styrning av 
välfärdsteknik 

Kommunstyrelsen 

14131 2022-04-06 KS 2022-04-05 § 31 Yttrande över 
förslag till ny förbundsordning för 
Gästrike återvinnare 

Kommunstyrelsen 

13955 2022-02-17 Socialnämnden 2022-02-17 § 24 
Redovisning av ej verkställda beslut 
2022, period 1 

Socialnämnden 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Jesper Öberg, 2022-04-14 

Skickas till 
Akten  
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