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Ej § 26 a-b pga jäv.
Ej § 26 a, e pga jäv.
Ej § 26 a-b, e pga jäv.
Ej § 26 a, e, h, j pga
jäv.
Ej § 26 a, c, f, i pga
jäv.
Ej § 26 a pga jäv.
Ej § 26 a, g pga jäv.
Ej § 26 c pga jäv.
Ej § 26 b pga jäv.
Ej § 26 a pga jäv.
Ej § 26 a, c pga jäv.
Ej § 26 a-b, d, e, g
pga jäv.
Ej § 26 c pga jäv.
Ej § 26 a, c pga jäv.
Ej § 26 a pga jäv.
Ej § 26 a, c, i pga jäv.
Ej § 26 a-b pga jäv.
Ej § 26 a, c pga jäv.
Ej § 26 d pga jäv.
Ej § 26 a pga jäv.
Ej § 26 a, c, h, j pga
jäv.
Ej § 26 b pga jäv.
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Ej § 26 b, f pga jäv.

Ej § 26 b-c pga jäv.
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(S)
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§ 16 Kungörande
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna sammanträdets kungörande.

Ärende
Sammanträdet har kungjorts på kommunens officiella anslagstavla.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 17 Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen med nedanstående ändringar.

Ärende
Ändringar i dagordningen:
Nr 7-8 flyttas ner och hanteras efter ärende nr 12 ”Lokal för bowling i Hofors och kommunens åtagande”
Tillägg till dagordningen:
Nr 5b ”Information Covid-19”
Nr 21 ”Interpellation om åtgärder kring mobbning och kränkning i skolan kopplat till pandemin, anmälan”
Nr 22 ”Interpellation om hur Hofors kommun arbetar med barnens psykiska hälsa under
pandemin, anmälan”
Nr 23 ”Interpellation om verkställande av politiskt fattade beslut, anmälan”

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 18 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.

Justerare

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

Ärende
Kommunfullmäktige informeras om:
 Åtgärder på arbetsplatsen
 Dagliga avstämningar
 Statistik över smittspridningen i Gävleborg och Hofors
 Klusterspridning av smittan
 Antal vårdade på IVA
 Vaccineringen

Beslutsunderlag
Muntlig information Jonatan Alamo Block, Kommunchef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2018/121

§ 20 Avsägelse/fyllnadsval
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 Entlediga Olivia Drugge Wikman (V) som ledamot i Kommunfullmäktige och att hos
Länsstyrelsen begära ny sammanräkning
 Utse Samuel Gonzalez Westling (V) som ledamot i Gästrike återvinnares förbundsfullmäktige för resterande mandatperiod 2019-2021.

Ärende
Olivia Drugge Wikman (V) har inkommit med en begäran om att entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige.
Samuel Gonzalez Westling (V) valdes av Kommunfullmäktige den 2020-12-15 / § 115 som
ny ersättare till Gästrike återvinnares förbundsfullmäktige efter Susanna Wintherhamre (V)
som entledigats. Därefter har det framkommit att Wintherhamre varit vald som ledamot
och att Gonzalez Westling skulle ha valts som ledamot och inte som ersättare.

Expedieras
Länsstyrelsen
Gästrike återvinnare
Personal
Kansli
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 21 Synnerliga skäl för underskott i Inköp Gävleborg
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Hofors kommun bedömer att det finns synnerliga skäl
enligt kommunallagens regler för att Kommunalförbundet Inköp Gävleborg inte ska återställa underskott i bokslut under avvecklingen.

Ärende
I februari 2020 beslutade direktionen för Inköp Gävleborg att revidera den tidigare antagna
budgeten för 2020 då helt nya förutsättningar förelåg. Det nya beslutet innebar bl.a. att
inga medlemsavgifter skulle tas ut av medlemmarna utan att kostnaderna skulle täckas
från det egna kapitalet. I och med att inga medlemsavgifter skulle tas ut så uppkommer ett
negativt resultat för förbundet 2020.
I direktionsmöte för Inköp Gävleborg den 4 dec 2020 har förslaget till budget för 2021 upprättats. Planerade intäkter är 1 050 000 kr och kostnaderna är 1 707 987, vilket innebär att
budgeterat resultat är ett underskott med 657 987 kr.
Direktionen föreslår medlemskommunernas Kommunfullmäktige att åberopa synnerliga
skäl för att inte ålägga kommunalförbundet Inköp Gävleborg att återställa underskott i
budget/bokslut för 2021. Motivet för detta är att förbundet bedöms kunna använda det
egna kapitalet för att täcka sina kostnader fram till dess att förbundet avvecklas. I och med
detta uttaxeras då inga medlemsavgifter av kommunerna varför underskott uppstår i budgeten. Trots att underskott uppkommer är det inte ett avsteg från god ekonomisk hushållning eftersom förbundet är under avveckling.
För att förenkla den fortsatta hanteringen och slippa årliga beslut om synnerliga skäl, kan
medlemskommunernas fullmäktige besluta att godkänna att förbundet får driva verksamheten under avvecklingen med befintliga medel i det egna kapitalet. Samtidigt åberopas
synnerliga skäl enligt kommunallagens regler för att inte återställa underskott med hänvisning till att förbundet är under avveckling. Trots att underskott uppkommer i budget/bokslut är det inte ett avsteg från god ekonomisk hushållning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse: Yuval Chulati, Ekonomichef, 2021-02-09
Protokoll direktionsmöte Inköp Gävleborg 4 dec 2020
Framställning till medlemskommunerna 2020-12-21
KSAU 2021-03-16/ § 26
KS 2021-03-30/ § 34

Beslutsförslag under mötet
Arne Evertsson (L) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Expedieras
Akten
Inköp Gävleborg

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 22 Avgifter för medboende
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslaget till avgifter för medboende utan beviljade insatser inom särskilt boende.

Ärende
Socialnämnden fattade den 2020-12-10 beslut om att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa förslaget till avgifter för medboende utan beviljade insatser inom särskilt boende. De
förslag till avgifter för medboende inom särskilt boende har tagits fram av avgiftshandläggare och Socialnämnden i samband med framtagandet av en ny rutin för rätten att bo tillsammans. Förslaget är att kommunen uttar avgifter för medboende med stöd utifrån följande lagtexter:
 Avgifter enligt befogenhetslagen - Tillhandahållande av servicetjänster till den medboende enligt 2 kap. 8 § befogenhetslagen.
 Avgifter enligt kommunallagen – Den medboende som väljer att inte själv utföra
städ, tvätt och matlagning har möjlighet att tillhandahålla tjänsterna mot avgift enligt 8 kap. kommunallagen (1991:900) KL. Avgifterna som uttas för de tjänster som
tillhandahålls, styrs av den så kallade självkostnadsprincipen som regleras i 8 kap. 3
c § KL.
Avgifter som tas ut för servicetjänster som inte anses vara social omsorg enligt
mervärdeskattelagen (1994:200) ML, omfattas som regel inte av undantaget från
mervärdesskatt.
Det är Kommunfullmäktige som beslutar om avgifter. Förvaltningen har gått igenom de
föreslagna ändringarna och har inget att erinra mot dem. Därför föreslås att avgifterna
fastställs.

Ekonomisk kalkyl
Socialnämnden har beskrivit den ekonomiska kalkylen i förslaget och beslut till avgifter för
medboende inom särskilt boende.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Yuval Chulati 2021-02-09
Socialnämnden 2020-12-10 § 122/2020 Beslut om avgifter för medboende
Tjänsteskrivelse om avgifter för medboende 2020-11-18
KSAU 2021-03-16/ § 27
KS 2021-03-30/ § 35

Expedieras
Akten
Socialnämnden
Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 23 Försäljning av fastighet Hofors 6:74, Centralgatan 13
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ge Hoforshus AB tillstånd att sälja fastigheten Hofors 6:74
med adress Centralgatan 13.

Ärende
Styrelsen i Hoforshus AB beslutade den 2021-01-28 att begära av Hofors
Kommunfullmäktige att godkänna försäljning av fastigheten Hofors 6:74 med adress
Centralgatan 13 med följande motivering: ”Hoforshus står inför valet att genomföra en
större renovering eller nyinvestering i fastigheten 6:74 med adress Centralgatan 13 i Hofors. Fastigheten har stora renoveringsbehov och ett lågt bokfört värde, 1053 tkr vid bokslut
2020.”
Hoforshus har i dagsläget ett avtal med SBO, Statens bostadsomvandling AB, som syftar till
att studera möjligheten att bygga om denna fastighet till en trygghetsboende med enbart
bostäder såsom tidigare gjorts med Centralgatan 5. På detta sätt skulle Hofors samhälle få
fler attraktiva bostäder samt en förtätning i centrum.
Om det framkommer att det är ekonomiskt och praktiskt möjligt att bygga om huset till
bostäder krävs det i förlängningen att Statens bostadsomvandling AB köper fastigheten.
Fastigheten Hofors 6:74 används i dagsläget till butiker i nedre plan, före detta musikskola/bibliotek, del av byggnad samt bostäder.
Kommunstyrelseförvaltningen har ingenting att erinra mot förslaget och ställer sig därför
bakom detsamma.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Liliana Sultana, Administrativ chef, 2021-02-11
Skrivelse och protokollsutdrag Hoforshus
Karta över fastighet Hofors 6:74, Centralgatan 13
KSAU 2021-03-16/ § 32
KS 2021-03-30/ § 32

Beslutsförslag under mötet
Linda-Marie Anttila (S), Arne Evertsson (L), Anders Björk (HOP), Samuel Gonzalez Westling
(V), Kjell Höglin (S) och Alf Persson (M) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med Kommunstyrelsens förslag.

Expedieras
Akten
Hoforshus

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 24 Lokal för bowling i Hofors och kommunens åtagande
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 Bowlingbolaget kvarstår som hyresgäst med nytt hyresavtal med kommunen som
en garant (borgensåtagande) för hyran,
 en djupare utredning görs kring de olika stöd som ges till föreningslivet med förslag
på hur stöden ska se ut framöver.

Reservation
Alf Persson (M), Ziita Eriksson (M), Daniel Nyström (M), Annika Sjögren (KD) reserverar sig
enligt bilaga. Margon Johansen (SD), Charlie Ahlholm (SD), Samuel Gonzalez Westling (V)
och Daniel Wintherhamre (V) reserverar sig mot beslutet till fördel för sitt förslag.

Ärende
Ärende för bowlingen vad gäller lokalen återremiterrades från KSAU med önskemål om
mer underlag för att kunna ta beslut. Konsultation har även skett både med KPMG och med
Sveriges kommuner och regioner (SKR) i frågan. Utifrån nuvarande situation som bowlingen befinner sig i har förvaltningen utrett ett antal olika alternativ och scenarier samt vilka
konsekvenser de får. Vi har även belyst att antal olika perspektiv vad gäller stöd till föreningar att ta hänsyn till vid bedömning av ärendet. I samband med det blir det tydligt att
mer tid behöver läggas i den delen i ett nytt ärende.
Utifrån de alternativ som presenterats och de aspekter vi har att ta hänsyn till så föreslås
alternativ 4, att kommunen tar på sig ansvaret som garant för hyran på lokalen. Med detta
upplägg så kommer alltså kommunen inte ha någon subventionerad hyra till bowlingen
utan istället säkerställa att lokalen kan hyras till en lägre kostnad. För det fall att bowlingen
inte skulle kunna betala hyran så torde det vara i mindre omfattning och då inte strida mot
likhetsprincipen då de inte har föreningsstöd som föreningstaxa, eller söker
drift/hyresbidrag. Med detta alternativ kan det även finnas möjlighet att lånet inte behöver
skrivas av varje år och att det med en bra utveckling av verksamheten kan finnas en möjlighet till att lånet till viss del kan återbetalas.
Verksamheten i lokalen är viktig utifrån att vi behöver ha ett levande centrum i Hofors. Om
ytterligare lokaler ställs tomma och utan verksamhet så utarmas centrum och det finns
ännu färre aktiviteter att tillgå på sin fritid. Bowlingen sysselsätter människor i alla åldrar
och är en viktig samlingspunkt för många medborgare. Det stärker och bidrar till både välmående, socialt umgänge och folkhälsa.

Ekonomisk kalkyl
Nytt hyreskontrakt tecknas mellan Bowlingbolaget och Arwidsro och hyran sätts till
400 000 kr exklusive vatten och värme. Avtal tecknas samtidigt för kommunen med ett
borgensåtagande för hyran. I åtagandet ska tydligt framgå vilket typ av stöd det är att räkJusterare

Utdragsbestyrkande
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nas som till föreningen för de fall att borgenståtagandet kommer att behöva användas från
hyresvärdens sida.
Den uppkomna hyresskuld som Bowlingbolaget har till Arwidsro skrivs av i sin helhet.
För Bowlingbolaget innebär det att hyresnivån är hanterbar utifrån de intäkter de i normalfallet har och en nystart utifrån att en stor skuld skrivs av.
Regelbundna avstämningsmöten ska ske varje kvartal för att se över den ekonomiska statusen hos Bowlingbolaget och uppföljning på hur verksamheten fortlöper. Ansvar för att
kalla till möten från kommunens sida ligger på Fritidschef.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Fritidschef Sarah Winges, 2021-02-24
Utredningsunderlag lokal för bowling 2021-02-24
Årsredovisningar Bowlingbolaget 2018/2019/2020
KSAU 2021-03-16/ § 24
KS 2021-03-30/ § 28

Beslutsförslag under mötet
Linda-Marie Anttila (S), Arne Evertsson (L) och Anne Persson (HOP) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag.
Alf Persson (M), Margon Johansen (SD) och Charlie Ahlholm (SD) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att
 avslå förslaget att bowlingbolaget kvarstår som hyresgäst med nytt hyresavtal med
kommunen som en garant (borgensåtagande) för hyran och
 bifalla förslaget att en djupare utredning görs kring de olika stöd som ges till föreningslivet med förslag på hur stöden ska se ut framöver.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut gällande kommunstyrelsens
första att-sats; förslag om bifall från Linda-Marie Anttila (S) m.fl. och förslag om avslag från
Alf Persson (M) m.fl.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunfullmäktige beslutat att
bifalla förslaget. Votering begärs och verkställs genom upprop. Rösterna utfaller med 19
röster för bifall och 11 röster för avslag (se omröstningsprotokoll).

Expedieras
BK 66
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 25 Årsredovisning 2020 Hofors kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 Godkänna årsredovisningen med sammanställda räkenskaper för Hofors kommun
2020
 Föra över tidigare beslutade investeringar från år 2020 enligt förslag till år 2021
med totalt belopp på 17 196 000 kr.

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

Ärende
Årsredovisningen visar resultat och ställning för räkenskapsåret 2020 samt utfall för
måluppfyllelse och 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 2020 på totalt 15,2 mkr och jämfört med årets budgeterade resultat på
+12,2 mkr blir avvikelsen +3,0 mkr. Under året hade kommunen minskat skatteintäkter till
följd av Coronapandemin och fick mindre intäkter i de olika utjämningssystemen. Kommunen fick dock kompensation från staten i form av ökade statsbidrag, båda generella och
riktade.
Nämnderna visar ett positivt resultat på 0,7 mkr. Barn och utbildningsnämnden redovisar
ett överskott på ca 2,8 mkr och Socialnämnden redovisar ett överskott på ca 0,7 mkr som
en följd av bland annat ökade bidrag från staten. Kommunstyrelsens underskott består
främst av kostnadsavvikelser av engångskaraktär eller som inte har varit budgeterade alls.
De stora avvikelseposterna är rättelser av avskrivningar från tidigare år, kost och städ,
kostnader för översiktsplan samt extra bidrag.
Vad gäller målen så ser vi att vi har kommit olika långt i vårt arbete kring de olika målen där
Coronapandemin var den händelse som har överskuggat allt under denna period. Den enskilt viktigaste punkten är att verksamheternas ekonomi är i balans inför 2021.
De investeringar som enligt förslag ska föras över till år 2021 är:
Böle: 7 581 000 kr
Treserva: 1 689 000 kr
Enskilda vägar: 7 476 000 kr
Asfaltering 2020: 450 000 kr

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Yuval Chulati 2021-03-02
KSAU 2021-03-16/ § 18
KS 2021-03-30/ § 22
Muntlig information Yuval Chulati, ekonomichef

Beslutsförslag under mötet
Linda-Marie Anttila (S), Daniel Johansson (S), Anne Persson (HOP), Kenneth Axling (S) och
Arne Evertsson (L) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag.
Samuel Gonzalez Westling (V) och Daniel Wintherhamre (V) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar om ett tillägg att personalen som varit anställd av Hofors kommun under den
tidsperiod pandemin pågått, ska ges en bonus på 2 000 kr.
Linda-Marie Anttila (S) och Arne Evertsson (V) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att
avslå Samuel Gonzalez Westlings (V) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det förutom förslag till bifall till Kommunstyrelsens förslag finns
ett förslag om tillägg från Samuel Gonzalez Westling (V) m.fl. samt ett förslag om avslag av
detsamma från Linda-Marie Anttila (S) m.fl. Ordförande ställer förslaget om tillägg mot
avslag av detsamma och finner att Kommunfullmäktige beslutat att avslå tilläggsyrkandet.

Expedieras
Akten

Justerare
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§ 26 Beviljande av ansvarsfrihet
A)Kommunstyrelsen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för Kommunstyrelsen och de enskilda
förtroendevalda för år 2020, i enlighet med revisorernas tillstyrkan.

Jäv
Daniel Johansson (S), Linda-Marie Anttila (S), Mari Rasjö (S), Kenneth Axling (S), Eva Lindberg (S), Torbjörn Jansson (S), Tiina Kauppi (S), Torbjörn Nordström (L), Arne Evertsson (L),
Jakob Staland (C), Ziita Eriksson (M), Anne Persson (HOP), Anders Björk (HOP), Sanna Stenberg (HOP), Annika Sjögren (KD), Samuel Gonzalez Westling (V), Carina Halfvars (V), Margon Johansen (SD) och Charlie Ahlholm (SD) deltog inte i behandlingen av ärendet på grund
av jäv.

B) Barn- och utbildningsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för Barn- och utbildningsnämnden
och de enskilda förtroendevalda för år 2020, i enlighet med revisorernas tillstyrkan.

Jäv
Daniel Johansson (S), Eva Lindberg (S), Robert Vestrin (S), Torbjörn Nordström (L), Alice
Lindgren (C), Alf Persson (M), Anne Persson (HOP), Margon Johansen (SD), Inger Johansson
(SD) och Monica Klaussén (KD) deltog inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv.

C) Socialnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för Socialnämnden och de enskilda
förtroendevalda för år 2020, i enlighet med revisorernas tillstyrkan.

Jäv
Kenneth Axling (S), Remzija Kolasinac (S), Anette Björk (S), Arne Evertsson (L), Ziita Eriksson
(M), Carina Halfvars (V), Gry Sjöberg (HOP), Sanna Stenberg (HOP), Charlie Ahlholm (SD)
och Inger Johansson (SD) deltog inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv.
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D) Valnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för Valnämnden och de enskilda förtroendevalda för år 2020, i enlighet med revisorernas tillstyrkan.

Jäv
Anne Persson (HOP) och Sten Pettersson (SD) deltog inte i behandlingen av ärendet på
grund av jäv.

E) Krisledningsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för Krisledningsnämnden och de enskilda förtroendevalda för år 2020, i enlighet med revisorernas tillstyrkan.

Jäv
Linda-Marie Anttila (S), Daniel Johansson (S), Samuel Gonzalez Westling (V) och Anne Persson (HOP) deltog inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv.

F) Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnd och de enskilda förtroendevalda för år 2020, i enlighet med revisorernas tillstyrkan.

Jäv
Kenneth Axling (S) och Alice Lindgren (C) deltog inte i behandlingen av ärendet på grund av
jäv.

G) Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för Överförmyndarnämnden Västra
Gästrikland och de enskilda förtroendevalda för år 2020, i enlighet med revisorernas
tillstyrkan.

Jäv
Tiina Kauppi (S) och Anne Persson (HOP) deltog inte i behandlingen av ärendet på grund av
jäv.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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H) Gemensamma nämnden för verksamhetsstöd
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för Gemensamma nämnden för
verksamhetsstöd och de enskilda förtroendevalda för år 2020, i enlighet med revisorernas
tillstyrkan.

Jäviga
Linda-Marie Anttila (S) och Ziita Eriksson (M) deltog inte i behandlingen av ärendet på
grund av jäv.

I) Gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten, FoU välfärd, RegNet och
HelGe mellan Region Gävleborg och kommunerna i Gävleborgs län
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att 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 2020, i enlighet med
revisorernas tillstyrkan.

Jäv
Kenneth Axling (S) och Carina Halfvars (V) deltog inte i behandlingen av ärendet på grund
av jäv.

J) Företagshälsovårdsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för Företagshälsovårdsnämnden och
de enskilda förtroendevalda för år 2020, i enlighet med revisorernas tillstyrkan.

Jäv
Linda-Marie Anttila (S) och Ziita Eriksson (M) deltog inte i behandlingen av ärendet på
grund av jäv.

Ärende
Revisorerna i Hofors kommun har granskat årsredovisning och tillstyrker att
Kommunstyrelsen, övriga nämnder och förtroendevalda i dessa organ beviljas
ansvarsfrihet.
Den som under 2020 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.

Justerare
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Kommunfullmäktige beviljar Kommunstyrelsen respektive varje nämnd ansvarsfrihet för år
2020 i separata beslut.

Beslutsunderlag
Revisionsberättelse, 2020
Muntlig information, Ingemar Kalén, ordförande revisionen

Expedieras
Nämnderna och styrelsen
Revisorerna
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 27 Besvarande av motion om att motioner ska göras tillgängliga på hemsidan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Reservation
Margon Johansen (SD), Charlie Ahlholm (SD), Sten Pettersson (SD) och Inger Johansson (SD)
reserverar sig mot beslutet.

Ärende
Margon Johansen (SD) har inkommit med en motion om att motioner ska göras tillgängliga
via hemsidan. Johansen önskar att inkomna motioner, motioner som är under behandling
samt besvarade motioner och dess svar görs tillgängliga via ett register på Hofors kommuns
hemsida. Syftet med förslaget uppges vara att öka transparensen genom att allmänheten
får en lättillgänglig och överskådlig bild över respektive partis politiska engagemang.
Motioner som lämnas in idag finns endast tillgängliga på kommunens hemsida via de protokoll där motionen behandlas. Det är fullt möjligt att följa bland annat motioners hantering genom att läsa protokollen, men det kan inte anses lättillgängligt.
Idag finns det inte något enkelt sätt att skapa ett separat register som automatiskt uppdaterar sig när motioner inkommer, behandlas och besvaras. För att få till ett sådant register
som önskas i motionen krävs istället en manuell hantering. Att införa ett sådant manuellt
register skulle medföra en betydande administrativ uppgift för förvaltningen och inte vara i
linje med det mål om ekonomisk hushållning och att vi ska använda våra resurser effektivt
som Kommunfullmäktige fastställt.
För att öka transparensen och göra det lättare för kommunens medborgare att ta del av
offentliga allmänna handlingar utreder kommunen istället möjligheten till ett webbdiarium
på kommunens hemsida. I ett webbdiarium är det möjligt att söka efter offentliga allmänna
handlingar som inkommit eller upprättats. Detta skulle även i sådana fall innefatta motioner. Om handlingarna ska vara möjliga att ladda ner direkt eller beställas från kansliet får
utredningen utvisa. En sådan lösning skulle kosta kommunen ca 20 000 kr i installation och
därefter en årlig driftkostnad om ca 15 000 kr/år.

Beslutsunderlag
Motion, 2020-02-14
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, Kanslichef 2021-02-03
KSAU 2021-03-16/ § 35
KS 2021-03-30/ § 38
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Beslutsförslag under mötet
Linda-Marie Anttila (S) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag.
Margon Johansen (SD) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut; Linda-Marie Anttilas (S) förslag
och Margon Johansens (SD) förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att Kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Linda-Marie Anttilas (S) förslag.

Expedieras
Akten

Justerare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2019/14

24
(37)

Kommunfullmäktige
2021-04-20

§ 28 Besvarande av motion om omkörningsfil vid korsningen
Storgatan-Skolgatan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen angående omkörningsfil på Storgatan i
Hofors.

Reservation
Ziita Eriksson (M), Alf Persson (M), Daniel Nyström (M) och Annika Sjögren (KD) reserverar
sig mot besluten. Samuel Gonzalez Westling (V), Carina Halfvars (V) och Daniel Wintherhamre (V) reserverar sig mot beslutet att avgöra ärendet idag.

Ärende
I mars 2019 inkom en motion från Moderaterna om att anlägga en omkörningsfil på Storgatan i närheten av korsningen Storgatan-Skolgatan. Behovet av en omkörningsfil motiveras
med att det tidvis uppstår köbildning på Storgatan intill korsningen Skolgatan/Storgatan. I
motiveringen återfinns också att en omkörningsfil på Storgatan skulle minska köbildningen
längs med Storgatan samt underlätta för trafikanter som ska åka vidare mot Hammaren.
Moderaterna beskriver i motionen att det finns utrymme på kommunens mark som kan
ianspråktas.
En enklare analys av förutsättningarna för en omkörningsfil på Storgatan har arbetats fram
av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Analysen har tagit hänsyn till gällande
detaljplan och översiktsplan, landskap, trafikmätning samt ekonomiska konsekvenser.
En ändring av detaljplanen för angränsande området Hagaparken, antogs i februari 2019, i
vilken kommunens vision för området beskrivs. I planen fastställs att den parkkaraktär som
finns längs Storgatan bör behållas i så stor utsträckning som möjligt, med befintliga stigar
och träd. En omkörningsfil på Storgatan skulle strida mot den nyligen antagna detaljplanen.
En ombyggnation av befintlig väg är inte möjlig i dagsläget utifrån gällande detaljplan eftersom utrymmet för vägområdet är i dagsläget 16 meter i detaljplan. En ombyggnation
med omkörningsfil med vänstersvängskörfält behöver ett utrymme på 20 meter i bredd.
Detta innebär att en ändring av detaljplanen är nödvändig.
Hofors kommun genom Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning anser att en omkörningsfil vid Storgatan inte är motiverat ur ett hållbarhets- och samhällsekonomiskt perspektiv samt att trafikflödet ej är så pass högt att det föranleder en separat omkörningsfil.

Ekonomisk kalkyl
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning har med hjälp av Hofors Hus AB tagit fram
en övergripande budgetkalkyl för anläggande av omkörningsfil med vänstersvängsfält på
Storgatan intill korsningen Skolgatan-Storgatan. Budgetkalkylen har tagit hänsyn till bland
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annat vägmärken, vägmålning, arbetsmaterial, schaktning, fällning av enstaka träd med
mera. Den totala summan för ombyggnation av Storgatan beräknas till cirka 990 300 kr.

Beslutsunderlag
Motion om omkörningsfil vid korsningen Storgatan-Skolgatan
Tjänsteskrivelse Liliana Sultana, Administrativ chef, 2021-02-08
VGS 2019-10-22/ § 166
Tjänsteskrivelse VGS, 2019-06-20
KSAU 2021-03-16/ § 34
KS 2021-03-30/ § 37

Beslutsförslag under mötet
Ziita Eriksson (M) och Samuel Gonzalez Westling (V) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att utreda om ett utrymme på 20 meter och en ändring av
detaljplanen är nödvändig för att möjliggöra för en omkörningsfil då liknande lösningar
finns längs bl.a. Faluvägen samt vad en sådan lösning skulle kosta.
Ziita Eriksson (M) föreslår att Kommunfullmäktige i andra hand beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att bifalla förslaget.
Linda-Marie Anttila (S), Anders Björk (HOP) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att
avgöra ärendet idag och beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer först förslaget om återremiss mot avgöra idag och finner att Kommunfullmäktige beslutat att avgöra ärendet idag. Ordförande ställer sedan förslaget om bifall
mot förslaget om avslag och finner att Kommunfullmäktige beslutat att avslå förslaget.

Expedieras
Akten
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
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§ 29 Rapportering av obesvarade motioner och medborgarförslag 2021
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporteringen av obesvarade motioner och
medborgarförslag.

Ärende
I Kommunallagen 5 kap 35 § framgår det att en motion eller ett medborgarförslag ska om
möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid,
ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom
samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare
handläggning.
Per den 2021-03-02 är nedanstående motioner och medborgarförslag obesvarade.
Obesvarade medborgarförslag – äldre än ett år
Anmälda
Dnr
Ärende
Medborgarförslag om belysning av
2019-11-12 2019/98
gångväg vid Postiljonsvägen
2019-10-15 2019/76
Medborgarförslag om Lugneån
2019/68
Medborgarförslag om hundrastgård i
2019-09-17
Hagaparken
Obesvarade medborgarförslag – ej äldre än ett år
Anmälda
Dnr
Ärende
Medborgarförslag om lokal trafikföre2021-02-23 2021/17
skrift om huvudled på del av Skolgatan
Medborgarförslag om belysning vid Ro2021-02-23 2021/11
bertsholms förskola, anmälan
Medborgarförslag om att Hesselgrenska
2020-12-15 2020/88
byggs om till bostadslägenheter
2020-11-10 2020/80
Medborgarförslag om kartering av stigar
Medborgarförslag om övergångsställe
2020-11-10 2020/79
vid Storgatan och Skolgatan
Medborgarförslag om rensning av
2020-11-10 2020/63
Hammardammen
Medborgarförslag om farthinder längs
2020-11-10 2020/56
Torsåkersvägen
2020-11-10 2020/55
Medborgarförslag om förbättring av
Justerare
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2020-11-10 2020/54
2020-06-16 2020/49
2020-06-16 2020/47

lekparken i centrum
Medborgarförslag om Europarådets
resolution 1815
Inväntar yttrande
Medborgarförslag om sand vid bryggan i
Hammardammen
Utredning pågår
Medborgarförslag om rampbana för
skateboard/sparkcykel i Hagaparken
Utredning pågår

Obesvarade motioner – äldre än ett år
Anmälda
Dnr
Ärende
Motion om att motioner ska göras till2020-02-18 2020/17 gängliga på kommunens hemsida
Motion om att motverka sexuella över2019-11-12 2019/101 grepp
2019-11-12 2019/96 Motion angående drogfri skolavslutning
2019-03-19 2019/15 Motion om gratis broddar
Motion om omkörningsfil vid korsningen
2019-02-19 2019/14 Storgatan-Skolgatan
2018-03-20
Motion om minnesmärke för "med kär2018/30
lek från Hofors"
2017-05-23 2017/86 Motion om lokalt producerade livsmedel
Obesvarade motioner – ej äldre än ett år
Anmälda
Dnr
Ärende
Motion om inrättande av en Co2021-02-23 2021/4
ronakommission
Motion om gatubelysningen i kommu2020-12-15 2020/92 nen
Motion om ofrivillig ensamhet hos de
2020-12-15 2020/91 äldre
Motion om att säkerställa tillgången på
2020-11-10 2020/83 kompetens för dyslexiutredningar
Motion om digitalisering – grundläg2020-11-10 2020/82 gande samhällsservice även i glesbygd
2020-11-10 2020/77 Motion om digitala hjälpmedel
Motion om relationer mellan generat2020-11-10 2020/68 ioner
2020-11-10 2020/67 Motion om Edske masugn

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, Kanslichef 2021-02-16
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KSAU 2021-03-16/ § 36
KS 2021-03-30/ § 39
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§ 30 Medborgarförslag om utegym i Torsåker, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen för beslut och
att beslutet återrapporteras till Kommunfullmäktige senast december 2021.

Ärende
Ett medborgarförslag om utegym i Torsåker har inkommit. Förslagsställaren föreslår att
kommunen upprättar ett utegym exempelvis i anslutning till elljusspåret, idrottsplatsen
eller lekparken, så att den kan nyttjas av både barn och vuxna. Som motivering för förslaget
framförs bland annat att det skulle främja kommuninvånarnas hälsa.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2021-03-25
Förslag till beslut, Kommunfullmäktiges presidium, 2021-04-01

Expedieras
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2021/32

30
(37)

Kommunfullmäktige
2021-04-20

§ 31 Motion om differentierade förskoleavgifter för ökad jämlikhet, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen för beredning så
att Kommunfullmäktige kan fatta ett beslut senast december 2021.

Ärende
Samuel Gonzalez Westling (V) har inkommit med en motion om differentierade förskoleavgifter för ökad jämlikhet. Han föreslår i sin motion att en ny taxetabell för förskola och fritids införs i Hofors kommun som gör större skillnader beroende på inkomst, men att den
nu beslutade maxtaxan kvarstår.

Beslutsunderlag
Motion, 2021-03-24
Förslag till beslut, Kommunfullmäktiges presidium, 2021-03-31

Expedieras
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 32 Interpellation om hur rättssäkerheten säkerställs vid beslut i individärenden, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen ska besvaras av Socialnämndens ordförande vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 8 juni.

Ärende
Samuel Gonzalez Westling (V) har inkommit med en interpellation med anledning av att
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) riktat kritik mot kommunen i samband med en
granskning av socialtjänsten.
I interpellationen ställer han följande frågor till Socialnämndens ordförande; Kenneth Axling (S):
 När fick nämndens ledamöter ta del av kritiken från IVO?
 Varför har inte ledamöterna i utskottet fått ta del av det skriftliga underlaget inför
beslutsfattande i utskottet och hur lång tid har det pågått?
 Hur har du säkerställt att de berörda i de ärenden som behandlats av utskottet, fått
möjlighet att yttra sig?
 Varför motsätter sig den styrande koalitionen att ledamöterna i utskottet ska få ta
del av det skriftliga underlaget inför beslut?
 Vilka åtgärder kommer du vidta för att följa upp de ärenden som faller inom ramen
för IVO:s kritik, för att säkerställa att inga oönskade konsekvenser inträffat?

Beslutsunderlag
Interpellation, 2021-03-29
Förslag till beslut, Kommunfullmäktiges presidium, 2021-04-01

Expedieras
Kenneth Axling
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 33 Tillsättande av fullmäktigeberedning för översyn av arvodesreglementet och kommunens nämndsorganisation
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 tillsätta en fullmäktigeberedning för översyn av arvodesreglementet och kommunens nämndsorganisation inför kommande mandatperiod,
 beredningen ska bestå av en ordförande samt en representant från varje parti i
Kommunfullmäktige,
 deltagarna utses på Kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 8 juni 2021.
 fullmäktigeberedningens arbete ska redovisas för beslut i Kommunfullmäktige innan sommaren år 2022.

Beslutsförslag under mötet
Diana Blomgren (S) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att
 tillsätta en fullmäktigeberedning för översyn av arvodesreglementet och kommunens nämndsorganisation inför kommande mandatperiod,
 beredningen ska bestå av en ordförande samt en representant från varje parti i
Kommunfullmäktige,
 deltagarna utses på Kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 8 juni 2021.
 fullmäktigeberedningens arbete ska redovisas för beslut i Kommunfullmäktige innan sommaren år 2022.

Expedieras
Gruppledare
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 34 Rapportering till Kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporteringen.

Ärende
Rapportering av meddelanden till Kommunfullmäktige för perioden 2021-02-13 – 2021-0401:
Löpnr
Ärende
Avsändare
Reg.datum
225/2021 SN 2021-02-18, § 23 Rapportering av ej verkställda Socialnämnden 2021-03-02
beslut 2021, period 1

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, Kanslichef, 2021-04-01

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2021/28
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§ 35 Interpellation om åtgärder kring mobbning och kränkning
i skolan kopplat till pandemin, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen ska besvaras av Barn- och utbildningsnämndens ordförande vid Kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 8 juni.

Ärende
Ziita Eriksson (M) har inkommit med en interpellation om åtgärder kring mobbning och
kränkning i skolan kopplat till pandemin. Med anledning av detta ställer Eriksson följande
frågor till barn- och utbildningsnämndens ordförande, Daniel Johansson:
 Hur ser situationen ut när det gäller mobbning och kränkning på Hofors skolor? Har
man sett någon ökning kopplat till pandemin?
 Görs någon enkät bland eleverna om den upplevda tryggheten i skolan (i klassrummet, på raster, på väg till och från skolan, på sociala media, kopplat till eventuell distansundervisning, kopplat till pandemin)?
 Vilka åtgärder finns idag i kommunens skolor för att förebygga mobbning och för att
hantera situationer då mobbning och kränkning uppstår? Anser ordförande för
barn- och utbildningsnämnden att dessa åtgärder är tillräckliga?
 Har åtgärder vidtagits kopplat till det som anförs i min text om redan utsatta barn
och riskerna för en ökning av kränkningar och mobbning som kan följa i pandemins
spår? Anser ordförande för barn- och utbildningsnämnden att dessa åtgärder varit
tillräckliga för att så långt det är möjligt säkerställa barns trygghet kopplat till skolgången?
 Finns tillräckliga kunskaper bland personalen vad gäller mobbning och kränkning?
Utbildas personalen kontinuerligt i denna problematik? Vilka verktyg har personalen för att hantera den mobbning och kränkning som kan uppstå eller förvärras på
grund av rådande läge?

Beslutsunderlag
Interpellation, 2021-04-12

Expedieras
Daniel Johansson
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 36 Interpellation om hur Hofors kommun arbetar med barnens psykiska hälsa under pandemin, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen ska besvaras av Barn- och utbildningsnämndens ordförande vid Kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 8 juni.

Ärende
Annika Sjögren (KD) har inkommit med en interpellation om hur Hofors kommun arbetar
med barnens psykiska hälsa under pandemin. I interpellationen ställer Sjögren följande
frågor till Barn- och utbildningsnämndens ordförande; Daniel Johansson:

Hur jobbar kommunens skolor med att förebygga psykisk ohälsa hos barn och
unga under rådande pandemi?

Hur jobbar skolorna i kommunen med fysisk aktivitet?

Hur säkerställer skolan att alla ungdomar blir ”sedda” även under pågående fjärrundervisning?

Hur säkerställer skolan att alla barn har tillgång till tillräckligt stabil digital uppkoppling?

Beslutsunderlag
Interpellation, 2021-04-20

Expedieras
Daniel Johansson
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 37 Interpellation om verkställande av politiskt fattade beslut,
anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen ska besvaras av Kommunstyrelsens ordförande vid Kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 8 juni.

Ärende
Ziita Eriksson (M) har inkommit med en interpellation om verkställande av politiskt fattade
beslut. I interpellationen ställer Eriksson följande frågor till Kommunstyrelsens ordförande,
Linda-Marie Anttila:
 Hur säkerställer kommunstyrelsens ordförande att de politiska beslut som fattas i
nämnderna och i kommunens högsta beslutande organ faktiskt verkställs?
 Finns idag någon rutin för hur politiskt fattade beslut hanteras och kommuniceras
till berörda verksamheter/enheter och till medarbetare? Anser du att dessa åtgärder är tillräckliga?
 Finns idag någon rutin för att säkerställa att enskilda individer inte har drabbats eller kommer drabbas av brister i kommuniceringen av politiska beslut likt den ovan
nämnda?
 Hur följs politiskt fattade beslut upp av kommunens politiska ledning för att säkerställa att de efterlevs?

Beslutsunderlag
Interpellation, 2021-04-20

Expedieras
Linda-Marie Anttila (S)
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Bilaga till § 24
Omröstningsprotokoll
Beslutande

Omröstning
Ja
Nej Avstår
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

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

11

Justerare

Utdragsbestyrkande

37
(37)

