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§ 121 Kungörande
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna sammanträdets kungörande.

Ärende
Sammanträdet har kungjorts på kommunens officiella anslagstavla.
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§ 122 Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen med ändringen
att ärende 17 och ärende 18 byter plats med varandra.
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§ 123 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

§ 124 Information revisionen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tacka för informationen.

Ärende
Kommunfullmäktige informeras om:
• yttrandet från Kommunstyrelsen gällande granskning av
delårsrapport har inkommit.
• upphandling gällande revisionstjänster är klar.
• granskning gällande styrning av välfärdsteknik är klar och kommer
att överlämnas till Kommunstyrelsen och Socialnämnden.

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

§ 125 Avsägelse/fyllnadsval
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
• entlediga Tiina Kauppi (S) som ledamot i Kommunstyrelsen,
• entlediga Kenneth Axling (S) som ersättare i Kommunstyrelsen,
• som ny ledamot i Kommunstyrelsen utse Kenneth Axling (S) för
resterande mandatperiod 2019-2022,
• som ny ersättare i Kommunstyrelsen utse Tiina Kauppi (S) för
resterande mandatperiod 2019-2022.

Ärende
Tiina Kauppi (S) och Kenneth Axling (S) har inkommit med varsin begäran
om att entledigas från sina uppdrag som ledamot respektive ersättare i
Kommunstyrelsen. Socialdemokraterna föreslår att Kenneth Axling (S) väljs
som ny ledamot och att Tiina Kauppi (S) väljs som ny ersättare.

Skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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Dnr 2021-00078

§ 126 Taxa för kommunens avgifter inom
livsmedelslagstiftningen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
• anta ny taxa för kommunens avgifter inom livsmedelslagstiftningen,
• den nya taxan träder i kraft 1 januari 2022, varvid tidigare taxa
upphör att gälla,
• redan inbetald kontrollavgift från tidigare avgiftsperiod där kontroll
inte genomförts (kontrollskuld) ska flyttas till 2022. Kontrollskuld ska
räknas av från genomförd planerad kontrolltid under 2022.

Ärende
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd (VGS) fattade ett beslut den
2021-10-19 om att föreslå Kommunfullmäktige i Hofors att besluta om en
ny taxa samt förändringar i avgifter för offentlig kontroll inom
livsmedelslagstiftningen. Bakgrunden är att den 1 april 2021 infördes
ändringar i flera svenska lagar som berör livsmedelskontrollen. En av
förändringarna är att efterhandsdebitering av livsmedelskontroll införs
samt att det nya begreppet annan offentlig verksamhet införs i svensk rätt.
Efterhandsdebitering innebär att livsmedelsföretagen får betala sin
kontrollavgift efter genomförda kontrollbesök istället för som nu, i förskott i
början av varje kalenderår. Med efterhandsdebitering blir det en tydligare
koppling mellan utförd kontroll och betalning. Med anledning av
förändringarna har ett nytt förslag på taxa för kommunens avgifter inom
livsmedelslagstiftningen tagits fram.
Enligt det nya taxeförslaget tillämpas efterhandsdebitering för planerad
kontroll för
samtliga verksamheter från och med den 1 januari 2022. Inbetald
kontrollavgift från tidigare avgiftsperiod där kontroll inte genomförts
(kontrollskuld) föreslås flyttas till 2022 och räknas av från genomförd
planerad kontrolltid under 2022.
Det är kommunfullmäktige som beslutar i dessa taxefrågor för respektive
kommun. Förvaltningen har gått igenom de föreslagna ändringarna och har
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inget att erinra mot dem. Därför föreslås att den nya taxan samt
förändringarna fastställs.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Liliana Sultana, Administrativ chef, 2021-10-29
Tjänsteskrivelse Västra Gästriklands samhällbyggnadsförvaltning, 2021-1011
Taxa för kommunens avgifter inom livsmedelslagstiftning – Västra
Gästriklands samhällbyggnadsförvaltning
Protokoll för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, 2021-10-19
KSAU 2021-11-09 § 106
KS 2021-11-23 § 124

Skickas till
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
Akten
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Dnr 2021-00074

§ 127 Taxa för verksamhet enligt plan- och
bygglagen samt kart- och mätverksamhet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
• anta ändringar i taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt
kart- och mätverksamhet,
• ändringarna ska börja gälla den 1 januari 2022.

Ärende
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd (VGS) fattade ett beslut den
2021-09-21 om att föreslå komunfullmäktige i Hofors att besluta om
ändringar i taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och
mätverksamhet och att de ändringarna ska börja gälla den 1 januari 2022.
Taxan för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och
mätverksamhet innehåller avgifter för byggärenden, planärenden, kart- och
mättjänster. För fastighetsrättsliga uppdrag för Sandvikens kommun finns
en egen taxa framtagen som gäller när den kommunala
lantmäterimyndigheten genomför dessa uppdrag. Den taxan är därmed
beslutad av chefen för den kommunala lantmäterimyndigheten.
För Hofors kommun finns idag inte någon taxa för fastighetsrättsliga
uppdrag. För att Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning ska
kunna utföra uppdragen, och inte den kommunala lantmäterimyndigheten,
behöver en taxa tas fram och beslutas av Hofors kommuns
kommunfullmäktige.
Förvaltningen har gått igenom de föreslagna ändringarna och har inget att
erinra mot dem. Därför föreslås att den nya taxan samt förändringar
fastställs.
Föreslagen ändring berör enbart bilaga C - Taxetabeller för kart- och
mätverksamhet, där en ny tabell, C 8, är föreslagen. Förslaget är att
fastighetsrättsliga uppdrag ska ske med timdebitering med samma
handläggningskostnad per timme som övriga ärenden i aktuell bilaga, vilket
är 1 170 kr.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Liliana Sultana, Administrativ chef, 2021-10-29
Tjänsteskrivelse Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, 2021-0906
Taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och
mätverksamhet, 2021-09-21
Taxa för PBL samt kart- och mät med ändringar
Protokoll Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd. 2021-09-21 § 162
KSAU 2021-11-09 § 107
KS 2021-11-23 § 125

Skickas till
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
Akten
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Dnr 2021-00009

§ 128 Översyn av samverkansavtal för
Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderat samverkansavtal för
Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland som kommer att träda i kraft
1 januari 2022.

Ärende
Efter Sandvikens kommunstyrelses utredning, som genomfördes angående
Överförmyndarnämndens förutsättningar, fick nämnden i uppdrag att
utvärdera och se över samverkansavtalet från 2015. Sandvikens kommun är
värdkommun. Den gemensamma nämnden ingår i värdkommunens
organisation. Den gemensamma nämnden ansvarar för
överförmyndarverksamheten i kommunerna i enlighet med vad som åvilar
var och en av kommunerna enligt gällande lagstiftning för
överförmyndarverksamheten. I utredningen har förutom utökade resurser
till handläggning och granskning av ärenden även lyfts ett behov av
verksamhetsutveckling och stöd för ledningsarbete och
nämndadministration.
Även fördelningen av kostnader för den gemensamma förvaltningen mellan
de ingående kommunerna i Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland
har analyserats och bedömningen är att de inte speglar den verkliga
fördelningen av verksamhetens kostnader.
Nytt reviderat förslag till fördelning har beslutats av
Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland. Kostnaderna som utgör den
gemensamma förvaltningen för den gemensamma nämndens verksamhet
ska fördelas enligt följande:
1. 50 % av kostnaderna fördelas efter antalet invånare i respektive kommun
per den 1 januari året före verksamhetsåret.
2. 50 % av kostnaderna för den gemensamma organisationen fördelas
mellan parterna utifrån respektive kommuns andel av det totala antalet
aktiva ärenden.
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För Hofors del betyder det att kostnaderna kommer att öka med 238 tkr.
Kostnaderna finns inte med i budget som beslutas av KF i juni, men kommer
finnas med i förslaget till reviderat budget i december. Arvoden och
kostnadsersättning till god man, förvaltare eller förmyndare administreras
av värdkommunen och den faktiska kostnaden faktureras vid två tillfällen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Yuval Chulati 2021-10-26
Rapport Överförmyndarverksamhetens förutsättningar, 2020-10-19
Förslag till reviderat samverkansavtal (rev. 2021-11-11)
Presentation från dialogmöten Sandviken, Hofors och Ockelbo
Tjänsteskrivelse Budgetäskande för år 2022 avseende
Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland, 2021-04-15
KSAU 2021-11-09 § 105
KS 2021-11-23 § 128

Skickas till
Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland
Akten
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Dnr 2018-00124

§ 129 Partistöd 2022
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna utbetalning av partistöd för
2022 med:
173 000 kronor till Arbetarpartiet Socialdemokraterna,
95 500 kronor till Hoforspartiet,
80 000 kronor till Sverigedemokraterna,
64 500 kronor till Vänsterpartiet,
64 500 kronor till Moderaterna,
64 500 kronor till Liberalerna,
49 000 kronor till Centerpartiet samt
33 500 kronor till Kristdemokraterna.

Ärende
Kommunfullmäktige ska årligen fatta beslut om utbetalning av partistöd.
Partierna ska sedan efterföljande år redovisa att stödet har använts till det
ändamål som anges i Kommunallagen. Enligt kommunens bestämmelser
utgår ett årligt grundstöd om 18 000 kronor till partierna i
Kommunfullmäktige och ett årligt mandatstöd om 15 500 kronor för varje
mandat som partiet har i Kommunfullmäktige.
Efter 2018 års val till Kommunfullmäktige finns 8 partier representerade,
fördelade på 31 mandat. För 2020 års partistöd har redovisningar lämnats
in och godkänts av Kommunfullmäktige för samtliga 8 partier.
Utifrån detta föreslås att Kommunfullmäktige beslutar om utbetalning av
partistöd enligt ovanstående modell.
Den totala kostnaden för partistöd kommer år 2022 uppgå till 624 500
kronor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, Kanslichef 2021-10-25
KSAU 2021-11-09 § 108
KS 2021-11-23 § 130
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Skickas till
Partierna i Kommunfullmäktige
Ekonomifunktionen
Akten
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Dnr 2021-00081

§ 130 Sammanträdesdagar 2022
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslaget till 2022 års
sammanträdesdagar för Kommunfullmäktige
• med tillägget om ett extra sammanträde den 25 januari,
• med justeringen att Kommunfullmäktiges sammanträde i november
förläggs till den 7 november
• med justeringen att sammanträdet i december förläggs till den 12
december samt,
• 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) 2022 har
arbetats fram av kansliet. Avstämningar har gjorts med ekonomifunktionen
och ordförandena i nämnder, styrelse och fullmäktige.
Förslag till sammanträden
Tid
Feb Mars Apr Maj Juni Aug Sept
KSAU 13:15 1
22
3,30
6
KS
08:15 15
5
17
14
20
KF
17:30
8
26
7
23
* OBS kl. 08:15

Okt
4
18
10

Nov Dec
8*
22
8
14

I förslaget är ett sammanträde för KF planerat till augusti för att hantera
ärenden från KS i juni. Några sammanträden har förlagts på andra dagar än
tisdagar, detta för att inte krocka med regionens sammanträden.
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 2021-10-26
KSAU 2021-11-09 § 109
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KS 2021-11-23 § 131
Förslag om extra sammanträde, Kommunfullmäktiges ordförande, 2021-1206

Beslutsförslag under mötet
Diana Blomgren (S) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar om att lägga
till ett extra sammanträde för Kommunfullmäktige den 25 januari.

Skickas till
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Hoforshus AB
Hemsidan
Akten
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Dnr 2021-00069

§ 131 Reviderad förbundsordning för Gästrike
Räddningstjänstförbund
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderad förbundsordning för
Gästrike Räddningstjänst.

Ärende
Arbetet med att ta fram en ny reviderad förbundsordning för Gästrike
Räddningstjänst har pågått under en tid. Våren 2020 skickade förbundet ut
ett förslag på ny förbundsordning till medlemskommunerna på remiss.
Remissunderlaget saknade text under paragraferna; 14 Fördelning av
kostnader samt 17 Budgetprocess och styrning på grund av olika
synpunkter från medlemskommunerna på gällande modell för
kostnadsfördelning. Detta ledde till att arbetet med förbundsordningen
stannade av. Det har också funnits ett behov av att få förtydliganden om
vad som ingår under olika paragrafer som i gällande förbundsordning varit
mer specificerade. Under våren 2021 aktualiserades frågan igen i
medlemskommunerna och ett arbete med att färdigställa
förbundsordningen och komma överens om förslag till fördelningsmodell
har gjorts. Flera olika alternativ till kostnadsfördelning mellan kommunerna
har belysts och diskuterats, och det alternativ som förespråkas i samband
med nya förbundsordningen är att kostnaderna fördelas enligt
befolkningsnyckel. Under hösten 2021 fortsatte arbetet med ny
förbundsordning och ett förslag har skickats ut till medlemskommunerna på
remiss.
Alla synpunkter har beaktats och avstämning har också skett med
räddningschef för att klargöra utestående frågeställningar. Slutgiltigt förslag
till förbundsordning har tagits fram utifrån de synpunkter som inkommit.
Kommentar till 4 § 1.
I nu gällande förbundsordning är sotning specificerat. I förslaget finns inte
sotning omnämnt men är istället med i nya handlingsprogrammet under
bland annat paragraf 7.3 .
Kommentarer till 4§ 4.
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TIB-uppdraget (tjänsteperson i beredskap) fanns tidigare med som en del i
punkt 4. I förslaget finns inte TIB-uppdraget med. En uppskattning av
kostnaden för en egen TIB har gjorts av Personalfunktionen och hamnar på
550 000 kr årligen plus sociala avgifter. Vilket är ungefär samma kostnad
som vi beräknas spara jämfört med nu gällande kostnadsmodell. Fördelen
med en egen TIB är bland annat att kommunchef inte längre är ensam i
kommunen att vara tillgänglig och att vi får säkerställd förmåga att starta
upp krishantering snabbt.

Beslutsunderlag
Reviderad förbundsordning för Gästrike Räddningstjänst
Hofors kommuns yttrande förbundsordning Gästrike Räddningstjänst
Förslag till ny förbundsordning för Gästrike Räddningstjänst
KS 2021-11-23 § 133

Beslutsförslag under mötet
Torbjörn Jansson (S) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att fastställa
reviderad förbundsordning för Gästrike Räddningstjänst.

Skickas till
Gästrike Räddningstjänstförbund
Akten
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Dnr 2020-00040

§ 132 Årsredovisning för Samordningsförbund
Gävleborg (FINSAM) 2020
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Samordningsförbund
Gävleborgs (FINSAM) årsredovisning för 2020 samt att bevilja ansvarsfrihet
för styrelsen och de enskilda förtroendevalda för år 2020, i enlighet med
revisorernas tillstyrkan.

Ärende
Samordningsförbund Gävleborg har den 19 oktober uppmärksammat
kommunen på att vi inte har beslutat om ansvarsfrihet för
samordningsförbundets styrelse 2020.
Enligt Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva om styrelsen ska beviljas
ansvarsfrihet och om skadeståndstalan ska väckas.
Kommunen har tagit del av samordningsförbundets årsredovisning och
revisionsberättelse för år 2020. Utifrån dessa föreslås att
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen och bevilja
styrelsen ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, Kanslichef 2021-11-10
Årsredovisning Samordningsförbund Gävleborg 2021-03-19
Revisionsberättelse från KPMG 2021-04-07
Revisionsberättelse från lekmannarevisorn 2021-04-01
KS 2021-11-23 § 134

Skickas till
Samordningsförbund Gävleborg (FINSAM)
Akten

Justerandes signatur
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Dnr 2021-00060

§ 133 Antagande av avfallstaxa 2022, med tillägg
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
• fastställa förslag till justeringar i allmänna bestämmelser i
Avfallstaxa 2022,
• fastställa förslag till tillägg i avfallstaxan 2022 vad gäller dels
konsekvenserna av införande av kommunalt ansvar för returpapper,
dels tillägg i definitionen av grundavgiften och ny hämtningsavgift
för returpapper, samt
• därefter anta föreliggande förslag till avfallstaxa för 2022
• ge Hofors kommuns representant i styrelsen i uppdrag att verka för
en taxa som bättre speglar målsättningen att få in matavfall till
Gästrike återvinnare.

Ärende
Gästrike återvinnares Förbundsfullmäktige har vid sammanträde 2021-0617 beslutat att föreslå att ett tillägg görs till 2022 års Avfallstaxa. Förslaget
är föranlett av regeringens beslut att upphäva producentansvaret för
returpapper. Fr.o.m. 2022-01-01 övertar kommunerna ansvaret för
insamling och återvinning av returpapper.
Kommunalförbundet Gästrike återvinnare överlämnade förslaget för beslut
om fastställande till Kommunfullmäktige i Hofors. Kommunfullmäktige i
Hofors beslutade 2021-10-12 att återremittera ärendet för att ge Gästrike
återvinnare i uppdrag att utreda och ta fram ett taxeförslag kopplat till
hemkompostering.
Kommunalförbundet Gästrike återvinnare har med anledning av detta
lämnat följande svar:
”Gästrike Återvinnare styrs av nationella och regionala mål som säger att
matavfallet ska sorteras ut och att vi ska ta tillvara på energin och
växtnäringen.
I praktiken innebär den här styrningen att först och främst ska vi göra
biogas av matavfallet som gör att vi kan köra fordon i vår region med
fordonsgas och därmed minska på det fossila bränslet.
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Vi får även ut en biogödsel som är KRAV-certifierat och som kan användas
av bönderna i vår region som gödsel.
Det finns inget som talar för att hemkompost i vår region skulle vara
miljömässigt bättre än insamlingen till rötning med biogasproduktion.
Förmodligen är det tvärtom, att rötning oftast är miljömässigt bättre.
Att ha en lägre avgift för hemkompost skulle signalera att samhället vill
styra dit och att det är att föredra framför insamling till
rötning/biogasproduktion. Det vore inte i linje med nationella mål och
forskning. Därför är avgiften lika för insamling av matavfall i papperspåse till
rötning och för hemkompost. Två bra alternativ för behandling av matavfall
med samma kostnad för medborgaren.
Förslagen som lagts i Hofors kommunfullmäktige och i Gästrike
Återvinnares fullmäktige kommer att utredas i kommande process för
avfallstaxa.”
Förvaltningen har gått igenom Gästrike Återvinnares svar om de föreslagna
ändringarna och har inget att erinra mot dem. Utifrån detta föreslås att den
nya taxan med tillägget fastställs.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Liliana Sultana, Administrativ chef, 2021-11-12
KF 2021-10-12 § 89
Tjänsteskrivelse, Liliana Sultana, administrativ chef, 2021-08-25
Missiv med tillhörande taxeförslag, 2021-06-23
Beslut, Gästrike återvinnares förbundsfullmäktige 2021-06-17 / § 21
KS 2021-11-23 § 135

Beslutsförslag under mötet
Daniel Johansson (S) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att
• fastställa förslag till justeringar i allmänna bestämmelser i
Avfallstaxa 2022,
• fastställa förslag till tillägg i avfallstaxan 2022 vad gäller dels
konsekvenserna av införande av kommunalt ansvar för returpapper,
dels tillägg i definitionen av grundavgiften och ny hämtningsavgift
för returpapper, samt
• därefter anta föreliggande förslag till avfallstaxa för 2022

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

23(30)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-12-15

•

ge Hofors kommuns representant i styrelsen i uppdrag att verka för
en taxa som bättre speglar målsättningen att få in matavfall till
Gästrike återvinnare.

Daniel Nyström (M) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att
återremittera ärendet med anledning av att yttrandet inte är relevant eller
givit svar på förra återremissen.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut; Daniel
Johanssons (S) förslag om bifall och Daniel Nyströms (M) förslag om
återremiss. Ordförande ställer först förslaget om återremiss mot att avgöra
ärendet idag och finner att Kommunfullmäktige beslutat att avgöra ärendet
idag. Ordförande konstaterar därefter att endast förslaget om bifall
kvarstår.

Reservation/protokollsanteckning
Daniel Nyström (M) och Alf Persson (M) reserverar sig mot beslutet.

Skickas till
Gästrike återvinnare
Akten
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Dnr 2021-00026

§ 134 Ändringsbudget 2022 och plan 2023-2024,
Hofors kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budget 2022 samt plan 20232024.

Ärende
Budget 2022 samt plan 2023-2024, har tagits fram. I budgetförslaget ligger
en oförändrad utdebitering på 22,86 kr. Till grund för beräknade
skatteintäkter ligger SCB befolkningsprognos för 2021 med prognos för
2022 där bedömningen är att invånarantalet ligger på 9 570 invånare. För
2023-2024 förväntas befolkningen enligt SCB-prognosen att vara något
lägre med 9 566 invånare år 2023 respektive 9 568 invånare år 2024.
År 2022 uppgår kommunens ekonomiska utrymme, i form av skatter, bidrag
och finansnetto, till 665,7 mkr dvs en ökning med 16,9 mkr, ca 2,6 %
jämfört med budget 2021. Av detta utrymme har 651,3 mkr fördelats i
slutliga ramar vilket är 19,6 mkr högre än budget 2021. Ett resultat på 14,4
mkr har budgeterats.
Enligt SKR:s prognos kommer den svenska ekonomin att pekar mot en stark
återhämtning 2021 och även under 2022 räknar SKR med hög tillväxt, såväl
för BNP som för sysselsättningen. Efter nedgången i produktion och
sysselsättning 2020 följer därmed flera år av obruten konjunkturuppgång.
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
besparingsåtgärder, samtidigt som kvaliteten måste bibehållas och
verksamheten utvecklas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Yuval Chulati 2021-11-04
Budget 2022, plan 2023-2024, 2021-11-24
Vänsterpartiets förslag till ändringsbudget 2022, plan 2023-2024, 2021-1130
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Sverigedemokraternas förslag till ändringsbudget 2022, plan 2023-2025
KS 2021-11-23 § 137

Beslutsförslag under mötet
Daniel Johansson (S), Arne Evertsson (L), Gry Sjöberg (HOP), Anne Persson
(HOP) och Jakob Staland (C) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med Kommunstyrelsens förslag.
Samuel Gonzalez Westling (V) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att
bifalla Vänsterpartiets förslag till budget 2022, plan 2023-2024.
Alf Persson (M) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att bifalla
Moderaternas och Kristdemokraternas förslag till budget 2022.
Margon Johansen (SD) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att bifalla
Sverigedemokraternas förslag till budget 2022, plan 2023-2025.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns 4 förslag till beslut; Daniel Johanssons
(S) m.fl. förslag, Samuel Gonzalez Westlings (V) förslag, Alf Perssons (M)
förslag och Margon Johansens (SD) förslag.
Ordförande ställer först Gonzalez Westlings (V) förslag mot Johansens (SD)
förslag och finner att Kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Gonzalez
Westlings (V) förslag. Ordförande ställer sedan det förslaget mot Perssons
(M) förslag och finner att Kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
Gonzalez Westlings (V) förslag. Slutligen ställer ordförande Gonzalez
Westlings (V) förslag mot Johanssons (S) m.fl. förslag och finner att
Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Johanssons (S) m.fl. förslag.

Reservation/protokollsanteckning
Alf Persson (M), Daniel Nyström (M), Samuel Gonzalez Westling (V), Carina
Halfvars (V), Gabriella Ejdhagen (V), Margon Johansen (SD), Charlie Ahlholm
(SD) och Inger Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Skickas till
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Akten
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Dnr 2021-00058

§ 135 Rapportering till Kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporteringen.

Ärende
Rapportering av meddelanden till Kommunfullmäktige för perioden 202108-14 – 2021-12-03:
Dok.nr Datum
Avsändare
Beskrivning
13600 2021-11-30 KommunKS 2021-11-23 § 136 Granskning av
styrelsen
kommunens delårsrapport 2021
13609 2021-11-26 SocialSN 2021-11-18 § 116 Besvarande av
nämnden
medborgarförslag om äldreboende i
Hagaskolan
13606 2021-11-26 SocialSN 2021-11-18 § 117 Medborgarförslag om
nämnden
stötdämpande golv på SÄBO
13372 2021-10-14 SocialSN 2021-10-07 § 105 Redovisning av ej
nämnden
verkställda beslut, period 3
13456 2021-10-26 Revisionen
Granskning av kommunens delårsrapport
2021
13430 2021-10-01 PRO Hofors - Uttalande manifestation PRO Gävleborg
Torsåker
13271 2021-09-27 Länsstyrelsen Beslut om efterträdarval, ny ledamot Daniel
Gävleborg
Wintherhamre (V), ny ersättare Gunnar
Halfvars (V)
13270 2021-09-27 Länsstyrelsen Beslut om efterträdarval, ny ersättare Vigdis
Gävleborg
Nymo Löfgren (S)
13269 2021-09-27 Länsstyrelsen Beslut om efterträdarval, ny ledamot AnnGävleborg
Sofie Stenbacka (C), ny ersättare Per
Berglund (C)
13268 2021-09-27 Länsstyrelsen Beslut om efterträdarval, ny ersättare
Gävleborg
Gabriella Ejdhagen (V)
13212 2021-09-17 PRO Hofors
Manifestation på Äldredagen den 1 oktober
2021
13279 2021-09-16 SocialSN 2021-09-16, § 92 Yttrande över
nämnden
revisionens granskning av ej verkställda
beslut enligt LSS
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, Kanslichef, 2021-12-03
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Dnr 2021-00028

§ 136 Interpellationer och frågor
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
• avsluta följande fråga och interpellation
- Besvarande av fråga om Fiskmåsar på Göklund
- Besvarande av interpellation om nedskärningarna i Barn- och
utbildningsnämnden
•

bordlägga följande interpellationer
- Besvarande av interpellation om verkställande av politiskt
fattade beslut
- Besvarande av interpellation om hur rättssäkerheten
säkerställs vid beslut i individärenden
- Besvarande av interpellation om åtgärder kring mobbning
och kränkande särbehandling i skolan kopplat till pandemin
- Besvarande av interpellation om hur Hofors kommun arbetar
med barnens psykiska hälsa under pandemin
- Besvarande av interpellation om coronapandemins inverkan
på äldreomsorgen
- Besvarande av interpellation om ett gott näringslivsklimat viktigt för den kommunala välfärden

Ärende
Följande interpellationer och frågor är anmälda till kommunfullmäktige för
hantering vid detta sammanträde:
• Besvarande av fråga om Fiskmåsar på Göklund
• Besvarande av interpellation om verkställande av politiskt fattade
beslut
• Besvarande av interpellation om hur rättssäkerheten säkerställs vid
beslut i individärenden
• Besvarande av interpellation om åtgärder kring mobbning och
kränkande särbehandling i skolan kopplat till pandemin
• Besvarande av interpellation om hur Hofors kommun arbetar med
barnens psykiska hälsa under pandemin
• Besvarande av interpellation om coronapandemins inverkan på
äldreomsorgen
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•
•

Besvarande av interpellation om nedskärningarna i Barn- och
utbildningsnämnden
Besvarande av interpellation om ett gott näringslivsklimat - viktigt
för den kommunala välfärden

Beslutsunderlag
Fråga om Fiskmåsar på Göklund
Svar på fråga om Fiskmåsar på Göklund
Interpellation om verkställande av politiskt fattade beslut
Svar på interpellation om verkställande av politiskt fattade beslut
Interpellation om hur rättssäkerheten säkerställs vid beslut i individärenden
Svar på interpellation om hur rättssäkerheten säkerställs vid beslut i
individärenden
Interpellation om åtgärder kring mobbning och kränkande särbehandling i
skolan kopplat till pandemin
Svar på interpellation om åtgärder kring mobbning och kränkande
särbehandling i skolan kopplat till pandemin
Interpellation om hur Hofors kommun arbetar med barnens psykiska hälsa
under pandemin
Svar på interpellation om hur Hofors kommun arbetar med barnens
psykiska hälsa under pandemin
Interpellation om coronapandemins inverkan på äldreomsorgen
Interpellation om nedskärningarna i Barn- och utbildningsnämnden
Svar på interpellation om nedskärningarna i Barn- och utbildningsnämnden
Interpellation om ett gott näringslivsklimat - viktigt för den kommunala
välfärden
Svar på interpellation om ett gott näringslivsklimat - viktigt för den
kommunala välfärden

Skickas till
Akten
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