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§ 62 Kungörande 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna sammanträdets kungörande.  
 
Ordföranden ajournerar mötet för en allmänpolitisk debatt utanför 
dagordningen med temat ”Vad kommer partierna i Hofors arbeta för under 
mandatperioden 2023-2026”.  
 

Ärende 

Dagens sammanträde har kungjorts på kommunens officiella anslagstavla. 
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§ 63 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen med 
nedanstående ändringar. 

Ärende 

 Ny punkt 13, Motion om samåkningsparkering för pendlare med 
bilar, anmälan 

 Ny punkt 14, Motion om trafiksituationen och skyltning i Hofors 
centrum, anmälan 

 Ny punkt 15, Motion om cykelgarage för elsparkcyklar, anmälan 

 Ärendet interpellationer och frågor 2022, anmälan blir ny punkt 16 
och efterföljande ärenden på den inför sammanträdet utskickade 
dagordningen numreras om med samma inbördes ordning. 
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§ 64 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 2018-00121  

§ 65 Avsägelse/fyllnadsval 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

 Entlediga Björn Sylwan (M) från hans uppdrag som ersättare i Västra 
Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd. 

 Som ny ersättare i Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd utse 
Bo Wadström (M) för resterande mandatperiod 2019-2022. 

 Som ny ledamot i socialnämnden utse Berny Eriksson (S) för 
resterande mandatperiod 2019-2022. 

 Som ny ersättare i socialnämnden utse Erik Lundkvist (S) för 
resterande mandatperiod 2019-2022. 

Ärende 

Björn Sylwan (M) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i Västra 
Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd. Moderaterna har föreslagit Bo 
Wadström (M) till uppdraget. 
 
Efter Remzija Kolasinacs (S) entledigande som ledamot i socialnämnden har 
Socialdemokraterna föreslagit nuvarande ersättare Berny Eriksson (S) till 
uppdraget. Som ny ersättare i socialnämnden efter Berny Eriksson (S) har 
Socialdemokraterna föreslagit Erik Lundkvist (S). 

Skickas till 

Björn Sylwan 
Bo Wadström 
Remzija Kolasinac 
Berny Eriksson 
Erik Lundkvist 
VGS 
Socialnämnden 
Akten  
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Dnr 2022-00069  

§ 66 Medborgarförslag (43st) om finskspråkig enhet 
till det nya äldreboendet, anmälan 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till socialnämnden för 
beslut och att beslutet återrapporteras till kommunfullmäktige senast 
september 2023. 

Ärende 

43 stycken likadana medborgarförslag om att en finskspråkig enhet ska 
finnas på det nya äldreboendet har inkommit till kommunen. 
Medborgarförslagen hanteras gemensamt. 
 
Presidiet har tittat på förslagen och föreslår att ärendet överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning så att kommunfullmäktige kan fatta beslut 
i frågan senast september 2023. 
 

Beslutsunderlag 

Muntlig information, Marja Luusua, ordförande i Hofors Finska Förening 
Förslag till beslut, KFs presidium, 2022-08-11 
Medborgarförslag (43 st) om finskspråkig enhet till det nya äldreboendet, 
2022-06-07 

Beslutsförslag under mötet 

Kenneth Axling (S) föreslår Kommunfullmäktige besluta att överlämna 
ärendet till socialnämnden för beslut och att beslutet återrapporteras 
senast september 2023. 

Skickas till 

Förslagsställarna 
Socialnämnden 
Akten  
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Dnr 2022-00064  

§ 67 Medborgarförslag om hundrastgård, anmälan 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen 
för beslut och att beslutet återrapporteras till kommunfullmäktige senast 
mars 2023. 

Ärende 

Ett medborgarförslag om hundrastgård har inkommit till kommunen. 
Förslagsställaren önskar att kommunen upprättar en hundrastgård på 
området gränsande mot Brännkärrsgatan och söderut mot Lövängsgatan. 
Förslagsställaren menar att området idag används som en 
avstjälpningsplats och att det är många hundägare som ser positivt på att få 
en hundrastgård där istället. 
 
Presidiet har tittat på förslaget och föreslår att ärendet överlämnas till 
kommunstyrelsen för beslut och att beslutet återrapporteras till 
kommunfullmäktiges senast mars 2023. 

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut, KFs presidium, 2022-05-25 
Medborgarförslag om hundrastgård, 2022-05-20 

Skickas till 

Förslagsställaren  
Kommunstyrelsen 
Akten  
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Dnr 2022-00077  

§ 68 Medborgarförslag om hundrastgård i Torsåker, 
anmälan 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen 
för beslut och att beslutet återrapporteras till kommunfullmäktige senast 
juni 2023. 

Ärende 

Ett medborgarförslag om hundrastgård har inkommit till kommunen. 
Förslagsställaren önskar att kommunen upprättar en hundrastgård på gräs 
och föreslår ett antal lämpliga platser i Torsåker.  
 
Presidiet har tittat på förslaget och föreslår att ärendet överlämnas till 
kommunstyrelsen för beslut och att beslutet återrapporteras till 
kommunfullmäktige senast juni 2023. 

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut, KFs presidium, 2022-08-11 
Medborgarförslag om hundrastgård i Torsåker, 2022-07-22 

Skickas till 

Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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Dnr 2022-00072  

§ 69 Medborgarförslag om lekplats på fritids vid 
Solbergaskolan, anmälan 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen 
för beslut och att beslutet återrapporteras till kommunfullmäktige senast 
juni 2023. 

Ärende 

Ett medborgarförslag om lekplats på fritids vid Solbergaskolan har inkommit 
till kommunen. Förslagsställaren önskar att kommunen ersätter de lek- och 
klätterställningar som tagits bort från skolgården med nya. Förslagsställaren 
motiverar förslaget med att det är viktigt att främja rörelse i vardagen för 
barn och pekar på att Torsåker har större barnkullar än tidigare.  
 
Presidiet har tittat på förslaget och föreslår att ärendet överlämnas till 
kommunstyrelsen för beslut och att beslutet återrapporteras till 
kommunfullmäktige senast juni 2023. 

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut, KFs presidium, 2022-08-11 
Medborgarförslag om lekplats på fritids vid Solbergaskolan, 2022-06-20 

Skickas till 

Förslagsställaren  
Kommunstyrelsen  
Akten  
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Dnr 2022-00073  

§ 70 Medborgarförslag om ändring i kommande 
översiktsplan, anmälan 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen 
för beslut och att beslutet återrapporteras till kommunfullmäktige senast 
juni 2023. 

Ärende 

Två likadana medborgarförslag har inkommit till kommunen om att i 
kommande ändring av kommunens översiktsplan ändra markanvändningen 
för fastigheten Berg 9:25 m.fl. till lätt industrimark. Förslaget motiveras 
med att det skulle möjliggöra ytterligare fritids- och övningskörning för 
motorburen ungdom.  
 
Presidiet har tittat på förslaget och föreslår att ärendet överlämnas till 
kommunstyrelsen för beslut och att beslutet återrapporteras till 
kommunfullmäktige senast juni 2023. 

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut, KFs presidium, 2022-08-11 
Medborgarförslag om ändring i kommande översiktsplan, 2022-06-21 

Skickas till 

Förslagsställarna 
Kommunstyrelsen  
Akten  
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Dnr 2022-00066  

§ 71 Medborgarförslag om åtgärder för att trygga 
kommunens ungdomar och medborgare, anmälan 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen 
för beslut och att beslutet återrapporteras till kommunfullmäktige senast 
december 2022. 

Ärende 

Ett medborgarförslag har om åtgärder för att trygga kommunens ungdomar 
och medborgare kommit in till kommunen. Förslagsställaren menar att 
kommunen bör tillsätta fältassistenter eller liknande funktioner i 
kommunen för att motverka droganvändning, skadegörelse etc. bland 
främst ungdomar i samhället. Som stöd för förslaget hänvisar 
förslagsställaren till barnkonventionen och ett kommande lagförslag om 
kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete.  
 
Kommunfullmäktiges presidium har tittat på förslaget och föreslår att 
förslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut och att beslutet 
återrapporteras till Kommunfullmäktige senast december 2022. 

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut, KFs presidium, 2022-08-11 
Medborgarförslag om åtgärder för att trygga kommunens ungdomar och 
medborgare, 2022-06-21 

Skickas till 

Förslagsställaren  
Kommunstyrelsen  
Akten  
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Dnr 2022-00082  

§ 72 Motion om samåkningsparkering för pendlare 
med bilar, anmälan 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen 
för beredning så att Kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år. 

Ärende 

Anne Persson (HOP), Gry Sjöberg (HOP) och Sanna Stenberg (HOP) har 
inkommit med en motion om att kommunen bör anordna 
samåkningsparkeringar i Hofors och Torsåker där medborgare kan mötas 
upp för att samåka till sina arbeten i närliggande orter.  

Beslutsunderlag 

Motion, 2022-08-14 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
HOP 
Akten  
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Dnr 2022-00081  

§ 73 Motion om trafiksituationen och skyltning i 
Hofors centrum, anmälan 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen 
för beredning så att Kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år. 

Ärende 

Anne Persson (HOP), Gry Sjöberg (HOP) och Sanna Stenberg (HOP) har 
inkommit med en motion om att kommunen bör se över trafiksituationen i 
centrum vid Coop och södra parkeringen. Motionärerna anser att åtgärder 
behövs för att förhindra felparkeringar och underlätta för trafiken. 

Beslutsunderlag 

Motion, 2022-08-14 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
HOP 
Akten  
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Dnr 2022-00084  

§ 74 Motion om cykelgarage för elsparkcyklar, 
anmälan 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen 
för beredning så att Kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år. 

Ärende 

Anne Persson (HOP), Gry Sjöberg (HOP) och Sanna Stenberg (HOP) har 
inkommit med en motion om att väderskyddade garage för elsparkcyklar 
bör uppföras vid kommunens skolor eftersom många elever tar sig till 
skolan på det viset. 

Beslutsunderlag 

Motion, 2022-08-18 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
HOP 
Akten  
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Dnr 2022-00009  

§ 75 Interpellationer och frågor 2022, anmälan 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen ska besvaras av 
socialnämndens ordförande vid Kommunfullmäktiges nästa sammanträde i 
oktober 2022. 

Ärende 

Interpellation som inkommit för anmälan: 

 Interpellation från Alf Persson (M) om äldreboendet 

Beslutsunderlag 

Interpellation om äldreboendet 

Skickas till 

Tomas Fröjd 
Akten  
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Dnr 2022-00011  

§ 76 Rapportering av meddelanden 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporteringen. 

Ärende 

Rapportering av meddelanden till kommunfullmäktige under perioden 
2022-04-15 – 2022-08-11: 
 

Dok.nr Datum Avsändare Beskrivning 

14391 2022-05-20 Kommunstyrelsen KS 2022-05-17 § 50 Rapportering av 
ej verkställda motioner och 
medborgarförslag 

14390 2022-05-20 Kommunstyrelsen KS 2022-05-17 § 49 Yttrande över 
förslag till reviderat 
arvodesreglemente 

14389 2022-05-20 Kommunstyrelsen KS 2022-05-17 § 48 Yttrande 
gällande granskning av 
kompetensförsörjning  

14494 2022-06-03 Länsstyrelsen 
Dalarna 

Inspektionsprotokoll - årlig tillsyn av 
överförmyndarnämnden  

14556 2022-06-13 Socialnämnden SN 2022-05-25 § 66 Redovisning av 
ej verkställda beslut 2022 

14545 2022-06-16 Kommunstyrelsen KS 2022-06-14 § 60 Uppföljning per 
april 2022, Hofors Kommun 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Jesper Öberg, 2022-08-11 

Skickas till 

Akten  
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Dnr 2021-00081  

§ 77 Ändring av sammanträdesdatum från 10:e till 
17:e oktober 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ändra datumet för sitt sammanträde i 
oktober till 2022-10-17. 

Skickas till 

Akten  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(29) 
Kommunfullmäktige 
2022-08-23 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Dnr 2022-00060  

§ 78 Höjning av VA-taxans brukningsavgift 2023 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslaget till höjning av VA-taxans 
brukningsavgift 2023 för Hofors kommun. 

Ärende 

VA-verksamheten i Sverige är tydligt reglerad. Enligt lagstiftningen ska 
kommunerna via taxan ta betalt för de nödvändiga kostnaderna för 
underhåll och förnyelse av VA-verksamheten och det ska ske med hänsyn 
till att varje kommun och varje generation användare ska stå för sina egna 
kostnader.  
 
Brukningstaxan i Hofors har under flera år legat på samma nivå. I de 
ekonomiska ramarna för Hofors Vatten AB har utgångspunkten varit årliga 
höjningar av brukningstaxan med 2 % under 2023-2025 för att möta ökade 
kostnader. 
 
Kostnaderna på material och elektronik har ökat bland annat på grund av 
internationell komponent- respektive plastråvarubrist. I nuläget ser vi även 
både ökade kostnader och aviseringar om ytterligare ökningar för bland 
annat räntor, utförande, kemikalier och el samt en ökad inflation. 
 
För att spegla de ökade kostnaderna och därmed ett utökat intäktsbehov 
föreslås en höjning av brukningstaxan från 1 januari 2023.  I Hofors Vatten 
AB:s uppdrag som VA-huvudman ingår att bereda och lämna förslag på 
ändringar av VA-taxans nivå. Kommunfullmäktige i Hofors beslutar om 
nivån för VA-taxan. Detta ärende omfattar enbart brukningsavgiften och 
inte förändring av Hofors kommuns nivå för anläggningsavgift. Med ett 
mycket osäkert omvärldsläge föreslås beslut enbart fattas för år 2023. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Yuval Chulati, ekonomichef 2022-05-29 
Missiv, Höjning av VA-taxans brukningsavgift 2023 Hofors kommun, 2022-
05-05 
Protokoll Hofors vatten AB, 2022-05-10 
Underlag för höjning av VA-taxans brukningsavgift år 2023 Hofors kommun, 
2022-05-05 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(29) 
Kommunfullmäktige 
2022-08-23 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Brukningsavgifter 2023 Hofors kommun, 2022-05-05 
Muntlig information, Lena Blad, VD Hofors Vatten AB 

Beslutsförslag under mötet 

Torbjörn Jansson (S) föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa 
förslaget till höjning av VA-taxans brukningsavgift 2023 för Hofors kommun. 

Skickas till 

Gästrike vatten AB  
Akten 
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Dnr 2020-00092  

§ 79 Motion om gatubelysningen i kommunen 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

Ärende 

Anne Persson har i kommunfullmäktige 2020-12-15, § 135, lämnat motion 
om att kommunen utreder drift och skötsel av den kommunala 
gatubelysningen. Motionären har föreslagit att såväl skötsel som 
funktionalitet utreds i syfte att dels ta fram en lägsta nivå för översyn och 
utbyte av trasiga lampor dels klargöra huruvida nuvarande ordning med 
nedsläckning av var 3:e ljuspunkt är lämpligt ur trafiksäkerhetssynpunkt. 
Utredning och beslut ska ske med beaktande av kommuninnevånarnas 
säkerhet. 
 
I motionen lyfts fram det faktum att nuvarande ordning med nedsläckning 
av var 3:e ljuspunkt viss del av dygnet sker på oklara grunder, varför ett 
klarläggande är av vikt. Motionären anser att nuvarande rutiner för 
lampbyte och energisparåtgärder resulterar i en osäker trafikmiljö. 
 
Synpunkter 
Vid en rundringning till kommuner i närområdet har framkommit att man 
inte tillämpar principen med nedsläckning av vissa lampor i besparingssyfte. 
Gamla lampor lagas inte förrän i samband med nästa intervallbyte. Skulle 
den slocknade lampan bedömas utgöra en trafiksäkerhetsfara sker dock 
utbyte snarast. Genom bruk av sensorer kan generell nattsänkning av 
belysningsnätet göras i besparingssyfte. Utbyte till LED-lampor ökar 
lampornas livslängd och underlättar driften. 
 
Hoforshus har i yttrande anfört att, med en utökad budget för utbyte av 
kommunens belysningsanläggning, skulle kommunen få en anläggning med 
normal standard och en minskad energiförbrukning. Samtidigt skulle såväl 
det löpande som det periodiska underhållet minska med en mer driftsäker 
anläggning. Under perioden 2015 fram till 2021 har driftbudget för den 
tekniska försörjningen reducerats från 15 Mkr till idag ca 10 Mkr. I detta 
belopp ingår bl.a. drift och underhåll av den kommunala 
belysningsanläggningen som fått vidkännas en besparing.  
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I dagsläget saknar Hofors kommun en fastställd belysningspolicy. Enligt 
kommunens direktiv till Hoforshus ska belysningsnätet servas 2 ggr årligen. 
Under 2021 genomfördes dock service 3 ggr.  Enskilda trasiga lampor byts 
inte ut i förtid – berör felet hela gator eller områden sker dock felsökning 
direkt om det ryms inom den ekonomiska ramen. Under beredskapstid 
utförs endast akutjobb; ex vis påkörd stolpe som då frånkopplas av 
elsäkerhetsskäl. 
 
Hofors kommun kan i dagsläget inte svara upp mot Trafikverkets norm för 
drift- och underhåll av gata/vägbelysning p.g.a. begränsat ekonomiskt 
utrymme.   
 
Hoforshus rapporterar att man under den senaste 10-årsperioden i princip 
inte byggt om något i den befintliga anläggningen. Detta innebär att Hofors 
idag kan konstatera en rejäl eftersläpning som – för att nå upp till nutida 
standard – kräver en betydligt mer omfattande satsning på ombyggnad än 
planerade 2,5 % av beståndet kommande 10-årsperiod.  
 
En preliminär kostnadsberäkning för investering i en ny 
belysningsanläggning enligt dagens standard skulle inom detaljplanelagt 
område uppgå till ca 74 Mkr och omfatta 2800 ljuspunkter. Resterande 800 
ljuspunkter ligger utanför detaljplanelagt område och kostnaden för dessa 
har beräknats till ca 10 Mkr. Till detta skulle läggas byte av armaturer efter 
20 år till en kostnad om ca 12 Mkr. Den sammanlagda kostnaden uppgår 
således preliminärt till 96 Mkr för en ombyggd anläggning motsvarande 
dagens standard med livslängden 40 år.  
 
I budget 2022 finns för utbyte av belysningsstolpar upptaget 
investeringsmedel med sammanlagt 5 Mkr för perioden 2022-24. Under 
motsvarande period finns driftmedel för besiktning 2 ggr/år upptagna med 
300 tkr årligen.  
 
När det gäller nedsläckning av var 3:e ljuspunkt hänvisar Hoforshus i sitt 
yttrande till anläggningsägaren, d v s Hofors kommun, för ställningstagande. 
Enligt uppgift togs beslutet att släcka ned var tredje lampa omkring 2009-
10.  
 
Sammanfattning 
Den inledande kartläggningen som redovisats ovan pekar på vissa brister. 
För att på sikt minska sina kostnader och öka prestandan för 
belysningsnätet bör en långsiktig plan, i form av en belysningspolicy med 
kompletterande teknisk handbok, arbetas fram. Likaså behövs en långsiktig 
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investeringsplan med ambitionen att nå en standard som svarar mot 
normen i riket upprättas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Elisabeth Florman 2022-02-10 
Motion, 2021-12-11 
Yttranden från Hoforshus AB 
KSAU 2022-05-03 § 47 
KS 2022-05-17 § 51 

Beslutsförslag under mötet 

Kenneth Axling (S) och Anne Persson (HOP) föreslår kommunfullmäktige 
besluta att bifalla motionen. 

Skickas till 

Hoforshus AB  
Kommunstyrelseförvaltningen  
Akten  
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Dnr 2019-00096  

§ 80 Motion om drogfri skolavslutning 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

Ärende 

Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet har lagt fram en motion 
om att kommunen bör återinföra de drogfria skolavslutningarna för 
högstadiet. De föreslår att ansvaret ska ligga under Kommunstyrelsen och 
kommunens Brottsförebyggande råd och att budget årligen avsätts för 
detta. Förslaget har skickats på remiss till Barn- och utbildningsnämnden 
och de har i sitt yttrande ställt sig positiva till förslaget i sin helhet.  
 
Förvaltningen föreslår att Hofors kommun ska arbeta för att införa en 
drogfri skolavslutning igen med samma struktur som tidigare enligt 
Hoforsmodellen, där ungdomarna hade stor delaktighet och mycket 
inflytande på arrangemangets innehåll. Ett upplägg som tidigare var mycket 
uppskattat och mellan 400-600 personer deltog i den drogfria 
skolavslutningen. Ett koncept som idag har försvunnit och vi kan tyvärr 
konstatera att senaste årens skolavslutningar åter har inneburit fylla och 
förstörelse vid sjöar samt polisingripanden. 
 
En nysatsning på drogfri skolavslutning skulle ge våra ungdomar goda 
förutsättningar för en lugnare och tryggare skolavslutning och troligtvis så 
får det också med sig att flera debuterar senare med alkohol, vilket också 
det har mycket positiva följder. 
 
Socialnämndens yttrande är positivt och där betonas att fokus ligger på 
förebyggande arbete för att skjuta upp ungdomars alkoholdebut. 
Socialnämnden anser det viktigt att kommunstyrelsen funderar noga över 
hur arrangemanget ska läggas rent organisatoriskt.  
 
Barn- och utbildningsnämndens yttrande är också positivt men de påpekar 
att dem inte har några personalresurser för att anordna drogfri 
skolavslutning. 
 
Arrangemanget och dess budget föreslås ligga under kommunstyrelsen och 
BRÅ, Brottsförebyggande rådet. Medel ska avsättas i kommande budget 
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och ska öronmärkas. En årlig kostnad på 200 000 kr. Entré ungdom som har 
stor kompetens i frågan och bör i samverkan mellan BRÅ, KS och BUN kunna 
få fram minnesvärda skolavslutningar för kommunens ungdomar. 

Beslutsunderlag 

SN 2021-08-26 § 81 Yttrande över motion om drogfri skolavslutning 
BUN 2020-05-11/ § 41 Yttrande till kommunstyrelsen gällande motion om 
drogfri skolavslutning 
Motion angående drogfri skolavslutning, 2019-11-06 
Tjänsteskrivelse Anders Holmkvist, 2022-02-15 
KSAU 2022-05-03 § 48 
KS 2022-05-17 § 52 

Beslutsförslag under mötet 

Kenneth Axling (S), Sanna Stenberg (HOP), Anders Björk (HOP), Samuel 
Gonzalez Westling (V), Charlie Ahlholm (SD) och Annika Sjögren (KD) 
föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Lokala Brottsförebyggande Rådet 
Akten  
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Dnr 2022-00027  

§ 81 Motion om investeringsplan för grundskolorna 
i Hofors kommun 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

Ärende 

Daniel Johansson (S), Torbjörn Nordström (L) och Jakob Staland (C) har i en 
motion föreslagit att Hofors kommun ska ta fram en investeringsplan för 
kommunens grundskolor. Motionen har varit på remiss hos Barn- och 
utbildningsnämnden.  
 
Den kommunövergripande styrningen utgår från kommunfullmäktiges 
framställda verksamhetsplan och budget. Budgeten innefattar 
investeringsbudgeten med plan för de kommande två åren. Därtill finns 
Framtidsvisionen som en långsiktig inriktning för investeringsplaneringen.  
 
Kommunkontoret konstaterar att Hofors kommun har ett relativt stort 
fastighetsbestånd genom Hoforshus. Investerings- och reinvesteringsarbete 
behöver samköras mellan befolkningsprognoser, verksamhetens behov och 
de fastighetstekniska förutsättningarna. Detta gäller inte minst för 
skolfastigheter. Kommunkontoret delar därav Barn- och 
utbildningsnämndens uppfattningen att en sammanhållen investeringsplan 
för kommunens grundskolor är ett önskvärt komplement till befintlig 
planering och styrning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Fredrik Sundqvist, 2022-06-02 
BUN 2022-05-23 § 50 
Motion om investeringsplan för grundskolorna i Hofors kommun 

Beslutsförslag under mötet 

Daniel Johansson (S), Samuel Gonzales Westling (V), Jakob Staland (C) och 
Anne Persson (HOP) föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla 
motionen.  
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Skickas till 

Kommunstyrelsen  
Barn- och utbildningsnämnden  
Hoforshus AB  
Akten 
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Dnr 2022-00009  

§ 82 Interpellationer och frågor 2022 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avsluta ärendet. 

Ärende 

Inga interpellationer är anmälda för debatt till dagens sammanträde. 

Skickas till 

Akten  
 


