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Dnr P13  

§ 71 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen. 

Ärende 

Ärende nr 4: Utbildning inom civilt försvar, nr 5: Presentation av 
ekonomichef Birgitta Hansson och nr 6 Presentation av kommunkontorets 
chef Fredrik Sundqvist, hanteras utanför sammanträdet. 
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Dnr 2022-00071  

§ 72 Samråd ny regional vattenförsörjningsplan för 
Gävleborgs län 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta remissvaret som sitt eget och 
överlämna det till Länsstyrelsen i Gävleborg. 

Ärende 

Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag på en ny regional 
vattenförsörjningsplan. Hofors kommun har erbjudits möjlighet att lämna 
synpunkter på remissversionen till och med 30 september 2022. Yttrandet 
har tagits fram av förvaltningen i samråd med VGS och Gästrike vatten. 
Hofors vatten som är VA-huvudman i Hofors kommun kommer via Gästrike 
vatten att inkomma med ett eget yttrande. 
 
Syftet med den regionala vattenförsörjningsplanen är att långsiktigt trygga 
länets vattenförsörjning i ett flergenerationsperspektiv. Planen ska 
vara ett planeringsunderlag för kommunal översiktsplanering, VA-planering 
och kommunal vattenförsörjningsplanering. Den ska ge en helhetsbild över 
regionens vattenbehov och vattenresurser och stärka länets förmåga att 
hantera olika hot mot dricksvattenförsörjningen. 
 
Den nya regionala vattenförsörjningsplanen består av tre delar: 
Huvudrapport, Regional handlingsplan och en karttjänst. 
 
Synpunkter 
Den regionala vattenförsörjningsplanen är mycket utförlig. Förvaltningen 
kan inte finna några direkta felaktigheter. Hofors kommun önskar dock 
framföra några viktiga påpekanden samt några förslag på förbättringar.  
 
Vattenförsörjningsplanen kan vara användbar i fysisk planering men skulle 
behöva kompletteras med en kommunal vattenförsörjningsplan som 
belyser det lokala perspektivet ytterligare i detalj.  
 
Hofors kommuns geografiska placering invid länsgränsen mot Dalarna 
måste beaktas. Den regionala vattenförsörjningsplanen utgår strikt från 
länsgränserna och inte avrinningsområden. Hyn som är Hofors viktigaste 
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vattenförsörjning nu och i framtiden är dock placerad så att halva sjön 
ligger i Dalarnas län varvid en samordning med Dalarna är nödvändig. 
 
För att kunna besluta om ett politiskt ställningstagande av åtgärderna i 
handlingsplanen behövs en tydligare fördelning av ansvaret och 
finansieringen. I ett första steg skulle det vara möjligt att kommunstyrelsen 
i Hofors kommun beslutar om en intention att beakta den regionala 
vattenförsörjningsplanen i det kommande arbetet, och därefter besluta om 
åtaganden i handlingsplanen när ett förtydligande gjorts. 
 
Det är bra att kopplingen mellan den regionala vattenförsörjningsplanen 
och den kommunala va-planeringen belyses. Resurserna i kommunen är 
knappa och ett gemensamt fokus i olika planer underlättar för att 
prioriteringen blir rätt och att de viktigaste åtgärderna blir genomförda. Det 
är också bra med förtydligande att lokala förhållanden och tekniska 
anläggningar avgränsas till de lokala va-planerna.  
 
I avsnittet 2.3 Jordbrukets vattenanvändning, anges att det finns kommuner 
som planerar för växthusproduktion som kan antas bli mer omfattande. Det 
är viktigt att i ett tidigt skede lyfta frågan lokalt om planerad 
växthusproduktion och vattenförsörjningen. Det vore även lämpligt att i 
första hand undersöka tillgången på tekniskt vatten för 
bevattningsändamål, i stället för dricksvatten från va-huvudmannens 
anläggning.  
Om bevattningsbehovet i jordbruket ökar över lag på grund av 
klimatförändringar och längre perioder med torka, behöver behovet av 
bevattningsvatten tidigt planeras så att dricksvattenförsörjningen inte 
påverkas exempelvis genom konkurrerande vattenuttag i råvattentäkter, 
samtidigt som vattenkvaliteten till jordbruket säkerställs. 
 
Temperaturerna förväntas stiga till följd av klimatförändringarna och med 
stigande temperaturer i ytvatten så kan det behöva omnämnas att risken 
för bakterier i kallvattensystemet, såsom legionella, kan öka. VA-huvudmän 
som har ytvatten (som exempelvis Hofors kommun) kan behöva planera för 
hur denna risk ska hanteras. Med ökad råvattentemperatur kan det även 
finnas risk för andra typer av vattenburen smitta.   
 
Kontinuitetshantering är viktigt att arbeta med fortlöpande och vidga att 
innefatta alla kritiska aktiviteter och resurser som behövs för en robust 
dricksvattenförsörjning. Stöd för detta arbete kan behövas för såväl va-
huvudmän som för kommuner som har ansvar för nödvattenförsörjning 
utanför det allmänna verksamhetsområdet, såväl som för privata aktörer. 
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I avsnitt 6.6.4 beskrivs arbetet med nödvattenförsörjning. Eftersom 
kommunens nödvattenförsörjning behöver omfatta såväl allmän som 
enskild försörjning av dricksvatten kan det vara bra att förtydliga att det kan 
vara lämpligt att nödvattenplanearbetet initieras och hålls ihop av 
kommunen, med va-huvudmannen och andra viktiga enskilda, 
verksamheter och offentliga vattenförbrukare som deltagande aktörer. 
 
Liksom inom många andra områden finns många olika bidrag att söka för 
åtgärder. Det finns en risk att mindre kommuner med knappa 
personalresurser inte kommer till skott att söka pengar de medel som finns 
tillgängliga. Ett stöd/utbildning för vilka bidrag som finns att söka samt 
utbildning i ansökningsadministration skulle eventuellt kunna tillgängliggöra 
medlen för fler kommuner. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Fredrik Sundqvist 220819 
Förslag till Regional vattenförsörjningsplan för Gävleborgs län 
KSAU 2022-09-06 § 64 

Skickas till 

Länsstyrelsen Gävleborg 
Akten  
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Dnr 2022-00062  

§ 73 Reviderat samverkansavtal/reglemente för 
gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta 
det nya reglementet och samverkansavtalet för gemensamma nämnden för 
hjälpmedelsverksamhet. 

Ärende 

Region Gävleborg har tagit fram förslag till nytt reglemente och 
samverkansavtal till Gemensamma nämnden för FoU Välfärd och 
hjälpmedel. Förändringarna innebär främst att verksamheten FoU Välfärd 
inte längre ska vara en del av nämndens uppdrag utan att denna del flyttas 
till Nätverk Välfärd, Länsledning.  
 
Kommunkontoret delar socialnämndens uppfattning och ser positivt på 
regionens förslag och har inget att erinra. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Fredrik Sundqvist, 2022-08-22 
Ändring av samverkansavtal/reglemente för gemensam nämnd för 
hjälpmedelsverksamheten - dnr RS 2022/909 
Socialnämndens beslut 2022-06-16 
KSAU 2022-09-06 § 63 

Skickas till 

Kommunfullmäktige  
Akten 
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Dnr 2022-00036  

§ 74 Information om åtgärder för att komma på ram 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 

Kommunstyrelsen informeras om och får möjlighet att ställa frågor om: 

 Förslagen på åtgärder för att kommunstyrelsen ska komma på ram 

 Barn- och utbildningsnämndens arbete sen ett år tillbaka för att 
komma på ram 

 Förslagen på åtgärder för att socialnämnden ska komma på ram 

Beslutsunderlag 

Förslag på åtgärder för att komma på ram - Kommunstyrelsen 
Nuläge - Säkerhet, september 2022 
Förslag på åtgärder för att komma på ram - Socialnämnden 
Muntlig information Petra Lindstedt, kommunchef, Ylva Appelgren, 
skolchef, Pernilla Neuman, chef LSS/psykiatri samt arbetsmarknad och 
integration, Cissi Hedwall, äldreomsorgschef, Lars-Åke Östlin, Kultur- och 
fritidschef, Marie Johnsson, städ- och måltidschef, Fredrik Sundqvist, chef 
kommunkontoret och bitr. kommunchef 

Skickas till 

Akten  
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Dnr 2017-00033  

§ 75 Deluppföljning Hofors kommuns 
Framtidsstrategi 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 

Kommunstyrelsen informeras om statusen för framtidsstrategins olika 
områden. 

Beslutsunderlag 

Uppföljning av framtidsstrategin 
Antagen framtidsstrategi för 2026 
Muntlig information Petra Lindstedt, kommunchef, Ylva Appelgren, skolchef 

Skickas till 

Akten  
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Dnr 2022-00058  

§ 76 Sotningsindex 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att förslå kommunfullmäktige besluta att Hofors 
kommun ska anta och korrigera taxorna för sotning utifrån det förmedlade 
cirkuläret från SKR.  

Ärende 

Gästrike Räddningstjänst har fått information från SKR om att de ihop med 
Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund (SSR) kommit överens om att 
tillämpa sotningsindex och justering av indexet. I bifogad handling finns mer 
information om sotningsindexet och justeringen som behöver göras. 
Gästrike Räddningstjänst beslutar inte om taxorna för rengöring (sotning) 
och brandskyddskontroller utan respektive kommuner behöver besluta om 
att tillämpa det nya indexet och genomföra justeringen. 
 
Räddningstjänsten har fått i uppdrag av kommunerna att se över hur 
processen kring sotningsindex ska fungera framöver. 

Beslutsunderlag 

SKR´s cirkulär 22:09, Sotningsindex 2022 
Tjänsteskrivelse Sotningsindex, Anders Holmkvist, 2022-07-11 
KSAU 2022-09-06 § 60 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten  
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Dnr 2022-00061  

§ 77 Reviderat avtal/reglemente för gemensamma 
nämnden för företagshälsovård 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta 
förslagen till nytt samverkansavtal och reglemente för 
företagshälsovårdsnämnden att börja gälla från 1 januari 2023. 

Ärende 

Sedan Företagshälsovårdsnämnden bildades 2014 har antalet medlemmar 
ökat och idag är Region Gävleborg och samtliga kommuner utom Ljusdal 
medlemmar i den gemensamma nämnden. I och med att antalet 
medlemmar har blivit fler behöver nämndens organisation ses över. Enligt 
reglementet utser varje medlem två ordinarie ledamöter och två ersättare 
vilket innebär att nämnden i dag består av 20 ordinarie ledamöter och lika 
många ersättare. Förslaget är att minska antalet ledamöter till en per 
medlem och en ersättare per medlem. Region Gävleborg har inkommit med 
förslag till nytt samverkansavtal och nytt reglemente för nämnden. 
 
Förslaget till nytt samverkansavtal innebär ändringar av 2 § så att antalet 
ledamöter från varje deltagande organisation ska vara en, med en 
ersättare. I samma paragraf föreslås också en ändring så att ordförande 
utses av regionfullmäktige och vice ordförande utses av 
kommunfullmäktige i Gävle kommun. Tidigare har dessa funktioner växlat 
mellan Gävle kommun och Region Gävleborg.  
 
I förslaget till nytt reglemente ändras § 6 om nämndens sammansättning på 
motsvarande sätt. 
 
Kommunförvaltningen har inget att invända mot Region Gävleborgs förslag 
till ändringar och föreslår därför att dessa antas.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Pernilla Bredin, HR-chef 2022-08-22 
Region Gävleborgs missiv, den 16 maj 2022. 
Förslag till samverkansavtal och reglemente inkl. ändringar, den 16 maj 
2022. 
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KSAU 2022-09-06 § 62 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten  
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Dnr 2022-00075  

§ 78 Reviderat reglemente för Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd gällande tobaksfria 
nikotinprodukter 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att  

 Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd får ansvar för 
kommunens uppgifter enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter, och 
att 

 beslutet gäller från och med den 18 oktober 2022. 

Ärende 

Under de senaste åren har användningen av snus ökat bland unga i Sverige. 
För att skydda barn och unga mot beroendeframkallande produkter 
beslutade riksdagen den 21 juni 2022 bland annat om en ny lag för 
tobaksfria nikotinprodukter. Lagen innehåller bestämmelser om 
produktanmälan, produktkrav, försäljning och marknadsföring av tobaksfria 
nikotinprodukter. Syftet med lagen är att begränsa de hälsorisker som är 
förenade med bruk av tobaksfria nikotinprodukter. Delar av den nya lagen 
träder i kraft redan den 1 augusti 2022. Ansvaret för kontroll av lagens 
efterlevnad ligger på kommunerna. 
 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd (VGS) ansvarar för 
kommunens skyldigheter enligt den närbesläktade lagen om tobak och 
liknande produkter. Därför föreslås att även ansvaret för den nya lagen om 
tobaksfria nikotinprodukter placeras på VGS. Förslaget att ansvaret förläggs 
till VGS har skett på initiativ och i samråd med nämndens förvaltning. Det 
utökade ansvaret bedöms inte medföra något behov av utökad ram för VGS 
utan kostnaderna kommer att täckas av befintlig och tillsynsavgifter. 
 
Förslag om taxeändring utifrån detta kommer att komma i ett separat 
ärende senare under hösten. 
 
Enligt samverkansavtalet och kommunallagen framgår att alla tre 
kommuners kommunfullmäktige behöver besluta om förändrat reglemente. 
Beslutet med ändring föreslås börja gälla den 18 oktober 2022 efter att 
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samtliga tre kommuner har hunnit lyfta ärendet till respektive 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Linda Höglin, kanslichef 2022-06-28 
KSAU 2022-09-06 § 65 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(25) 
Kommunstyrelsen 
2022-09-20 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Dnr 2022-00053  

§ 79 Reviderad förbundsordning för 
Samordningsförbund Gävleborg 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att förslå kommunfullmäktige besluta att anta 
förbundsordningen för Samordningsförbund Gävleborg 

Ärende 

Samordningsförbund Gävleborg skickade den 21 april 2022 ut ett förslag till 
en reviderad förbundsordning för Samordningsförbund Gävleborg på remiss 
till alla medlemmar, däribland Hofors kommun. 
 
Jurister hos Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Sveriges kommuner 
och regioner har gjort en omtolkning av 10§ Lag (2003:1210) om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser. Enligt 10§ ska varje förbundsmedlem 
vara representerad i förbundsstyrelsen med minst en ledamot och en 
ersättare. I den tidigare tolkningen ansågs varje part för sig 
(Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region, kommun) som en 
medlem. En omtolkning har nu skett vilket innebär att varje enskild 
kommun anses vara en medlem.  
 
För Samordningsförbund Gävleborgs del innebär det att varje kommun ska 
vara representerad av med minst en ledamot och en ersättare i styrelsen. 
Den ordning vi har nu innebär att fem kommuner är ledamöter och fem är 
ersättare.  
 
Hofors kommun skickade in sitt yttrande den 20 juni 2022 och hade inga 
invändningar mot förslaget. Den nya förbundsordningen för beslut inkom 
till kommunen den 6 juli 2022. 
 
En justering i 5§ styrelsen har gjorts sedan förslaget inkom till kommunen 
på remiss. 
Följande har strukits: Styrelsen utser ordförande.  
Istället står det: Ordförande är Region Gävleborg. Vice ordförande är en av 
kommunernas ledamöter.   
 
Vilket är en ändring utifrån hur det tidigare har fungerat i praktiken 
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Förslaget till reviderad förbundsordning innebär inga stora skillnader för 
kommunen och kommunen hade inget att erinra mot förslaget. 
Kommunfullmäktige föreslås därför att anta den reviderade 
förbundsordningen. 

Beslutsunderlag 

Reviderad förbundsordning för Samordningsförbund Gävleborg, 
tjänsteskrivelse Jenny Hammar, samordnare 2022-08-12 
Förbundordning Samordningsförbund Gävleborg- För beslut 2022-07-06 
Yttrande reviderad förbundsordning för Samordningsförbund Gävleborg KS 
2022-06-14 § 62 
KSAU 2022-09-06 § 66 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten  
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Dnr 2022-00065  

§ 80 Förseningsavgifter vid kommunens bibliotek 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att 
förseningsavgifter för vuxenmedia utgår. 

Ärende 

Barn- och utbildningsnämnden har 2022-05-23 beslutat att föreslå 
Kommunfullmäktige att förseningsavgifter för vuxenmedia utgår.  
 
Styrgruppen för HelGe-biblioteken föreslår att förseningsavgifter för 
vuxenmedia utgår. 
Styrgruppen föreslår att rutinen med påminnelse, spärr av lånekort och 
fakturering av förkomna medier fortsätter enligt tidigare beslut. 
 
Intäkterna från förseningsavgifterna uppgick år 2019 till ungefär 2 000 kr. 
Avgifterna erlades huvudsakligen med Swish. Kostnaden för Swish uppgår 
för bibliotekets del till 40 kronor i månaden och 2,50 kronor per 
transaktion.  Utöver faktiska kostnader tillkommer också administrativ 
arbetstid. 
 
Bakgrund 
Alla folkbibliotek i Gävleborgs län, med det gemensamma namnet HelGe-
biblioteken, samarbetar för att använda bibliotekens resurser på ett 
ändamålsenligt sätt och erbjuda länets invånare bättre biblioteksservice. 
HelGe-biblioteken har fram till pandemin 2020 tagit ut förseningsavgifter 
för vuxenmedia som ej blivit återlämnade i tid. Avgiften har varit 1 kr/dag 
och betalas kontant, med swish eller via faktura. Förseningsavgifter utgör 
en marginell del av bibliotekets intäkter, medan hanteringen är förenad 
med kostnader och administrativ tid. 
 
Medlemsbiblioteken önskar nu ta bort förseningsavgifter helt från 
bibliotekssamarbetet. Det är en fråga om tillgänglighet, jämlikhet och ligger 
i linje att skapa förutsättningar för alla att ta del av bibliotekens utbud och 
ges tillgång till kulturell verksamhet och kulturella upplevelser. 
För att ta bort förseningsavgifterna permanent krävs att samtliga 
medlemskommuner bifaller styrgruppens önskemål. Gävle och Nordanstig 
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har beslutat i enlighet med förslaget, medan övriga medlemskommuner 
förbereder ärendet. Hittills har ingen kommun avvisat förslaget.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Andreas Wibecker 2022-08-15 
BUN 2022-05-23 § 51 
KSAU 2022-09-06 § 67 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten  
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Dnr 2022-00085  

§ 81 Sammanträdesdagar 2023 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

 fastställa nedanstående förslag till 2023 års sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsen, samt  

 föreslå kommunfullmäktige att fastställa nedanstående förslag till 
2023 års sammanträdesdagar för kommunfullmäktige och att 
uppdra till kommunfullmäktiges presidium att planera så att två 
sammanträden kan förläggas i Torsåker. 

Ärende 

Förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott 
(KSAU), kommunstyrelsen (KS) och kommunfullmäktige (KF) 2023 har 
arbetats fram av kansliet. Avstämningar har gjorts med ekonomifunktionen, 
ordförande och kommunchef. 
 
Förslag till sammanträden 

 JAN FEB MAR APR MAJ JUN AUG SEPT OKT NOV DEC 

KSAU  1 8, 22 5, 19 17, 31  30 20 4, 18 8  

KS 24 21  4 9 13  12 17 21  

KF  14 21 25 30 27   3 7 12 

 
Förslaget innehåller några förändringar i jämförelse med 2022 års 
sammanträdesplan. Till exempel så har antalet sammanträden för KS, KF, 
men framförallt KSAU utökats. Detta ligger i linje med det förslag som 
fullmäktigeberedningen lämnade över till fullmäktige i våras om ändrad 
politisk organisation. För att få detta att fungera så har 
sammanträdesdagarna för KSAU ändrats från tisdagar till onsdagar. 
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska två av kommunfullmäktiges 
sammanträden förläggas i Torsåker. Planeringen för detta föreslås likt 
tidigare år att överlämnas till kommunfullmäktiges presidium 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Linda Höglin, kanslichef 2022-08-23 
KSAU 2022-09-06 § 69 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(25) 
Kommunstyrelsen 
2022-09-20 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten  
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Dnr 2021-00079  

§ 82 Leader Gästrikebygden - programperiod 2023-
2027 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja medfinansieringen till Leader 
Gästrikebyggden. 

Ärende 

Gästriklands fyra kommuner har varit medfinansiärer av Leader 
Gästrikebygdens verksamhet sen den startade 2008. Varje kommun har 
också en ledamot i leaderföreningens styrelse och därigenom god insyn i 
verksamheten. I dagsläget är Hofors kommuns representant också 
ordförande i styrelsen.  
 
Leaderverksamheten drivs kopplat till EUs program för lokalt ledd 
landsbygdsutveckling. Leader Gästrikebygden har deltagit i två 
programperioder (2007-2013 och 2014-2020/22) och nu är vi med i 
förberedelsearbetet för kommande programperiod 2023-2027.  
 
Grunden i Leader oavsett programperiod är leadermetoden. Den bygger på 
att utvecklingsinsatser utgår från, av och med de som berörs och i 
samarbete mellan deras offentliga, privata och ideella aktörer 
(trepartnerskap). Det lokala perspektivet är det centrala. De som bor, lever 
och verkar i området kan lämna in finansieringsansökningar till 
leaderföreningen vars styrelse prioriterar vilka ansökningar som ska 
finansieras. Formellt myndighetsbeslut att bevilja finansiering till de 
prioriterade projekten fattas av Jordbruksverket.  
 
Förberedelser för den nya programperioden 2023-2027 startade igång på 
allvar under 2021. Alla fyra Gästrikekommuner inkom med skriftliga 
avsiktsförklaringar gällande den nya programperioden. Ansökan om att 
bilda leaderområde skickades in till Jordbruksverket innan deadline den 15 
oktober 2021. Förberedelsearbetet, där strategiframtagandet ingår, 
finansierades av EUs Landsbygdsfond och Region Gävleborg.  
 
Den 2 juni 2022 kom besked från Jordbruksverket om att de hade godkänt 
ansökan med en totalbudget på 39,437 mkr för programperioden Leader 
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2023-2027. Budgetens storlek baserades på flera urvalsnycklar där 
strategins poäng viktades till 30% och övriga nycklar som geografisk storlek, 
antal invånare och bastilldelning viktades till 70%. Leader Gästrikebygden är 
ett av landets minsta leaderområden både gällande geografi och befolkning 
men av alla inkomna strategier fick vår högst poängbedömning.  
 
För att gå från prioriterad till beviljad behöver vi (liksom alla övriga 39 
leaderområden) komplettera ansökan senast den 15 oktober 2022. Om vi 
lyckas med kompletteringen räknar vi med att den nya programperioden 
startar igång i skarpt läge 2023. Ansökningar om stöd till utvecklingsidéer 
tas emot från 2023 till och med 2027. Programperioden slutredovisas 
senast juni 2029. En viktig del i kompletteringen är att säkra 33 % 
medfinansiering av erbjuden budget. Detta är samma procentuella 
medfinansieringsbehov som gällt under tidigare programperioder. För 
Hofors kommun del innebär det en årlig kostnad på 80 978 kr, vilket för 
hela perioden 2023-2027 blir 404 891 kr. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Petra Lindstedt, kommunchef 2022-09-12 
Ansökan om kommunal medfinansiering för Leader Gästrikebygden 2023-
2027, 2022-06-15 
Avsiktsförklaring förberedande stöd inom Leader, 2021-10-11 
Muntlig information Petra Lindstedt, kommunchef 

Skickas till 

Leader Gästrikebygden 
Akten  
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Dnr 14800  

§ 83 Information om resultatet av utvärderingen av 
mandatperioden 2019-2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till kommunstyrelsens 
nästa sammanträde den 18 oktober. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(25) 
Kommunstyrelsen 
2022-09-20 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Dnr P15  

§ 84 Information/rapportering 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tacka för informationen 

Ärende 

Kommunstyrelsen informeras om: 

 genomförandet av riksdag-, kommun- och regionvalet 2022 

Beslutsunderlag 

Muntlig information Linda Höglin, kanslichef 
 


