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§ 1 Kungörande
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna sammanträdets kungörande.

Ärende
Sammanträdet har kungjorts på kommunens officiella anslagstavla.

Justerare
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§ 2 Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen med nedanstående tillägg.

Ärende
Tillägg av ärende:
Nr. 17: Medborgarförslag om lokal trafikföreskrift om huvudled på del av Skolgatan, anmälan

Justerare
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§ 3 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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§ 4 Information revisionen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tacka för informationen.

Ärende
Kommunfullmäktige informeras om:
 Upphandling gällande revisionstjänster tillsammans med Sandvikens kommun
 Barn- och utbildningsnämndens och Socialnämndens stiftelser
 Granskning av ej verkställda beslut enligt LSS och Socialtjänstlagen
 Granskning av digitaliseringsarbetet med fokus på äldreomsorgen
 Slutrevision för 2020 är på gång

Beslutsunderlag
Muntlig information Ingemar Kalén, ordförande revisionen

Justerare
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§ 5 Information Covid-19
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tacka för informationen.

Ärende
Kommunfullmäktige informeras om
 Läget i Hofors
 Åtgärder på arbetsplatsen
 Vaccinationsplan i Hofors
 Näringslivet
 Statistik från region Gävleborg
 Kollektivtrafiken
 Sportlovet

Beslutsunderlag
Muntlig information Jonatan Alamo Block, kommunchef
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§ 6 Avsägelse/fyllnadsval
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 entlediga Håkan Nelin (HOP) som ledamot i Hofors Elverk AB (org.nr: 556425-7441),
 som ny ledamot i Hofors Elverk AB (org.nr: 556425-7441) utse Anne Persson (HOP)
för resterande mandatperiod 2019-2022,
 som ny suppleant i Hofors Elverk AB (org.nr: 556425-7441) efter Anne Persson
(HOP) utse Håkan Nelin (HOP) för resterande mandatperiod 2019-2022.

Ärende
Håkan Nelin (HOP) har inkommit med en begäran om att han och Anne Persson (HOP) byter uppdrag i styrelsen för Hofors Elverk AB så att han väljs som suppleant i styrelsen och
Anne Persson (HOP) som ledamot.

Expedieras
Hofors Elverk AB
Håkan Nelin
Anne Persson
Personalfunktionen
Kansliet

Justerare
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§ 7 Avskrivning av lån till bowlingen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lämna BK 66 en eftergift på utlämnat lån:
År 2019 en eftergift om totalt 800 000 kr samt att ingen ränta debiteras.
År 2020 en eftergift om totalt 300 000 kr samt att ingen ränta debiteras.

Reservation
Alf Persson (M), Ziita Eriksson (M), Daniel Nyström (M), Samuel Gonzalez Westling (V), Carina
Halfvars (V), Daniel Wintherhamre (V), Margon Johansen (SD), Charlie Ahlholm (SD), Sten Pettersson (SD), Inger Johansson (SD) och Annika Sjögren (KD) reserverar sig mot beslutet.

Ärende
Ärendet återremitterades av Kommunstyrelsen för att bättre utreda på vilket sätt som lånet kan skrivas av. Detta utifrån att det inte är lämpligt att skriva av ett sådant stort belopp
på ett och samma bokslutsår då det kan orsaka skattekonsekvenser som blir svåra att hantera för bowlingen.
BK66 har under tidigare år beviljats avskrivning på det lån som avtalades i samband med
flytten av bowlinghallen från Hoforshallen till nuvarande lokal. Bowlingbolaget i Hofors AB
hade ett negativt resultat för 2019 före avskrivningar med 365 000 kr. Avskrivningar belastar sedan bolaget med ytterligare ca 460 000 kr vilket innebär att resultatet efter avskrivningar är över -800 000 kr. Detta negativa resultat kombinerat med att ingen avskrivning på
lånet begärdes för 2019 gör att det i 2020 års resultat blir en ännu värre situation. Det preliminära resultatet för 2020 är även det negativt på 270 000 kr och adderas avskrivningar
innebär det att föreningens egna kapital är i stort sett förbrukat och därmed är föreningen
formellt konkursmässig.
Föreningen har begärt avskrivning på delar av lånet för 2019 och 2020, men för att underlätta och inte behöva komma med ärendet varje år föreslås att en avskrivningsplan upprättas. Lånet skrivs av med en fastställd summa varje år till dess att lånet i sin helhet är avskrivet. Skulle avskrivningen föranleda en negativ skattekonsekvens så är det hanterbart för
föreningen utifrån det belopp som angetts i avskrivningsplanen. Detta har förts i dialog
med föreningens styrelse. Historiskt sett så har lånet skrivits av varje år och med detta upplägg kan bowlingbolaget få en bättre balans och därmed undvika konkurs.
En eftergift ges under förutsättning att föreningen förbinder sig att i sin tur eftergiva lånet
enligt avskrivningsplanen mot Bowlingbolaget. Eftergiften är definitiv och innebär att
kommunen inte kan kräva tillbaka betalning för lånet.
Dialog pågår med Bowlingklubben om åtgärder för att förbättra den nuvarande ekonomiska situationen. Verksamheten har till stor del påverkats av den pågående coronapandemin och de har haft verksamheten helt stängd under mars-augusti, och även under
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november-januari. Det gör att de tappat stora intäkter och kämpar fortsatt med ansträngd
ekonomi. Föreningen har haft medlemsmöten och kommit fram till ett antal åtgärder för
att förbättre situationen. Några saker har redan genomförts, som exempelvis höjning av
avgifterna för att bowla.
Fritidschef och ekonomichef har haft möten med föreningen i syfte att ta fram en hållbar
budget och även fört dialog med fastighetsbolaget Arwidsro som är hyresvärd om att hitta
en nivå på hyran som fungerar långsiktigt för verksamheten. Med de åtgärderna ska föreningen få en hållbar situation och kunna fortsätta bedriva sin verksamhet, och vi kan fortsatt ha en bowlinghall i Hofors.

Ekonomisk kalkyl
En total eftergift om 3 999 728 kr som hanteras enligt en avskrivningsplan på 10 år samt att
ingen ränta debiteras och därmed är lånet helt avskrivet efter 10 år.
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

800 000 kr
300 000 kr
400 000 kr
400 000 kr
300 000 kr
300 000 kr
300 000 kr
300 000 kr
300 000 kr
300 000 kr
299 728 kr

Kommunen har tidigare år redan i sin redovisning skrivit av skulden. Därmed kommer inte
avskrivningen att påverka kommunens resultat.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Fritidschef Sarah Winges, 2020-12-16
Tjänsteskrivelse Fritidschef Sarah Winges, 2020-10-19
Begäran om avskrivning – BK66
Årsredovisningar Bowlingbolaget 2018/2019/2020
Muntlig information Sarah Winges, Fritidschef

Beslutsförslag under mötet
Linda-Marie Anttila (S), Anders Björk (HOP), Daniel Johansson (S) och Arne Evertsson (L)
föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att lämna BK 66 en eftergift på utlämnat lån:
 År 2019 en eftergift om totalt 800 000 kr samt att ingen ränta debiteras.
 År 2020 en eftergift om totalt 300 000 kr samt att ingen ränta debiteras.
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Alf Persson (M), Margon Johansen (SD), Ziita Eriksson (M) och Samuel Gonzalez Westling
(V) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut; Linda-Marie Anttilas (S) m.fl.
förslag samt Alf Perssons (M) m.fl. förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och
konstaterar att Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Linda-Marie Anttilas (S)
m.fl. förslag. Votering begärs och genomförs genom upprop. Resultatet utfaller med 18
röster för Linda-Marie Anttilas (S) förslag och 11 röster för Alf Persson (M) m.fl. förslag (se
bifogat omröstningsprotokoll).

Expedieras
BK 66
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2019/25

14
(23)

Kommunfullmäktige
2021-02-23

§ 8 Motion om att erbjuda körkortsteori för personalen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

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

Ärende
Samuel Gonzalez Westling (V) har lämnat in en motion om att erbjuda körkortsteori för
personalen. Motionären hänvisar bland annat till den ansträngda bemanningssituationen
inom Socialnämndens ansvarsområden och att det idag finns ett antal undersköterskor och
vårdbiträden inom äldreomsorgen som saknar körkort. Motionären vill därför att det genomförs en satsning för medarbetare inom hemtjänsten som saknar körkort. Satsningen
innebär att erbjuda såväl tillsvidareanställda som visstidsanställda inom hemtjänsten och
som saknar körkort att läsa den första delen, det vill säga teoridelen, av körkortsutbildningen på betald arbetstid. Motionären menar även att en sådan satsning gynnar bilden av
Hofors kommun som attraktiv arbetsgivare samt att om fler anställda har körkort skulle det
underlätta flexibiliteten för att kunna bemanna rätt.
Motionären yrkar för att uppdra barn- och utbildningsnämnden att i samarbete med Socialnämnden tillse att personalen inom äldreomsorgen erbjuds möjlighet att under arbetstid
genomföra teoridelen av körkortsutbildningen och att antalet intresseanmälningar och
antal anställda som genomgått körkortutbildningar för anställda inom äldreomsorgen återrapporteras årligen
Barn- och utbildningsnämnden har vid sitt sammanträde den 2019-10-21 / § 94 beslutat att
de inte har något att invända mot att socialnämnden erbjuder medarbetare inom äldreomsorg att läsa körkortsteori på arbetstid.
Eftersom barn- och utbildningsnämnden inte bedriver några gymnasieprogram, utan bara
gymnasiekurser i svenska, engelska och matematik, finns dock inte möjlighet att inkludera
körkortsteori i något program. Däremot finns ett lärcentra på Björkhagsskolan där man
bland annat har tillgång till datorer, skrivare, headset och en video-konferensutrustning.
Lärcentrat är öppet och tillgängligt för egna studier vardagar 8-16.
Socialnämnden har vid sitt sammanträde den 2019-12-18 / § 144 beslutat om ett yttrande
där förslaget avslås i sin helhet.
Motivet är att i dagsläget har samtlig omvårdnadspersonal i Torsåker körkort och i Hofors
finns det tre stycken som saknar körkort, där gör enhetschefen bedömningen att det inte
är ett problem just nu. Önskvärt vore dock att körkort ingick som en del i omvårdnadsutJusterare
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bildningen eller att ett bidrag till körkort ges ut när utbildningen är slutförd.
Om personal ska läsa på arbetstid innebär det att vikarie måste tas in vilket leder till ökade
kostnader. Det är en kostnad som ej ryms inom budgeten. Däremot finns ett lärcentra på
Björkhagsskolan, som är tillgängligt för egna studier.
Analys
Utifrån rådande situation är förvaltningens bedömning att avslå det föreliggande förslaget
då behovet syns som litet. En annan faktor som påverkar bedömningen är också att det
inte finns resurser i organisationen som kan tillhandahålla utbildning och ansvara för uppdraget. I dagsläget finns det inte en organisation/resurser som kan utbilda personalen och
ansvara för uppdraget. Det innebär att det blir körskolor som ska tillhandahålla utbildningen, vilket skulle innebära en kostnad som inte ryms inom budgeten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Barn- och utbildningsnämnden, 2019-10-21
Tjänsteskrivelse, Anita Svensson, 2019-11-28
Tillägg till yttrande, Socialnämnden, 2019-12-18
Tjänsteskrivelse, Pernilla Bredin, HR-chef 2020-10-20
Motion om att erbjuda körkortsteori för personalen, Vänsterpartiet

Beslutsförslag under mötet
Kenneth Axling (S) och Margon Johansen (SD) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att
avslå motionen.
Samuel Gonzalez Westling (V) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

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

Expedieras
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Akten

Justerare
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§ 9 Interpellation om de styrande partiernas brist på respekt
mot demokratin
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avsluta debatten efter att ledamöterna getts tillfälle att
yttra sig.

Ärende
Samuel Gonzalez Westling (V) har inkommit med en interpellation med anledning av att
kommunen inte har verkställt några av de beslut som Kommunfullmäktige fattat i samband
med beslutet om budget för 2020. l interpellation ställer Gonzalez Westling följande frågor
till kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet Linda-Marie Anttila:
 Hur tror du det påverkar synen på det demokratiska systemet att de styrande partierna konsekvent vägrar att genomföra de beslut som Kommunfullmäktige fattat?
 Hur kommer det sig att av yrkandena som bifölls den 17 september 2019, är de
enda två besluten som inte ens är i närheten av klara, båda två tydligt relaterade till
kvinnors rättigheter i samhället?
 När kan vi förvänta oss att de beslut som nämnts kommer genomföras?
Linda-Marie Anttila (S) har den 2020-12-03 inkommit med ett skriftligt svar på interpellationen.
I debatten yttrar sig Samuel Gonzalez Westling (V) och Linda-Marie Anttila (S).

Beslutsunderlag
Interpellation, 2020-11-04
Svar på interpellation, 2020-12-03

Justerare
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§ 10 Interpellation om bredbandsutbyggnad i kommunen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avsluta debatten efter att ledamöterna getts tillfälle att
yttra sig.

Ärende
Samuel Gonzalez Westling (V) har inkommit med en interpellation om bredbandsutbyggnaden i Hofors kommun och ställer följande frågor till kommunalrådet Linda-Marie Anttila
(S):
 Hur väl utbyggt är bredbandet i kommunen idag och vad har hittills gjorts från
kommunens sida när det gäller bredbandsutbyggnaden?
 Vilka åtgärder finns för att det fram till 2023 ska finnas snabbt bredband tillgängligt
för alla i Hofors kommun?
 Hur ser du på framtidsstrategins otydlighet i frågan i relation till både regeringens
och regionens högre uppställda mål?
Linda-Marie Anttila (S) har den 2020-12-03 inkommit med ett skriftligt svar på interpellationen.
I debatten yttrar sig Samuel Gonzalez Westling (V) och Linda-Marie Anttila (S)

Beslutsunderlag
Interpellation, 2020-10-13
Svar på interpellation, 2020-12-03

Expedieras
Akten
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§ 11 Interpellation om oppositionsrådet Ziita Erikssons roll
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avsluta debatten efter att ledamöterna getts tillfälle att
yttra sig.

Ärende
Anne Persson (HOP) har inkommit med en interpellation gällande oppositionsrådets roll.
Persson framför bland annat i sin interpellation att Hoforspartiet inte sett någonting av de
40 % av en hel arbetstid som oppositionsrådet Ziita Eriksson ska lägga på detta uppdrag.
Utifrån detta önskar de ställa följande frågor till oppositionsrådet Ziita Eriksson:
1. Hur planerar du arbetet som oppositionsråd?
2. Vad har du gjort för oppositionen under två år?
3. Hur anser du att det är rättmätigt att exkludera övriga partier i oppositionen?
4. Varför frågar du inte oss oppositionspartier vad oppositionen behöver eller vad du
kan göra för oss istället för att ställa frågan till kommunalrådet (S) som sitter som
motpart och styrande i kommunen?
5. Tänker du utveckla arbetet eller fortsätta att bara samarbeta med V och KD?
Ziita Eriksson (M) har den 2021-02-15 inkommit med ett skriftligt svar på interpellationen.
I debatten yttrar sig Anne Persson (HOP), Samuel Gonzalez Westling (V), Ziita Eriksson (M),
Daniel Johansson (S), Margon Johansen (SD), Anders Björk (HOP), Alf Persson (M), LindaMarie Anttila (S) och Daniel Wintherhamre (V).

Beslutsunderlag
Interpellation, 2020-12-14
Svar på interpellation, 2021-02-15

Expedieras
Akten
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§ 12 Medborgarförslag om belysning vid Robertsholms förskola, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen för beslut senast
oktober 2021 och att beslutet återrapporteras till Kommunfullmäktige.

Ärende
Ett medborgarförslag om att förbättra belysningen vid Robertsholms förskola har inkommit. Förslagsställaren framför att möjligheten till utomhusvistelse är begränsad vid förskolan på grund av bristande utomhusbelysning. Detta menar förslagsställaren även leder till
att hämtning och lämning utomhus inte kan ske under rådande pandemi. Även parkeringen
vid förskolan framförs som bristfällig och att risken är påfallande stor att barn inte syns vid
skymning och därmed kan skadas.

Beslutsunderlag
Förslag till beslut, Kommunfullmäktiges presidium 2021-02-08
Medborgarförslag, 2021-01-18

Beslutsförslag under mötet
Daniel Johansson (S) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till
Kommunstyrelsen för beslut senast oktober 2021 och att beslutet återrapporteras till
Kommunfullmäktige.
Presidiet tar tillbaka sitt förslag till beslut till fördel för Daniel Johanssons (S) förslag.

Expedieras
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2021/4

20
(23)

Kommunfullmäktige
2021-02-23

§ 13 Motion om inrättande av en Coronakommission, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen för beredning så
att Kommunfullmäktige kan fatta beslut senast oktober 2021.

Ärende
Samuel Gonzalez Westling (V) har inkommit med en motion om inrättande av en Coronakommission. Han föreslår att Hofors kommun inrättar en kommission där representanter från högskolan, fackföreningarna, regionen, näringsliv och det civila samhället deltar.
Frågor som kommissionen ska hantera föreslås bland annat vara vad som hade kunnat
minska den allmänna smittspridningen, tillgången till skyddsutrustning, bemanning och
kvalititet inom sjukvård och äldreomsorg m.m.

Beslutsunderlag
Förslag till beslut, Kommunfullmäktiges presidium, 2021-02-08
Motion, 2020-12-19

Expedieras
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2021/1002

21
(23)

Kommunfullmäktige
2021-02-23

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

Ärende
Rapportering av meddelanden till Kommunfullmäktige för perioden 2020-12-03 – 2021-0212:
Löpnr
Ärende
Avsändare
Reg.datum
1217/2020 Granskningsrapport delår 2 - Gästrike RäddGästrike Rädd2020-12-07
ningstjänst
ningstjänst
1239/2020 Revisorernas bedömning av delårsrapport 2020 Inköp Gävleborg
2020-12-11
Inköp Gävleborg
1240/2020 Granskning av taxor, hyror och avgifter i Hofors Revisionen
2020-12-11
kommun
17/2021
Rapportering av ej verkställda beslut, period 4
Socialnämnden
2021-01-07
11/2021
Revisionsrapport avseende kränkningar i skolan KPMG
2021-01-07
125/2021 SN 2021-01-21 § 8 Beslut om avgiftsbefrielse
Socialnämnden
2021-01-29
från avgifter relaterade till alkoholhandläggning
154/2021 KS 2021-02-09 / § 3 Yttrande granskning av
Kommunstyrelsen 2021-02-12
kommunens delårsrapport 2020
160/2021 KS 2021-02-09/ § 8 Ersättning för ersättare i
Kommunstyrelsen 2021-02-12
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Linda Höglin, Kanslichef, 2021-02-12

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2021/17

22
(23)

Kommunfullmäktige
2021-02-23

§ 15 Medborgarförslag om lokal trafikföreskrift om huvudled
på del av Skolgatan, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen för beslut senast
oktober 2021 och att beslutet återrapporteras till Kommunfullmäktige.

Ärende
Ett medborgarförslag har inkommit om att göra om del av Skolgatan till huvudled. Förslaget gäller delen av Skolgatan från korsningen med Storgatan till korsningen med
Centralgatan. Förslagsställaren framför att det är många trafikanter som redan idag kör på
sträckan som om det vore huvudled och att det kan skapa osäkerhet i trafiken om vem som
har förkörsrätt i korsningarna. Vidare framförs att Skolgatan kan ses som en förlängning på
Centralgatan som är huvudled och trafikeras troligen i samma omfattning som Centralgatan.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2021-02-07

Expedieras
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-02-23

Omröstningsprotokoll
Beslutande

Omröstning § 7
Ja
Nej
1 Daniel Johansson (S)
X
2 Linda-Marie Anttila (S)
X
3 Kenneth Axling (S)
X
4 Mari Rasjö (S)
X
5 Tomas Isaksson (S)
X
6 Tiina Kauppi (S)
X
7 Kjell Höglin (S)
X
8 Remzija Kolasinac (S)
X
9 Robert Vestrin (S)
X
10 Ann-Sofie Stenbacka (C)
X
11 Jakob Staland (C)
X
12 Arne Evertsson (L)
X
13 Cia Norberg (L)
X
14 Anne Persson (HOP)
X
15 Gry Sjöberg (HOP)
X
16 Anders Björk (HOP)
X
17 Carina Halfvars (V)
X
18 Daniel Wintherhamre (V)
X
19 Margon Johansen (SD)
X
20 Charlie Ahlholm (SD)
X
21 Sten Pettersson (SD)
X
22 Inger Johansson (SD)
X
23 Annika Sjögren (KD)
X
24 Ziita Eriksson (M)
X
25 Alf Persson (M)
X
26 Daniel Nyström (M)
X
27 Samuel Gonzalez (V) 2:e v. ordf.
X
28 Torbjörn Nordström (L) 1:e v. ordf. X
29 Diana Blomgren (S) ordf.
X
SUMMA
18
11

Justerare

Utdragsbestyrkande

Avstår

23
(23)

