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Dnr  

§ 12 Kungörande 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna sammanträdets kungörande. 

Ärende 

Sammanträdet har kungjorts på kommunens officiella anslagstavla. 
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§ 13 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen med 
nedanstående ändringar. 

Ärende 

Ett ärende läggs till med nr 6b "Kriget i Ukraina". Ärende nr 15 ändras till 
"Interpellationer och frågor" och "Motion om hastighetsökning på del av 
Torsåkersvägen, anmälan" läggs till dagordning som ärende nr 16. 
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§ 14 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 13954 

§ 15 Information om jämlikhet i Gävleborg 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 

För att uppmärksamma att det är Internationella Kvinnodagen har Region 
Gävleborg bjudits in för att informera om resultaten från sin 
jämlikhetsutredning och hur vi kan arbeta mot ojämlikheter i samhället.  
 
Jämlikhetsutredningens syfte var att ge en samlad beskrivning av 
skillnaderna i grundläggande livsvillkor mellan olika grupper i samhället. 
Utredningen vilar på vetenskaplig grund genom statistik, verksamhetsnära 
dialoger, erfarenhetsutbyten och tidigare utredningar och forskning. 
 
Kärnan för hur det ser ut i Gävleborg och Hofors ligger i socioekonomiska 
livsvillkor. Resultatet av utredningen visar bland annat att 
inkomstskillnaderna ökar, men att skillnaderna är mindre i Gävleborg och 
ännu mindre i Hofors, än i resten av landet. Detta beror på att de med högst 
inkomst har lägre inkomst än rikssnittet. Länet och Hofors kommun har 
också en hög andel med låg ekonomisk standard. Andelen av dessa ökar 
bland grupper som står utanför arbetsmarknaden. Utredningen visar att 
utbildning blir allt viktigare för sysselsättningen, men även födelseland och 
till viss del kön har betydelse. 
 
Andelen behöriga till gymnasiet i Hofors ligger på ungefär samma nivå som 
övriga kommuner i länet, 87 % bland kvinnor och 82 % bland män. Andelen 
behöriga till högskola i Hofors är dock lägst i länet, där endast 70 % av 
kvinnorna och 40 % av männen är behöriga. 
 
Ohälsa visar sig ha betydelse för ekonomin, ohälsotalet är betydligt högre 
bland kvinnor. Andelen som själv uppskattar att de har en god hälsa är lägre 
i Hofors än i övriga länet. Människor med högre utbildning har en bättre 
hälsa och en högutbildad kvinna lever över 6 år längre än en lågutbildad 
kvinna. 
 
Tre viktiga "kuggar" för ett mer jämlikt samhälle 
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 Ta ett aktivt ägarskap genom att göra det befintliga uppdraget 
bättre och för alla 

 Analysera vad som behöver bli bättre 

 Låt framgångsfaktorer vara vägledande  

Beslutsunderlag 

Muntlig information Maria Sundman och Lina Hedman, Region Gävleborg 
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Dnr 13984 

§ 16 Kriget i Ukraina 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att anta nedanstående yttrande som 
sitt eget. 

Ärende 

Gemensamt yttrande från Kommunfullmäktige: 
 
Ryssland har inlett ett väpnat angrepp på Ukraina. Våra tankar och vårt stöd 
går till det ukrainska folket i den här mörka stunden. Vi fördömer Rysslands 
invasion och de övergrepp som Ukraina nu utsätts för och i slutändan även 
de demokratiska grundvärdena som även vi i Sverige och Hofors kommun 
har.  
 
Vi vill samtidigt skänka en tanke åt de ryska medborgare som modigt 
protesterar mot sin regim trots hot om svåra repressalier.  
 
Hofors kommun öppnar sin famn för dem som nu är i flykt och vi kommer 
göra vad vi kan för att underlätta i denna svåra tid. 

Beslutsförslag under mötet 

Samuel Gonzalez Westling (V), Ziita Eriksson (M), Annika Sjögren (KD), 
Charlie Ahlholm (SD), Daniel Johansson (S), Jakob Staland (C), Anne Persson 
(HOP), Arne Evertsson (L) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att anta 
följande som sitt yttrande: 
Ryssland har inlett ett väpnat angrepp på Ukraina. Våra tankar och vårt stöd 
går till det ukrainska folket i den här mörka stunden. Vi fördömer Rysslands 
invasion och de övergrepp som Ukraina nu utsätts för och i slutändan även 
de demokratiska grundvärdena som även vi i Sverige och Hofors kommun 
har. Vi vill samtidigt skänka en tanke åt de ryska medborgare som modigt 
protesterar mot sin regim trots hot om svåra repressalier.  
Hofors kommun öppnar sin famn för dem som nu är i flykt och vi kommer 
göra vad vi kan för att underlätta i denna svåra tid. 
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Dnr 2018-00121 

§ 17 Avsägelse/fyllnadsval 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

 entlediga Linda-Marie Anttila (S) från uppdragen som: 
o ledamot i Kommunfullmäktige, 
o ledamot, tillika ordförande, i Kommunstyrelsen,   
o ledamot i Stiftelsen Hofors Invest/Ovako Steel AB (885500-

8291), 
o ersättare för ombud vid Hofors Folketshusförening (org. nr 

785500-0647) föreningsstämma, 
o ledamot i Gästrikerådets styrgrupp, 
o ledamot i Samverkansnämnden för verksamhetsstöd,  
o ombud vid Kommuninvest ekonomiska förenings (org. nr 

716453-2074) årsstämma,  
o ersättare i Kommunalförbundet Inköp Gävleborgs (222000-

2311) styrelse, 
o gode man vid fastighetsbildningsförrättningar för 

tätortsförhållanden, 
o ledamot i Hofors Kommunhus ABs (org. nr 556320-6761) 

styrelse,   
o ombud vid Värmevärden i Hofors ABs (org. nr 556233-7914) 

årsstämma samt  
o ledamot i Företagshälsovårdsnämnden   

 hos Länsstyrelsen i Gävleborg begära ny sammanräkning efter Linda-
Marie Anttila (S) 

 som ersättare efter Linda-Marie Anttila för resterande av ovan 
nämnda uppdrag, ej Stiftelsen Hofors Invest/Ovako Steel AB, utse 
Kenneth Axling (S) för resterande mandatperiod 2019-2022, 

 entlediga Kenneth Axling (S) som ledamot, tillika ordförande, i 
Socialnämnden, 

 utse Tomas Fröjd (S) som ny ordförande i Socialnämnden för 
resterande mandatperiod 2019-2022, 

 utse Petra Elfström (S) som ny ledamot i Socialnämnden för 
resterande mandatperiod 2019-2022, 

 utse Kerstin Åkerberg (S) som ny ersättare i Socialnämnden för 
resterande mandatperiod 2019-2022. 
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Ärende 

Linda-Marie Anttila (S) har inkommit med en begäran om att entledigas från 
samtliga av hennes uppdrag. För de uppdrag som fullmäktige har att 
hantera föreslår Socialdemokraterna att Kenneth Axling (S) utses som 
ersättare. Stiftelsen Hofors Invest/Ovako Steel AB har vid senaste årsmötet i 
januari beslutats att avslutas varav ingen ny ersättare föreslås.  
 
Kenneth Axling (S) har inkommit med en begäran om att entledigas från sitt 
uppdrag som ledamot, tillika ordförande, i Socialnämnden. 
Socialdemokraterna föreslår att Tomas Fröjd (S) utses till ny ordförande, att 
Petra Elfström (S) som idag är ersättare utses till ny ledamot samt att 
Kerstin Åkerberg (S) utses till ny ersättare i Socialnämnden.  
 
Sedan tidigare beslut har Hoforspartiet en vakant plats som ersättare i 
Kommunstyrelsen och en vakant plats som ersättare i Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd. Inga förslag har inkommit till detta sammanträde. 

Skickas till 

Linda-Marie Anttila 
Kenneth Axling 
Tomas Fröjd 
Petra Elfström 
Kerstin Åkerberg 
Kommunstyrelsen 
Gästrikerådet 
Samverkansnämnden för verksamhetsstöd 
Kommuninvest 
Inköp Gävleborg 
Länsstyrelsen Gävleborg (ang. ny ledamot i fullmäktige och gode man) 
Hofors Kommunhus AB 
Företagshälsovårdsnämnden 
Socialnämnden 
Värmevärden i Hofors AB 
Hofors Folketshusförening 
Stiftelsen Hofors Invest/Ovako Steel AB 
Kansli 
Personalfunktionen 
Akten  
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Dnr 2021-00089 

§ 18 Antagande av nya Allmänna bestämmelser för 
VA samt Taxekonstruktion och Taxebilaga för 
Gästrike Vattenkoncernen 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande förslag till dels Allmänna 
bestämmelser för användande av vatten- och avloppsanläggning (ABVA) 
dels Taxekonstruktion för Gästrike Vattenkoncernen och Taxebilaga att 
gälla fr o m 2023-01-01 i enlighet med bilagorna 1-3. 

Ärende 

Gästrike Vatten AB har med missiv 2021-12-15 översänt upprättat förslag 
till nya Allmänna bestämmelser för användande av vatten- och 
avloppsanläggning (ABVA) samt Taxekonstruktion för Gästrike 
Vattenkoncernen och Taxebilaga att gälla fr.o.m. 2023.  
 
Syftet med revideringen har varit att göra en genomlysning och revidera 
gällande taxekonstruktion samt ABVA inför Östhammars övergång till den 
gemensamma taxemodellen. I översynsarbetet har hänsyn tagits till det 
arbete som branschorganisationen Svenskt vatten genomfört för att ta fram 
ett nytt basförslag för taxa.  
 
Det noteras att koncernen 2016 genomförde en större förändring av 
taxekonstruktionen, i första hand med avseende på fördelning av intäkter 
från brukningsavgifterna. I nu föreliggande förslag är det i främst textdelar 
som ändrats för att öka tydligheten.  
ABVA reglerar VA-huvudmannens och VA-abonnentens (fastighetsägarens) 
rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. Gävle, Hofors, Ockelbo och 
Älvkarleby har likalydande bestämmelser (ABVA) och den reviderade texten 
föreslås fortsätta vara gemensam. Eftersom Östhammars kommun i 
dagsläget har egen ABVA som i stort sett är identiskt formulerad, har 
genomförda revideringar inneburit endast små justeringar.  
 
Den nya taxekonstruktionen är en revidering av mindre omfattning och för 
kunderna i Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby innebär förslaget endast 
marginella förändringar. För Östhammars del innebär övergången till den 
gemensamma taxekonstruktionen större förändringar varför 
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ikraftträdandet i Östhammars fall senareläggs 1 år. Taxekonstruktionen 
anger beräkningsmodeller för de olika tjänsternas avgifter och ska vara lika 
inom koncernen. Däremot kommer avgiftsnivåerna för VA att skilja sig åt 
mellan kommunerna utifrån de lokala förutsättningarna. Beslutet om 
respektive kommuns avgiftsnivåer tas separat och berörs inte av nu 
föreliggande beslut. 
 
Hofors Vatten AB har 2021-12-09, § 45, tillstyrkt förslaget att träda ikraft 
2023-01-01. 

Beslutsunderlag 

Missiv från Gästrike Vattenkoncernen 2021-12-15 
Bilaga 1 Förslag till Allmänna bestämmelser för användande av vatten- och 
avloppsanläggning (ABVA) för Gästrike Vattenkoncernen, 2021-12-10. 
Bilaga 2 Förslag till taxa för Gästrike Vattenkoncernen. 
Bilaga 3 Taxebilaga för Gästrike Vattenkoncernen. 
Bilaga 4 Underlag för förslag till ABVA, Taxekonstruktion samt Taxebilaga, 
2021-12-04.  
Bilaga 5 Sammanfattning av föreslagna ändringar för Gävle, Hofors, Ockelbo 
samt Älvkarleby kommuner, 2021-12-03. 
Bilaga 6 Protokollsutdrag från styrelsemöte med Hofors vatten AB 2021-12-
09, § 45.   
KSAU 2022-02-01 § 2 
KS 2022-02-15 § 2 

Skickas till 

Gästrike Vatten AB 
Akten  
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Dnr 2021-00090 

§ 19 Begäran om tillskott av eget kapital till Hofors 
Vatten AB 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka eget kapital i form av ett 
aktieägartillskott på 5 miljoner kronor till Hofors Vatten AB (org. nr 556751-
2289). 

Ärende 

Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) tillåter inte att kommunalt vatten 
och avlopp VA-verksamheten bedrivs så att ett överskott uppstår över tid 
vilket innebär att bolagen inte har möjlighet att på egen hand bygga upp ett 
stort eget kapital.  
 
Om förlust uppstår så kan verksamheten behandla det som ett underuttag 
och bokföra det som en fordran på VA-kollektivet men däremot tillåter inte 
god redovisningssed för aktiebolag att en förlust behandlas som ett 
underuttag och bokförs som en fordran på VA-kollektivet utan en förlust 
ska bokföras mot eget kapital i aktiebolag. 
 
Reglerna där ett aktiebolag ska likvideras kan bli aktuella i de fall det 
uppstår kapitalbrist om bolagets eget kapital understiger hälften av det 
registrerade aktiekapitalet. Dotterbolagen inom Gästrike Vatten bildades 
med ett aktiekapital på 100 000kr. Detta innebär att respektive bolag kan 
ha en samlad förlust på högst 50 000 kr. 
 
Verksamheterna i bolaget planeras och bedrivs så att de över tid ska vara 
självfinansierade. Under pågående verksamhetsår eller mellan åren kan 
dock händelser inträffa som innebär högre kostnader än de intäkter som tas 
ut via taxan. För att hantera svängningar i resultatet behövs därmed ett 
tillräckligt stort eget kapital för att tillfälligt hantera eventuella underskott 
som uppstår. 
 
Vilken nivå eget kapital bör ha varierar i respektive bolag och är beroende 
på storleken av verksamheten samt hänsyn till vilka effekter på resultatet 
en avvikelse jämfört mot budget på +/- 5 % skulle ha. 
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Syftet med att utöka nivån på eget kapital är endast för att säkerställa att 
bolagen har ett tillräckligt eget kapital och inte för att finansiera 
verksamheten. Behovet av eget kapital i Hofors Vatten AB bedöms vara ca 
20 % av verksamhetskostnaderna, vilket innebär 5 mnkr.  
 
Hofors kommuns ekonomi och likvida medel har de resurser och möjlighet 
för ett aktieägartillskott för att utöka Hofors Vattens egna kapital. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Yuval Chulati, 2022-01-11 
Begäran om tillskott av eget kapital till Hofors Vatten AB 
KSAU 2022-02-01 § 3  
KS 2022-02-15 § 3 

Skickas till 

Hofors Vatten AB 
Akten  
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Dnr 2022-00005 

§ 20 Handlingsprogram enligt LSO 2022 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa det reviderade 
handlingsprogrammet. 

Ärende 

Bestämmelserna i Lag om skydd mot olyckor, LSO, syftar till att i hela landet 
bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö på ett med 
hänsyn till de lokala förhållandena tillfredställande och likvärdigt skydd. 
Handlingsprogrammet utgör riktlinjer för Hofors kommuns förebyggande 
verksamhet enligt 3 kap 3 § och 8 § Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.  
I kommunens program ligger fokus på det förebyggande arbetet för att 
minska antalet olyckor och följderna av dessa.  
 
Den operativa delen beskrivs i Gästrike Räddningstjänsts handlingsprogram. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Anders Holmkvist 
Handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt LSO 
KSAU 2022-02-01 § 10 
KS 2022-02-15 § 9 

Beslutsförslag under mötet 

Kenneth Axling (S) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
Kommunstyrelsens förslag. 

Skickas till 

Akten  
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Dnr 2020-00030 

§ 21 Deltagande på distans vid sammanträden i 
Valnämnden 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

 Valnämnden får, om särskilda skäl föreligger, utifrån 
Kommunallagens bestämmelser om deltagande på distans 
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. 

 Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till 
nämndens sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på 
distans. 

 Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla vid deltagande 
på distans vid nämndens sammanträden. 

Ärende 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-24 § 28 att ge Kommunfullmäktige, 
Kommunstyrelsen, Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden samt 
Krisledningsnämnden möjlighet att om det finns särskilda skäl ha ledamöter 
närvarande på distans. Därefter har beslut tagits om deltagande på distans 
för bland annat Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd och 
Överförmyndarnämnden.  
 
Valnämnden startar nu igång sitt arbete inför riksdag- kommun- och 
regionvalet 2022 och har flaggat för att även de kan vara i behov av att 
kunna ha ledamöter närvarande på distans. 

Beslutsunderlag 

KS 2022-02-15 § 17 

Skickas till 

Valnämnden 
Akten  
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Dnr 2019-00101 

§ 22 Besvarande av motion om att motverka 
sexuella övergrepp 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad. 

Ärende 

Vänsterpartiet har i Kommunfullmäktige 2019-11-12, § 122, lämnat motion 
om att en handlingsplan utarbetas för att systematiskt arbeta mot sexuella 
övergrepp och trakasserier i kommunens skolar. Vidare har motionärerna 
föreslagit att medarbetare i verksamheter som riktar sig till barn erbjuds 
fortbildning om dels samtycke, dels sexuellt våld och trakasserier. 
Motionärerna anser att bäst resultat erhålles genom satsningar på ett 
förebyggande arbete i den miljö där människor stöps och formas till 
framtida samhällsmedborgare. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har i yttrande 2020-03-16, § 31, redovisat de 
olika insatser som redan görs. I yttrandet hänvisas bl. a till 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-17, § 83, att i budget för kommande 
år ”särskilt prioritera ett långsiktigt arbete för att förebygga mäns och 
pojkars våld mot kvinnor och flickor inom alla kommunens verksamheter”. 
 
Socialnämnden har i yttrande 2020-05-14, § 42, redogjort för pågående 
arbete med att skydda barn och andra grupper inom socialförvaltningens 
ansvarsområde mot sexuellt våld. Särskild handläggare är utsedd för att på 
del av tjänst samordna åtgärder som bl.a. omfattar de insatser 
motionärerna föreslagit. Kontinuerligt kunskapsinhämtande vad beträffar 
utvecklingen inom barnkonventionens område sker. Socialnämnden har i 
sitt yttrande pekat på att med ytterligare anslag kan det förebyggande 
arbetet ökas ytterligare.  
 
I yttrandena från berörda nämnder har det pekats på att det arbete, som 
motionärerna föreslår, pågår sedan flera år tillbaka. Dessutom har det 
redan i budget 2020 beslutats om särskild prioritering av det långsiktiga 
arbetet mot sexuella trakasserier. Nämnderna har vitsordat vikten av att 
arbetet bedrivs på bred front, helt i överensstämmelse med vad 
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motionärerna framfört. Mot bakgrund av vad som framkommit i yttrandena 
föreslås att motionen i och med detta ska anses vara besvarad. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Elisabeth Florman, 2021-11-17 
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 2020-03-16, § 31. 
Socialnämndens yttrande 2020-05-14, § 42. 
Motion, 2019-10-21 
KSAU 2022-02-01 § 16 
KS 2022-02-15 § 13  

Beslutsförslag under mötet 

Samuel Gonzalez Westling (V) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att 
bifalla motionen. 
 
Daniel Johansson (S) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att motionen 
ska anses besvarad. 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut; Samuel Gonzalez 
Westlings (V) förslag och Daniel Johanssons (S) förslag. Ordförande ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat i 
enlighet med Daniel Johanssons (S) förslag. Votering begärs och genomförs 
genom upprop. Resultatet utfaller med 16 röster för besvarande och 11 
röster för bifall. 

Omröstningsresultat 

Antalet avgivna röster är 27. Med 16 röster för att anse motionen besvarad 
och 11 röster för att bifalla motionen beslutar Kommunfullmäktige att anse 
motionen besvarad. 

Reservation/protokollsanteckning 

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

Skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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Dnr 2022-00020 

§ 23 Medborgarförslag om belysning vid cykelbana 
och vändplan, anmälan 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen 
för beslut och att beslutet återrapporteras till Kommunfullmäktige senast 
oktober 2022. 

Ärende 

Ett medborgarförslag om att sätta upp belysning vid cykelbanan mellan 
Vitsippsvägen och Blåsippsvägen och vid vändplanen på Vitsippsvägen har 
inkommit till kommunen. Som motivering för sitt förslag framför 
förslagsställaren att cykelbanan och vändplanen används av många både för 
att ta sig till jobb och skola, men även för lek och spel. Förslagsställaren 
framför även att belysningen inte bara skulle underlätta för de som 
uppehåller sig på dessa platser utan att det även skulle höja 
trafiksäkerheten. 
 
Kommunfullmäktiges presidium har tittat på förslaget och föreslår att 
förslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut och att beslutet 
återrapporteras till Kommunfullmäktige senast oktober 2022. 

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut, Kommunfullmäktiges presidium, 2022-02-22 

Skickas till 

Förslagställaren 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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Dnr 2022-00027 

§ 24 Motion om investeringsplan för grundskolorna 
i Hofors kommun, anmälan 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen 
för beredning så att Kommunfullmäktige kan fatta beslut senast oktober 
2022. 

Ärende 

Daniel Johansson (S), Torbjörn Nordström (L) och Jakob Staland (C) har 
inkommit med ett förslag om att kommunen ska upprätta en 
investeringsplan för grundskolorna i Hofors kommun. Motionärerna framför 
att det för några år sedan gjordes en utredning om framtidens skola och att 
det nu är dags att arbeta fram en konkret investeringsplan för detta. 

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut, fullmäktiges presidium, 2022-02-25 
Motion, 2022-02-08 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Akten  
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Dnr 2022-00009 

§ 25 Interpellationer och frågor 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avsluta följande interpellation och fråga: 

 interpellationen om hotellsituationen i Hofors 

 fråga om kommunens beredskap för att hantera flyktingar från 
Ukraina. 

Ärende 

Följande interpellation är anmäld till Kommunfullmäktige för hantering vid 
detta sammanträde:  

 Interpellation om hotellsituationen i Hofors 
 
Följande fråga ska anmälas och besvaras vid detta sammanträde: 

 Fråga om kommunens beredskap för att hantera flyktingar från 
Ukraina 

Beslutsunderlag 

Interpellation om hotellsituationen i Hofors 
Svar på interpellation om hotellsituationen i Hofors 
Fråga om kommunens beredskap för att hantera flyktingar från Ukraina 
Muntligt svar om kommunens beredskap för att hantera flyktingar från 
Ukraina från Kenneth Axling 

Skickas till 

Akten  
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Dnr 2022-00032 

§ 26 Motion om hastighetsökning på del av 
Torsåkersvägen, anmälan 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen 
för beredning så att Kommunfullmäktige kan fatta beslut senast december 
2022. 

Ärende 

Anne Persson (HOP) har inkommit med en motion om att höja tillåten 
hastighet från 60 till 80 km/timme på del av Torsåkersvägen från Böle 
industriområde till Långnäs by. 
 
Persson framför att det är många kommuninvånare som dagligen pendlar 
mellan Hofors och Torsåker, samt till de övriga södra delarna av kommunen 
och att hastighetsbegränsningen på 60 km/timme skapar onödig irritation 
hos trafikanterna. Med en hastighetsbegränsning på 80 km/timme menar 
Persson skapar ett jämnare flöde på trafiken. 

Beslutsunderlag 

Motion, 2022-03-08 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Akten  
 


