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Närvarolista  

Ledamöter Kommentar 

Diana Blomgren (S), Ordförande  

Torbjörn Nordström (L), 1:e vice ordförande Ej delar av § 51 pga jäv 

Samuel Gonzalez Westling (V), 2:e vice ordförande Ej delar av § 51 pga jäv 

Daniel Johansson (S) Ej delar av § 51 pga jäv 

Tomas Fröjd (S) Ej delar av § 51 pga jäv 

Kenneth Axling (S) Ej delar av § 51 pga jäv 

Tomas Isaksson (S) Ej delar av § 51 pga jäv 

Tiina Kauppi (S) Ej delar av § 51 pga jäv 

Kjell Höglin (S)  

Remzija Kolasinac (S) Ej delar av § 51 pga jäv 

Jakob Staland (C) Ej delar av § 51 pga jäv 

Ann-Sofie Stenbacka (C) Ej delar av § 51 pga jäv 

Arne Evertsson (L) Ej delar av § 51 pga jäv 

Cia Norberg (L) Ej delar av § 51 pga jäv 

Anne Persson (HOP) Ej delar av § 51 pga jäv 

Anders Björk (HOP) Ej delar av § 51 pga jäv 

Carina Halfvars (V) Ej delar av § 51 pga jäv 

Daniel Wintherhamre (V) §§ 44-55 (ej beslut § 55) 

Charlie Ahlholm (SD) Ej § 50, ej delar av § 51 
pga jäv 

Annika Sjögren (KD) Ej § 50, ej delar av § 51 
pga jäv 

Ziita Eriksson (M) §§ 44-55 (ej beslut § 55, 
ej § 50, ej delar av § 51 
pga jäv 

Alf Persson (M) Ej § 50, ej delar av § 51 
pga jäv 

Daniel Nyström (M) Ej § 50, ej delar av § 51 
pga jäv 

 
 

Tjänstgörande ersättare Ersätter Kommentar 

Eva Lindberg (S) Mari Rasjö Ej delar av § 51 pga jäv 

Torbjörn Jansson (S) Robert Vestrin Ej delar av § 51 pga jäv 

Håkan Nelin (HOP) Kent Andersson  
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Gunnar Bergkvist (S) Flera Delar av § 51 

Hayat Karimi (S) Flera Delar av § 51 

Alice Lindgren (C) Flera Delar av § 51 

Hayat Karimi (S) Kenneth Axling  § 52 

 
 

Övriga Kommentar 

Linda Höglin, sekreterare  

Wilma Mattsson, elev Petreskolan § 47 

Tindra Snar Eklöf, elev Petreskolan § 47 

Maria Engstrand, lärare Petreskolan § 47 

Petra Ramstad, lärare Petreskolan § 47 

Ingemar Kalén, ordförande revisonen § 48 

Yuval Chulati, ekonomichef § 50 
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Dnr P1  

§ 44 Kungörande 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna sammanträdets kungörande. 

Ärende 

Dagens sammanträde har kungjorts på kommunens officiella anslagstavla. 
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Dnr P4  

§ 45 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen. 
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Dnr P5  

§ 46 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 14422  

§ 47 Resan till Polen 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 

Tillsammans med Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) har 8 
elever och 2 lärare från Petreskolan i Hofors rest till Polen för att i 
förintelsens spår bland annat besöka gamla fångläger.  
 
Efter resan har eleverna som rest arbetat för att sprida kunskap om sina 
erfarenheter från resan och om antisemitism. De har också deltagit i 
ytterligare kompetenshöjande insatser. 
 
Fullmäktiges ledamöter informeras om förintelsen, om de platser eleverna 
och lärarna besökt, om elevernas tankar efter resan och om hur vi kan 
arbeta idag mot rasism och antisemitism. 

Beslutsunderlag 

Muntlig information Wilma Mattsson och Tindra Snar Eklöf, elever från 
Petreskolan och Maria Engstrand och Petra Ramstad, lärare från 
Petreskolan 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(38) 
Kommunfullmäktige 
2022-06-07 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Dnr 13043  

§ 48 Information revisionen 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 

Kommunfullmäktige informeras om: 

 att kommunstyrelsen lämnat in sitt yttrande gällande granskning av 
kompetensförsörjning  

 att granskning gällande kommunens årsredovisning har överlämnats 
till kommunstyrelsen 

Beslutsunderlag 

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

§ 49 Avsägelse/fyllnadsval 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

 entlediga Remzija Kolasinac (S) som ledamot i socialnämnden. 

Ärende 

Remzija Kolasinac (S) har inkommit med en begäran om att entledigas från 
sitt uppdrag som ledamot i socialnämnden. 

Skickas till 

Personal 
Kansli 
Socialnämnden 
Remzija Kolasinac 
Akten  
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Dnr 2021-00051  

§ 50 Årsredovisning 2021, Hofors Kommun 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

 godkänna årsredovisningen med sammanställda räkenskaper för 
Hofors kommun 2021 

 föra över tidigare beslutade investeringar från år 2021 enligt förslag 
till år 2022 med totalt belopp på 14 931 000 kr. 

 
Alf Persson (M), Ziita Eriksson (M), Daniel Nyström (M), Annika Sjögren (KD) 
och Charlie Ahlholm (SD) deltar inte i beslutet. 

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 minskade bidrag. 
Kommunstyrelsens underskott på 11,5 mkr består främst av 
kostnadsavvikelser av engångskaraktär eller som inte har varit budgeterat 
alls. De stora avvikelserna var räddningstjänsten, kostnader för 
översiktsplan, fritid samt kost och städ. 
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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.  
 
Av revisionsberättelsen för år 2021 framgår att revisorerna bedömer att 
kommunens verksamhetskostnader är högre än beslutad budget. Där gör vi 
bedömning att även om kommunen inte har nått till önskat resultat på 2% 
av skatter och bidrag så har kommunen efter stora underskott 2017 och 
2018 för tredje året i rad levererat ett överskott i sin årsredovisning. Under 
2019 har kommunen haft ett år med Covid-19 pandemi. Stor omsättning på 
både kommunchef samt Kommunstyrelsens ordförande har jobbet med 
ekonomi och kontroll på utgifterna gått framåt. Även om en del av 
åtgärderna inte är specificerade så betyder det inte att verksamheten stått 
still. Utveckling har skett i alla nämnderna och även om bedömning av 
målen inte har varit tydlig till revisorerna i form av indikatorerna så har vi 
beskrivet det i texten.  
 
Kommunstyrelsen behöver, avseende alla verksamhetsområden fortsätta 
arbeta mer aktivt med sin ekonomistyrning under 2022 och framåt och 
behöver vidta fler nödvändiga åtgärder för att fortsättningsvis bedriva 
verksamheten inom den budgetram som fullmäktige har beslutat om. 
Diskussioner i kommunstyrelsen har varit att det är bättre att återställa det 
negativa balanskravsresultatet över en period som är längre än tre år för att 
inte försämra situationen under Covid-19 pandemin. Kommunstyrelsens 
bedömning är att målet för god ekonomisk hushållning inte har uppfyllts 
men är på god väg framåt. Detta finns under mål: 2.7. 
 
När det gäller den praktiska delen av rapporten så har även den utvecklats 
under de senaste tre åren. Revisorerna har kommenterat att kommunen 
har förbättrat sin redovisning av redovisningsprinciperna i årsredovisningen 
och de anser att det är en stor skillnad mot tidigare år, men att detta kan 
utvecklas vidare till kommande år. 
 
I årsredovisningen anges under avsnittet ”Not 1 Redovisningsprinciper” att 
årsredovisningen till stor del är upprättad i enlighet med lagen om 
kommunal bokföring och redovisning samt rekommendationerna från RKR. 
Kommunen uppger att avsteg från gällande lagstiftning görs vad gäller t.ex. 
redovisningen av systemdokumentation där det i årsredovisningen står att 
det arbetet nu har påbörjats. 
 
När det gäller komponentindelningen så finns den stora andelen av 
anläggningar som ska komponentindelas hos bolaget Hoforshus, vilket 
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kommer att nämnas i årsredovisningen framöver. Vi kommer att 
komponentindela de få anläggningar som kommunen äger. När det gäller 
leasing framgår det att leasingavtal som är tecknade efter 2021-01-01 har 
redovisats som finansiell leasing och under april månad har vi kompletterat 
även tidigare år. De delarna i räkenskaperna som inte var rättvisande 
kopplas främst till koncernredovisning där totalen stämde, även om det inte 
var lätt att hitta detaljerna. Vi kommer att ställa krav att koncernens bokslut 
ska lämnas enligt nya RKR rekommendationer i god tid till kommunens 
ekonomiavdelning för att förbättra 2022 årsredovisning. I lagen finns inga 
konsekvenser som följer om kommunfullmäktige inte skulle godkänna 
årsredovisningen. 
 
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 

Tjänsteskrivelse Yuval Chulati, 2022-05-11 
Uttalande ang. revisorernas granskning av årsredovisningen 2021 
KF 2022-04-26 § 32 Årsredovisning 2021, Hofors Kommun 
KS 2022-04-05 § 23 Årsredovisning 2021, Hofors Kommun 
KSAU 2022-03-22 § 22 Årsredovisning 2021, Hofors Kommun 
Årsredovisning 2021 Hofors kommun 
BUN 2022-03-07 § 18 Verksamhetsberättelse 2021 Barn- och 
utbildningsnämnden 
SN 2022-03-17 § 33 Verksamhetsberättelse 2021 
Muntlig information Yuval Chulati, ekonomichef 

Beslutsförslag under mötet 

Kenneth Axling (S), Samuel Gonzalez Westling (V), Arne Evertsson (L), 
Anders Björk (HOP), Daniel Johansson (S) och Anne Persson (HOP) föreslår 
att kommunfullmäktige beslutar att  

 godkänna årsredovisningen med sammanställda räkenskaper för 
Hofors kommun 2021 

 föra över tidigare beslutade investeringar från år 2021 enligt förslag 
till år 2022 med totalt belopp på 14 931 000 kr. 
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Skickas till 

Akten  
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Dnr 14154  

§ 51 Beviljande av ansvarsfrihet 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i separata beslut att 

 bevilja ansvarsfrihet för Kommunstyrelsen och de enskilda 
förtroendevalda för år 2021, i enlighet med revisorernas tillstyrkan 

 bevilja ansvarsfrihet för Barn- och utbildningsnämnden och de 
enskilda förtroendevalda för år 2021, i enlighet med revisorernas 
tillstyrkan 

 bevilja ansvarsfrihet för Socialnämnden och de enskilda 
förtroendevalda för år 2021, i enlighet med revisorernas tillstyrkan 

 bevilja ansvarsfrihet för Valnämnden och de enskilda 
förtroendevalda för år 2021, i enlighet med revisorernas tillstyrkan 

 bevilja ansvarsfrihet för Krisledningsnämnden och de enskilda 
förtroendevalda för år 2021, i enlighet med revisorernas tillstyrkan 

 bevilja ansvarsfrihet för Västra Gästriklands 
Samhällsbyggnadsnämnd och de enskilda förtroendevalda för år 
2021, i enlighet med revisorernas tillstyrkan 

 bevilja ansvarsfrihet för Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland 
och de enskilda förtroendevalda för år 2021, i enlighet med 
revisorernas tillstyrkan 

 bevilja ansvarsfrihet för Gemensamma nämnden för 
verksamhetsstöd och de enskilda förtroendevalda för år 2021, i 
enlighet med revisorernas tillstyrkan 

 bevilja ansvarsfrihet för Gemensam nämnd för 
hjälpmedelsverksamheten, FoU välfärd, RegNet och HelGe mellan 
Region Gävleborg och kommunerna i Gävleborgs län och de enskilda 
förtroendevalda för år 2021, i enlighet med revisorernas tillstyrkan 

 bevilja ansvarsfrihet för Företagshälsovårdsnämnden och de 
enskilda förtroendevalda för år 2021, i enlighet med revisorernas 
tillstyrkan. 

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. 
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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. 
 
Jäv 
Följande ledamöter deltar inte i beslutet att bevilja ansvarsfrihet för 
kommunstyrelsen på grund av jäv:  
Daniel Johansson (S) – ersätts av Gunnar Bergkvist (S) 
Kenneth Axling (S) – ersätts av Hayat Karimi (S) 
Eva Lindberg (S) 
Tiina Kauppi (S) 
Torbjörn Jansson (S) 
Tomas Isaksson (S) 
Torbjörn Nordström (L) 
Arne Evertsson (L) 
Jakob Staland (C) 
Ziita Eriksson (M) 
Anne Persson (HOP) 
Anders Björk (HOP) 
Annika Sjögren (KD) 
Samuel Gonzalez Westling (V) 
Carina Halfvars (V) 
Charlie Ahlholm (SD) 
 
Följande ledamöter deltar inte i beslutet att bevilja ansvarsfrihet för barn- 
och utbildningsnämnden på grund av jäv:  
Daniel Johansson (S) – ersätts av Hayat Karimi (S) 
Eva Lindberg (S) – ersätts av Gunnar Bergkvist (S) 
Torbjörn Nordström (L) 
Alf Persson (M) 
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Cia Norberg (L) 
Anne Persson (HOP) 
 
Följande ledamöter deltar inte i beslutet att bevilja ansvarsfrihet för 
socialnämnden på grund av jäv:  
Kenneth Axling (S) – ersätts av Gunnar Bergkvist (S) 
Remzija Kolasinac (S) – ersätts av Hayat Karimi (S) 
Arne Evertsson (L) 
Ziita Eriksson (M) 
Carina Halfvars (V) 
Charlie Ahlholm (SD) 
 
Följande ledamöter deltar inte i beslutet att bevilja ansvarsfrihet för 
valnämnden på grund av jäv:  
Anne Persson (HOP)  
 
Följande ledamöter deltar inte i beslutet att bevilja ansvarsfrihet för 
krisledningsnämnden på grund av jäv:  
Daniel Johansson (S) – ersätts av Hayat Karimi (S) 
Jakob Staland (C) – ersätts av Alice Lindgren (C) 
Samuel Gonzalez Westling (V) 
Anne Persson (HOP) 
 
Följande ledamöter deltar inte i beslutet att bevilja ansvarsfrihet för västra 
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd på grund av jäv:  
Kenneth Axling (S) – ersätts av Hayat Karimi (S) 
 
Följande ledamöter deltar inte i beslutet att bevilja ansvarsfrihet för 
överförmyndarnämnden västra Gästrikland på grund av jäv:  
Tiina Kauppi (S) – ersätts av Hayat Karimi (S) 
Anne Persson (HOP) 
 
Följande ledamöter deltar inte i beslutet att bevilja ansvarsfrihet för 
gemensamma nämnden för verksamhetsstöd på grund av jäv:  
Ziita Eriksson (M) 
 
Följande ledamöter deltar inte i beslutet att bevilja ansvarsfrihet för 
gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten, FoU välfärd, RegNet och 
HelGe mellan Region Gävleborg och kommunerna i Gävleborgs län på grund 
av jäv:  
Kenneth Axling (S) – ersätts av Hayat Karimi (S)  
Carina Halfvars (V) 
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Följande ledamöter deltar inte i beslutet att bevilja ansvarsfrihet för 
företagshälsovårdsnämnden på grund av jäv:  
Ann-Sofie Stenbacka (C) – ersätts av Alice Lindgren (C) 
Ziita Eriksson (M) 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse Hofors kommun 2021 

Skickas till 

Nämnderna 
Kommunstyrelsen 
Revisorerna 
Akten  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(38) 
Kommunfullmäktige 
2022-06-07 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Dnr 2022-00055  

§ 52 Årsredovisning 2021, Samordningsförbund 
Gävleborg 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen med 
sammanställda räkenskaper för Samordningsförbund Gävleborg 2021 samt 
att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och de enskilda förtroendevalda för år 
2021, i enlighet med revisorernas tillstyrkan. 
 
Kenneth Axling (S) deltar inte i ärendet p.g.a. jäv. 

Ärende 

Samordningsförbund Gävleborg är en fristående juridisk organisation med 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg och 
kommunerna Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, 
Ockelbo, Ovanåker, Sandviken samt Söderhamn som medlemmar. 
Förbundet leds av en styrelse som utses av medlemmarna.  
 
Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och förbundsordningen som beslutats 
av samordningsförbundets medlemmar. Lagens syfte är att ge lokala 
aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet 
och samordna gemensamma insatser riktade till personer i behov av 
samordnad rehabilitering samt underlätta en effektiv resursanvändning. 
Samordningsförbundet följer även lagen om kommunal bokföring och 
redovisning (2018:597) och kommunallagen (2017:725) i tillämpliga delar. 
 
De verksamheter som förbundet finansierar, kompletterar myndigheternas 
ordinarie verksamhet och bedrivs i huvudsak av dess medlemmar.  
 
Revisorerna har utfört en revision av årsredovisningen för 
Samordningsförbund Gävleborg för år 2021 och enligt dem har 
årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring 
och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
förbundets finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess 
finansiella resultat för året enligt lagen om kommunal bokföring och 
redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
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övriga delar. Revisorerna tillstyrker därför att resultaträkningen och 
balansräkningen för förbundet fastställs. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Yuval Chulati 2022-05-09 
Protokoll styrelsemöte 2022-03-18 
Årsredovisning Samordningsförbund Gävleborg 2021 
Rapport årsredovisning 2021 
Rapport God ekonomisk hushållning 2021  
Revisionsberättelse 2021 KPMG Samordningsförbund Gävleborg 
Revisionsberättelse 2021 
KS 2022-05-17 § 42 

Skickas till 

Samordningsförbund Gävleborg 
Akten  
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Dnr 2022-00030  

§ 53 Medel för investering i Hagaparken inom 
ramen för satsningen på "Hagastoppet" invid E16 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja medel med 1 500 tkr för den 
fortsatta satsningen på ”Hagastoppet” som är en del av projektet Framtid 
Haga. 

Ärende 

Inom ramen för projektet ”Framtid Haga” har Hofors kommun som ett 
första steg investerat i ett växthus som möjliggör arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder som exempelvis arbets- och språkträning, 
arbetsförmågebedömning samt socialt företagande. Till detta ska läggas 
den forskning som bedrivs i växthusmiljön i Entré Hofors regi tillsammans 
med SLU, Högskolan i Gävle samt Linköpings universitet. Främst med syfte 
att återvinna restvärme från vår industri till framtidens odling i hus. 
 
Nu föreslagen investering är nästa etapp i utvecklingen av Hagaparken, 
vilken givits benämningen ”Hagastoppet”. I tid sammanfaller denna etapp 
väl med ombyggnaden av E16, avsnittet genomfart Hofors. Investeringens 
utformning framgår av bifogat förslag med beteckning ”Investering i 
ställplats och genomfart”. Planen är att genom en ny gata binda samman 
Kaserngatan med Gärdesgatan i nord/sydlig riktning.  
 
Projektet fanns med i diskussionerna redan i förstudien om Framtid Haga 
2016. På styrelsemötet med Entré Hofors 2017-10-04, förordades under pkt 
8 a att ”att politiken går vidare och satsar 1,4 miljoner i fortsatt arbete med 
projekten.” Noteras att detta ställningstagande inte inkluderade medel för 
verkställigheten av ”Hagastoppet”.  
 
Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd har i samråd med Hofors 
kommun, Ovako och Entré Hofors upprättat en detaljplan för området som 
nu är fastställd. Detaljplanen möjliggör bl. a. för Ovako att i framtiden 
kunna anlägga en lastbilsparkering på sin mark. Om Hagastoppet och 
multimacken realiseras, kommer Hofors Elverk att investera i en 
elnätsstation inom området. Ovako:s satsning på vätgas kommer att 
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möjliggöra etableringen av en multimack och inte minst en vätgasstation på 
området. Entré Hofors uppger sig redan ha intressenter för området. 
 
Det naturliga stoppet 
”Det Naturliga stoppet” är arbetsnamnet på en projektansökan som stöds 
av Hofors kommun och som nyligen inlämnats till 
Tillväxtverket/Landsbygdsprogrammet. Detta är ytterligare ett 
utvecklingsprojekt som Hofors kommun ger sitt stöd till. I ”Det naturliga 
stoppet” ska de lokala gröna näringarna knytas ihop med lokalproducenter 
och Växthuset till en digital plattform och därigenom skapa underlag för 
etableringen av ett utlämningsställe invid ”Hagastoppet”. 
 
Ekonomi och motivering 
Bakgrunden till investeringen är den strategiska planering som finns för 
området. Forskningen i Växthuset inriktas mot energieffektiv 
klimatforskning men även andra forskningsområden såsom landbaserad 
fiskodling/blå mat. I Växthuset har det även etablerats ett 
café/eventföretag som bedrivs av ett ASF-företag, arbetsintegrerat socialt 
företag. 
 
Investeringen i området gäller norr om E16 fram till Kaserngatan. 
Investeringen beräknas uppgå till 1,5 mkr. Investeringen skulle möjliggöra 
för Hofors kommun att arrendera ut delar av området för etablering av 
framtidens drivmedelsförsäljning i olika former såsom vätgas, biogas och 
andra drivsmedelskällor som utvecklas. En sådan etablering skulle innebära 
ett naturligt steg på vägen för Hofors kommun att nå de mål som nämns i 
Agenda 2030 och regionens trafikförsörjningsprogram för kommande 
period. I sammanhanget ska också vägas in den satsning som Ovako 
genomför på vätgas inom sin produktion. 
 
Nu planerad satsning förväntas innebära ett ökat besöksantal vid den 
strategiska punkten i Hagaparken och i förlängningen skapa 
samhällsekonomiska vinster för Hofors kommun. Genom att arrendera ut 
området antas kommunen inom en relativt kort tidsperiod få täckning för 
sina kostnader. 
 
Medel för ändamålet finns inte specificerat i vare sig investeringsbudget 
2022 eller plan 2023-24. För att kunna finansiera detta projekt för 
genomförande under 2022 skulle det erfordras en omprioritering av medel 
inom innevarande års budget. Till exempel skulle investeringsbudgeten för 
bredbandsutbyggnaden kunna användas, då det står klart redan idag att de 
medlen inte kommer att hinnas användas upp under året. Alternativt måste 
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frågan om finansieringen tas upp i samband med beredningen av 
investeringsbudget 2023 samt plan 2024-25. 
 
Sammanfattning 
Mot bakgrund av att det under flera år fattats beslut om helt eller delvis 
ofinansierade åtgärder som berör just Hagaparken och dess utformning, 
synes det angeläget att i budgetarbetet inför 2023 ta ett samlat grepp över 
områdets framtida utformning, användning och innehåll. Gällande 
detaljplan för området har en genomförandetid på 10 år. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Kjell Johansson/Elisabeth Florman 2021-03-10 
Detaljplan för Hofors 13:161 m fl Hagaparken 
Kostnadsberäkning i form av offert till Hoforshus AB 2021-11-23 
KSAU 2022-05-03 § 40 
KS 2022-05-17 § 44 

Beslutsförslag under mötet 

Kenneth Axling (S), Samuel Gonzalez Westling (V) och Arne Evertsson (L) 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja medel med 1 500 tkr för 
den fortsatta satsningen på ”Hagastoppet” som är en del av projektet 
Framtid Haga. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
Entré Hofors ekonomiska förening 
Hoforshus AB  
Akten  
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Dnr 2022-00052  

§ 54 Skattesats för 2023 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Hofors kommuns utdebitering år 
2023 till 22,86 öre per skattekrona. 

Ärende 

Skattesatsen är tillsammans med befolkningsunderlaget grunden för den 
skattebas som finns i kommunen och skall svara upp till behoven inom olika 
verksamheter. 
 
Enligt kommunallagens 11 kapitel § 8 ska styrelsen upprätta förslag till 
budget före oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl till det, får 
budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall skall styrelsen före 
oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som 
ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året. Beslut om 
skattesatsen ska i detta fall fastställas av Kommunfullmäktige senast under 
november månad. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Yuval Chulati 2022-04-26 
KSAU 2022-05-03 § 38 
KS 2022-05-17 § 46 

Beslutsförslag under mötet 

Kenneth Axling (S), Arne Evertsson (L), Anders Björk (HOP) och Alf Persson 
(M) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Hofors kommuns 
utdebitering år 2023 till 22,86 öre per skattekrona. 
 
Samuel Gonzalez Westling (V) och Daniel Wintherhamre (V) föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att fastställa Hofors kommuns utdebitering år 
2023 till 22,81 öre per skattekrona. 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut; Kenneth Axlings 
(S) m.fl. förslag och Samuel Gonzalez Westlings (V) m.fl. förslag. Ordförande 
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ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige har 
beslutat i enlighet med Kenneth Axlings (S) m.fl. förslag. 

Reservation/protokollsanteckning 

Samuel Gonzalez Westling (V), Daniel Wintherhamre (V) och Carina Halfvars 
(V) reserverar sig mot beslutet. 

Skickas till 

Akten  
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Dnr 2022-00033  

§ 55 Budget 2023 och plan 2024-2025, Hofors 
kommun 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Socialdemokraternas, 
Centerpartiets, Liberalernas och Hoforspartiets förslag till budget 2023 samt 
plan 2024-2025. 

Ärende 

Budget 2023 samt plan 2024-2025, har tagits fram. I budgetförslaget ligger 
en oförändrad utdebitering på 22,86 kr. Till grund för beräknade 
skatteintäkter ligger SCBs befolkningsprognos för 2022 med prognos för 
2023 där bedömningen är att invånarantalet ligger på 9 570 invånare.  
 
För 2023 ligger 9 570 invånare till grund för skatteintäkterna. För åren 
2024-2025 förväntas befolkningen enligt SCB-prognosen att vara något 
högre med 9 579 invånare år 2024 respektive 9 583 invånare år 2025. 
 
År 2023 uppgår kommunens ekonomiska utrymme, i form av skatter, bidrag 
och finansnetto, till 687,8 mkr. Av detta utrymme har 674,3 mkr fördelats i 
slutliga ramar vilket är 19,4 mkr högre än budget 2022. Ett resultat på 13,5 
mkr har budgeterats. 
 
Svensk ekonomi har återhämtat sig starkt i spåren av pandemin och 
tillväxtutsikterna för i år är i grunden stabila. Rysslands invasion av Ukraina 
bedöms dock få konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen i både 
Sverige och omvärlden och tillväxten väntas bli lägre än vad som annars 
hade varit fallet. Invasion påverkar Sverige med höjda priser på framför allt 
energi, livsmedel, minskad handel och ökad osäkerhet på finansiella 
marknader. Förutom den höga inflationen och högre löneökningar är det 
stigande räntor som i hög grad präglar de makroekonomiska utsikterna. 
Trots dessa globala motvindar pekar prognosen mot en fortsatt 
återhämtning av den svenska konjunkturen. 
 
Som tidigare år har behov och önskemål varit större än resurserna i 
budgeten och därför är det viktigt i den allt tuffare ekonomiska situationen 
att nämnderna vidtar olika former av omprioriterings- och 
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besparingsåtgärder, samtidigt som kvaliteten måste bibehållas och 
verksamheten utvecklas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Yuval Chulati 20220508 
Budget 2023, plan 2024-2025 
Förslag till budget 2023 och plan 2024-2026 - Sverigedemokraterna 
Förslag till budget 2023 och plan 2024-2025 - Vänsterpartiet 
Förslag till budget 2023 och plan 2024-2025 - Moderaterna och 
Kristdemokraterna 
KS 2022-05-17 § 47 

Beslutsförslag under mötet 

Kenneth Axling (S), Tomas Fröjd (S), Daniel Johansson (S), Arne Evertsson 
(L), Anne Persson (HOP), Anders Björk (HOP) och Jakob Staland (C) föreslår 
att kommunfullmäktige beslutar att fastställa Socialdemokraternas, 
Centerpartiets, Liberalernas och Hoforspartiets förslag till budget 2023 samt 
plan 2024-2025. 
 
Annika Sjögren (KD) och Alf Persson (M) föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar att fastställa Kristdemokraternas och Moderaternas förslag till 
budget 2023 samt plan 2024-2025. 
 
Charlie Ahlholm (SD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2023 samt plan 2024-2026. 
 
Samuel Gonzalez Westling (V) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
fastställa Vänsterpartiets förslag till budget 2023 samt plan 2024-2025. 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns 4 förslag till beslut; Kenneth Axlings (S) 
m.fl. förslag, Annika Sjögrens (KD) m.fl. förslag, Charlie Ahlholms (SD) 
förslag och Samuel Gonzalez Westlings (V) förslag.  
 
Ordförande ställer först Charlie Ahlholms (SD) förslag mot Samuel Gonzalez 
Westlings (V) förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet 
med Samuel Gonzalez Westlings (V) förslag. Ordförande ställer sedan 
Samuel Gonzalez Westlings (V) förslag mot Annika Sjögrens (KD) m.fl. 
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Annika 
Sjögrens (KD) m.fl. förslag. Ordförande ställer slutligen Kenneth Axlings (S) 
m.fl. förslag mot Annika Sjögrens (KD) förslag och finner att 
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kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Kenneth Axlings (S) m.fl. 
förslag.  

Reservation/protokollsanteckning 

Samuel Gonzalez Westling (V), Carina Halfvars (V), Annika Sjögren (KD), Alf 
Persson (M), Daniel Nyström (M) och Charlie Ahlholm (SD) reserverar sig 
mot beslutet. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
Socialnämnden  
Barn- och utbildningsnämnden 
Akten 
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Dnr 2021-00042  

§ 56 Reviderat arvodesreglemente för 
mandatperioden 2023-2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

 fastställa reviderat arvodesreglemente med tillhörande bilaga att 
gälla från och med mandatperioden 2023-2026, 

 därefter entlediga fullmäktigeberedningens ledamöter. 

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 tidigare överlämnat ett förslag 
om reviderad nämndsorganisation till kommunfullmäktige. Nu har 
beredningen också arbetat fram ett förslag på reviderat arvodesreglemente 
med tillhörande bilaga som överlämnas till fullmäktige. Arvodesreglementet 
föreslås börja gälla från och med mandatperioden 2023-2026. 
 
I förslaget till reviderat arvodesreglemente föreslås bland annat att 
nuvarande oppositionsråd och gruppledare tas bort och att det istället 
införs en roll som partiföreträdare. Dessutom har nivåerna för de fasta 
arvodena setts över och vissa justeringar gjorts gällande bland annat 
Valnämndens, Fritids- och kulturutskottets och Hoforshus ordföranden. 
Utöver detta har också formuleringarna i arvodesreglementet setts över 
och språket har förtydligats och förenklats. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Linda Höglin, Kanslichef, 2022-04-19 
Fullmäktigeberedningen 2022-04-13 § 4 
Förslag till reviderat arvodesreglemente och tillhörande bilaga 
KS 2022-05-17 § 49 
KSAU 2022-05-03 § 42 
BUN 2022-05-23 § 52 
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Beslutsförslag under mötet 

Torbjörn Jansson (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa 
reviderat arvodesreglemente med tillhörande bilaga att gälla från och med 
mandatperioden 2023-2026. 
 
Diana Blomgren (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att därefter 
entlediga fullmäktigeberedningens ledamöter. 

Skickas till 

Fullmäktigeberedningens ledamöter 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Hoforshus AB 
Hofors Elverk AB 
Hoåns Kraft AB 
Personal 
Kansli 
Akten  
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Dnr 2020-00092  

§ 57 Motion om gatubelysningen i kommunen 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet 

Ärende 

Anne Persson har i kommunfullmäktige 2020-12-15, § 135, lämnat motion 
om att kommunen utreder drift och skötsel av den kommunala 
gatubelysningen. Motionären har föreslagit att såväl skötsel som 
funktionalitet utreds i syfte att dels ta fram en lägsta nivå för översyn och 
utbyte av trasiga lampor dels klargöra huruvida nuvarande ordning med 
nedsläckning av var 3:e ljuspunkt är lämpligt ur trafiksäkerhetssynpunkt. 
Utredning och beslut ska ske med beaktande av kommuninnevånarnas 
säkerhet. 
 
I motionen lyfts fram det faktum att nuvarande ordning med nedsläckning 
av var 3:e ljuspunkt viss del av dygnet sker på oklara grunder, varför ett 
klarläggande är av vikt. Motionären anser att nuvarande rutiner för 
lampbyte och energisparåtgärder resulterar i en osäker trafikmiljö. 
 
Synpunkter 
Vid en rundringning till kommuner i närområdet har framkommit att man 
inte tillämpar principen med nedsläckning av vissa lampor i besparingssyfte. 
Gamla lampor lagas inte förrän i samband med nästa intervallbyte. Skulle 
den slocknade lampan bedömas utgöra en trafiksäkerhetsfara sker dock 
utbyte snarast. Genom bruk av sensorer kan generell nattsänkning av 
belysningsnätet göras i besparingssyfte. Utbyte till LED-lampor ökar 
lampornas livslängd och underlättar driften. 
 
Hoforshus har i yttrande anfört att, med en utökad budget för utbyte av 
kommunens belysningsanläggning, skulle kommunen få en anläggning med 
normal standard och en minskad energiförbrukning. Samtidigt skulle såväl 
det löpande som det periodiska underhållet minska med en mer driftsäker 
anläggning. Under perioden 2015 fram till 2021 har driftbudget för den 
tekniska försörjningen reducerats från 15 Mkr till idag ca 10 Mkr. I detta 
belopp ingår bl a drift och underhåll av den kommunala 
belysningsanläggningen som fått vidkännas en besparing.  
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I dagsläget saknar Hofors kommun en fastställd belysningspolicy. Enligt 
kommunens direktiv till Hoforshus ska belysningsnätet servas 2 ggr årligen. 
Under 2021 genomfördes dock service 3 ggr.  Enskilda trasiga lampor byts 
inte ut i förtid – berör felet hela gator eller områden sker dock felsökning 
direkt om det ryms inom den ekonomiska ramen. Under beredskapstid 
utförs endast akutjobb; ex vis påkörd stolpe som då frånkopplas av 
elsäkerhetsskäl. 
 
Hofors kommun kan i dagsläget inte svara upp mot Trafikverkets norm för 
drift- och underhåll av gata/vägbelysning p g a begränsat ekonomiskt 
utrymme.   
 
Hoforshus rapporterar att man under den senaste 10-årsperioden i princip 
inte byggt om något i den befintliga anläggningen. Detta innebär att Hofors 
idag kan konstatera en rejäl eftersläpning som – för att nå upp till nutida 
standard – kräver en betydligt mer omfattande satsning på ombyggnad än 
planerade 2,5 % av beståndet kommande 10-årsperiod.  
 
En preliminär kostnadsberäkning för investering i en ny 
belysningsanläggning enligt dagens standard skulle inom detaljplanelagt 
område uppgå till ca 74 Mkr och omfatta 2800 ljuspunkter. Resterande 800 
ljuspunkter ligger utanför detaljplanelagt område och kostnaden för dessa 
har beräknats till ca 10 Mkr. Till detta skulle läggas byte av armaturer efter 
20 år till en kostnad om ca 12 Mkr. Den sammanlagda kostnaden uppgår 
således preliminärt till 96 Mkr för en ombyggd anläggning motsvarande 
dagens standard med livslängden 40 år.  
 
I budget 2022 finns för utbyte av belysningsstolpar upptaget 
investeringsmedel med sammanlagt 5 Mkr för perioden 2022-24. Under 
motsvarande period finns driftmedel för besiktning 2 ggr/år upptagna med 
300 tkr årligen.  
 
När det gäller nedsläckning av var 3:e ljuspunkt hänvisar Hoforshus i sitt 
yttrande till anläggningsägaren, d v s Hofors kommun, för ställningstagande. 
Enligt uppgift togs beslutet att släcka ned var tredje lampa omkring 2009-
10.  
 
Sammanfattning 
Den inledande kartläggningen som redovisats ovan pekar på vissa brister. 
För att på sikt minska sina kostnader och öka prestandan för 
belysningsnätet bör en långsiktig plan, i form av en belysningspolicy med 
kompletterande teknisk handbok, arbetas fram. Likaså behövs en långsiktig 
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investeringsplan med ambitionen att nå en standard som svarar mot 
normen i riket upprättas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Elisabeth Florman 2022-02-10 
Motion, 2021-12-11 
Yttranden från Hoforshus AB 
KSAU 2022-05-03 § 47 
KS 2022-05-17 § 51 

Skickas till 

Akten  
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Dnr 2019-00096  

§ 58 Motion om drogfri skolavslutning 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 

Ärende 

Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet har lagt fram en motion 
om att kommunen bör återinföra de drogfria skolavslutningarna för 
högstadiet. De föreslår att ansvaret ska ligga under Kommunstyrelsen och 
kommunens Brottsförebyggande råd och att budget årligen avsätts för 
detta. Förslaget har skickats på remiss till Barn- och utbildningsnämnden 
och de har i sitt yttrande ställt sig positiva till förslaget i sin helhet.  
 
Förvaltningen föreslår att Hofors kommun ska arbeta för att införa en 
drogfri skolavslutning igen med samma struktur som tidigare enligt 
Hoforsmodellen, där ungdomarna hade stor delaktighet och mycket 
inflytande på arrangemangets innehåll. Ett upplägg som tidigare var mycket 
uppskattat och mellan 400-600 personer deltog i den drogfria 
skolavslutningen. Ett koncept som idag har försvunnit och vi kan tyvärr 
konstatera att senaste årens skolavslutningar åter har inneburit fylla och 
förstörelse vid sjöar samt polisingripanden. 
 
En nysatsning på drogfri skolavslutning skulle ge våra ungdomar goda 
förutsättningar för en lugnare och tryggare skolavslutning och troligtvis så 
får det också med sig att flera debuterar senare med alkohol, vilket också 
det har mycket positiva följder. 
 
Socialnämndens yttrande är positivt och där betonas att fokus ligger på 
förebyggande arbete för att skjuta upp ungdomars alkoholdebut. 
Socialnämnden anser det viktigt att kommunstyrelsen funderar noga över 
hur arrangemanget ska läggas rent organisatoriskt.  
 
Barn- och utbildningsnämndens yttrande är också positivt men de påpekar 
att dem inte har några personalresurser för att anordna drogfri 
skolavslutning. 
 
Arrangemanget och dess budget föreslås ligga under kommunstyrelsen och 
BRÅ, Brottsförebyggande rådet. Medel ska avsättas i kommande budget 
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och ska öronmärkas. En årlig kostnad på 200 000 kr. Entré ungdom som har 
stor kompetens i frågan och bör i samverkan mellan BRÅ, KS och BUN kunna 
få fram minnesvärda skolavslutningar för kommunens ungdomar. 

Beslutsunderlag 

SN 2021-08-26 § 81 Yttrande över motion om drogfri skolavslutning 
BUN 2020-05-11/ § 41 Yttrande till kommunstyrelsen gällande motion om 
drogfri skolavslutning 
Motion angående drogfri skolavslutning, 2019-11-06 
Tjänsteskrivelse Anders Holmkvist, 2022-02-15 
KSAU 2022-05-03 § 48 
KS 2022-05-17 § 52 

Skickas till 

Akten  
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Dnr 2022-00064  

§ 59 Medborgarförslag om hundrastgård, anmälan 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet 

Ärende 

Ett medborgarförslag om hundrastgård har inkommit till kommunen. 
Förslagsställaren önskar att kommunen upprättar en hundrastgård på 
området gränsande mot Brännkärrsgatan och söderut mot Lövängsgatan. 
Förslagsställaren menar att området idag används som en 
avstjälpningsplats och att det är många hundägare som ser positivt på att få 
en hundrastgård där istället. 
 
Presidiet har tittat på förslaget och föreslår att ärendet överlämnas till 
kommunstyrelsen för beslut och att beslutet återrapporteras till 
kommunfullmäktiges senast mars 2023. 

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut, KFs presidium, 2022-05-25 

Skickas till 

Akten  
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Dnr 2022-00009  

§ 60 Interpellationer och frågor 2022 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 

Ärende 

Interpellation som inkommit för anmälan: 

 Interpellation från Alf Persson (M) om äldreboendet 

Beslutsunderlag 

Interpellation om äldreboendet 

Skickas till 

Akten  
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Dnr 2022-00011  

§ 61 Rapportering av meddelanden 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 

Ärende 

Rapportering av meddelanden till kommunfullmäktige under perioden 
2022-04-15 – 2022-05-30: 
 

Dok.nr Datum Avsändare Beskrivning 

14391 2022-05-20 Kommunstyrelsen KS 2022-05-17 § 50 Rapportering av 
ej verkställda motioner och 
medborgarförslag 

14390 2022-05-20 Kommunstyrelsen KS 2022-05-17 § 49 Yttrande över 
förslag till reviderat 
arvodesreglemente 

14389 2022-05-20 Kommunstyrelsen KS 2022-05-17 § 48 Yttrande 
gällande granskning av 
kompetensförsörjning  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Linda Höglin, kanslichef, 2022-05-30 

Skickas till 

Akten  
 


