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Dnr P13  

§ 56 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen med nedanstående 
ändringar. 

Ärende 

Ändringar i utskickad dagordning: 

 Ärende nr 6. Information ekonomi, flyttas ner och hanteras efter 
ärende nr 8. Uppföljning per april 2022, Hofors kommun. 

 Nytt ärende läggs till i dagordningen som nr 17. Beslut om 
prioritering av asfalterings- och belysningsåtgärder 2022 
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Dnr 2022-00060  

§ 57 Höjning av VA-taxans brukningsavgift 2023 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige 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 ökad 
kostnader. 
 
Kostnaderna på material och elektronik har ökat bland annat på grund av 
internationell komponentrespektive 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 

6(25) 
Kommunstyrelsen 
2022-06-14 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

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

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten  
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Dnr 2022-00057  

§ 58 Årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att:  
• redovisningen av den årliga uppföljningen av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet för 2021 godkänns 
• Personalfunktionen får i uppdrag att utveckla följande områden: 

Arbetsmiljöpolicy och mål, Rutiner och roller i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet, Introduktion, Chefers förutsättningar och 
kompetens i arbetsmiljöarbetet, Tillbudsrapportering, Processen för 
årlig uppföljning och Riskanalyser i det löpande systematiska 
arbetsmiljöarbetet  

Ärende 

Arbetsgivaren är skyldig att årligen följa upp det systematiska 
arbetsmiljöarbetet för att säkerställa att lagar och föreskrifter följs samt 
upprätta en handlingsplan för utveckling av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Uppföljningen ska dokumenteras skriftligt.  
 
Den årliga uppföljningen berör hela organisationen och ska genomföras på 
arbetsplatsnivå, verksamhetsnivå och för hela förvaltningen. Enligt 
föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 11 § ska 
arbetsgivaren följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet minst en gång 
per år. Syftet är att det egna arbetsmiljöarbetet ska granskas och motsvara 
de krav som finns i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. 
 
Analys 
Utifrån resultatet har arbetsgivaren identifierat följande områden som 
behöver förbättras; Arbetsmiljöpolicy och mål, Rutiner och roller i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet, Introduktion, Chefers förutsättningar och 
kompetens i arbetsmiljöarbetet, Tillbudsrapportering, Processen för årlig 
uppföljning och Riskanalyser i det löpande systematiska arbetsmiljöarbetet  
 
Förslag till åtgärder inom dessa områden är utbildningsinsatser, 
information, erfarenhetsutbyte, material och verktyg via 
personalfunktionen och chefer. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Pernilla Bredin, HR-chef 2022-05-18 
Handlingsplan för arbetsmiljöarbetet i Hofors kommun 
KSAU 2022-05-30 § 52 
Muntlig information, Pernilla Bredin, HR-chef 

Skickas till 

Kommunchef 
Akten  
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Dnr 2022-00035  

§ 59 Uppföljning per april 2022, Kommunstyrelsen 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens uppföljning per 
april 2022. 

Ärende 

Kommunstyrelsen redovisar uppföljning efter april månad 2022 med ett 
prognostiserat ekonomiskt resultat vid årets slut samt måluppfyllelsen. 
Uppföljningen innehåller även väsentliga händelser och 
framtidsbedömning. 
 
Bedömning för helår 2022 baserat på utfall per april för kommunstyrelsen 
pekar på ett underskott om cirka 10 mnkr. Den största avvikelsen i prognos 
jämfört med budget finns inom städ- och måltidsservice (5,4 mnkr). Kultur 
och fritidsenhetens prognos för helår är -1,4 mnkr. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Andreas Wibecker 2022-05-23 
Kommunstyrelsens uppföljning per april 2022 
Muntlig information, Andreas Wibecker, ekonom och Petra Lindstedt, 
kommunchef 

Skickas till 

Akten  
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Dnr 2022-00036  

§ 60 Uppföljning per april 2022, Hofors Kommun 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljning per april 2022 för 
Hofors kommun. 

Ärende 

Uppföljningen per april 2022 innehåller väsentliga händelser, 
måluppfyllelse, ekonomi samt en framtidsbedömning. Efter april månad ska 
kommunen redovisa prognostiserat ekonomiskt resultat för året, en analys 
av eventuella avvikelser samt förslag på åtgärder som föranleds av 
uppföljningen.  
 
Bedömningen av helårsprognosen efter april är ett överskott på 4,5 mnkr 
och ett underskott på 9,9 mnkr i jämfört med budgeterat resultat 2022 och 
med det når vi inte målet om en god ekonomisk hushållning av befintliga 
resurser. En av anledningarna till detta är att många åtgärder för att få en 
ekonomi i balans är ogenomförda eller försenade. Det är framför allt 
verksamheterna inom Socialnämnden och Kommunstyrelsen som avviker 
från de ekonomiska ramarna. Skatteintäkter och bidrag är beräknade att 
vara högre än budgeten. 
 
Vid en genomgång av måluppfyllelsen under 2022 första fyra månader kan 
konstateras att kommunen kunnat prestera bättre på flertalet områden. 
Dock finns ett område som inte kan ges godkänt och det är "god ekonomisk 
hushållning". Eftersom just ekonomin är den grund som de olika 
verksamheterna vilar på, finns här anledning att särskilt uppmärksamma 
det ekonomiska läget. Till kommunstyrelsens nästa sammanträde i 
september kommer därför åtgärder för att komma på ram att presenteras. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Yuval Chulati, Ekonomichef, 2022-05-30 
Uppföljning per april 2022 Hofors kommun, 2022-05-30 
Uppföljning per april 2022 Kommunstyrelsen 
Uppföljning per april 2022 socialnämnden 
Uppföljning per april 2022 Barn och utbildningsnämnden 
KSAU 2022-05-30 § 55 
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Muntlig information Yuval Chulati, ekonomichef och Petra Lindstedt, 
kommunchef 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten  
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Dnr P14  

§ 61 Information ekonomi 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 

Kommunstyrelsen informeras om: 

 prognos för 2022 per den 14 juni för kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden samt socialnämnden 

Beslutsunderlag 

Muntlig information Yuval Chulati, ekonomichef 
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Dnr 2022-00053  

§ 62 Reviderad förbundsordning för 
Samordningsförbund Gävleborg 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet som sitt eget och överlämna 
det till Samordningsförbundet Gävleborg. 

Ärende 

Jurister hos Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Sveriges kommuner 
och regioner har gjort en omtolkning av 10§ Lag (2003:1 210) om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser. Samordningsförbundets styrelse har 
därför fastställt ett förslag till reviderad förbundsordning som skickats på 
remiss till alla medlemmar. 
 
Enligt 10§ ska varje förbundsmedlem vara representerad i 
förbundsstyrelsen med minst en ledamot och en ersättare. I den tidigare 
tolkningen ansågs varje part för sig (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
Region, kommun) som en medlem. Enligt gällande ordning ska 
kommunerna tillsammans utse fem ledamöter och fem ersättare. 
 
En omtolkning har nu skett vilket innebär att varje enskild kommun anses 
vara en medlem och ska vara representerad av minst en ledamot och en 
ersättare i styrelsen. Följaktligen kommer styrelsen att bestå av tretton 
ledamöter och tretton ersättare istället för åtta. En annan förändring som 
gjorts gäller rätten att närvara vid möten som nu ändras till att ej 
tjänstgörande ersättare har närvaro- och yttranderätt vid tillfällen 
beslutade av styrelsen.  
 
Paragrafen gällande ersättning vid möten har tydliggjorts och det har gjorts 
ett tillägg om att arvoden och övriga ersättningar ska beslutas av styrelsen. 
Det har också lagts till att förbundet betalar arvode om revisor anlitar 
sakkunnigt biträde. 
 
I övrigt har vissa redaktionella förändringar genomförts i texten. 
 
Ekonomisk kalkyl 
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I och med att samordnarförbundet ledamöter utökas så innebär det också 
en högre kostnad för arvoden mm. Denna kostnad kommer att belasta 
samordnarförbundets budget, där Hofors kommun tillsammans med övriga 
medlemskommuner står för en fjärdedel.  
 
Yttrande 
Förslaget som föreligger innebär inga stora skillnader för kommunen. 
Hofors kommun har inget att erinra mot förslaget till reviderad 
förbundsordning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Jenny Hammar, samordnare 2022-05-16 
Förbundsordning – reviderad juni 2016 
Förslag revidering Förbundsordning Samordningsförbund 
KSAU 2022-05-30 § 56 

Skickas till 

Samordningsförbund Gävleborg 
Akten  
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Dnr 2022-00056  

§ 63 Minoritetspolitiskt program 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till det 
minoritetspolitiska programmet och skicka det på remiss till socialnämnden, 
barn- och utbildningsnämnden, de kommunala råden samt berörda 
intresseorganisationer för yttrande. 

Ärende 

Sedan 2019 har kommunen ett krav att anta mål och riktlinjer för sitt 
minoritetspolitiska arbete. Samma år antog kommunen ett 
minoritetspolitiskt program vars syfte är att tydliggöra kommunens ansvar 
och förhållningssätt gällande minoritetsfrågor samt möjliggöra för ett mer 
strategiskt och långsiktigt arbete. Det minoritetspolitiska programmet ska 
revideras inför varje ny mandatperiod. 
 
En översyn av dokumentets struktur har genomförts, då ett försättsblad till 
minoritetslagens grundskydd och det förstärkta skyddet tagit bort. Detta 
har gjorts för att inte låsa programmet till enbart minoritetslagen då 
nationella minoriteters rättigheter även finns reglerade i annan lagstiftning. 
Följaktligen har kommentaren att bestämmelserna regleras i skolagen tagit 
bort under inriktningen förskola. 
 
I samband med kommunfullmäktiges beslut att anta programmet fick 
styrelsen och nämnderna i uppdrag att årligen ta fram handlingsplaner för 
sitt minoritetspolitiska arbete. Detta arbetssätt har påverkat kommunens 
arbete positivt då det exempelvis lett till ökad kommunikation och att 
styrelsen och nämnderna har valt att arbeta utifrån olika fokusområden och 
genomfört insatser utifrån det. Däremot har det också lett till att 
handlingsplanerna inte har omfattat kommunens helhetsarbete med 
minoritetspolitiken. 
 
För att få en mer ändamålsenlig organisering av arbetet föreslås det att 
Kommunstyrelsen i samverkan med Socialnämnden och Barn- och 
utbildningsnämnden ska upprätta en gemensam kommunöverripande 
handlingsplan med mål och åtgärder för arbetet, vilket också årligen ska 
följas upp av kommunstyrelsen. 
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Inflytande och delaktighet är en grundpelare i minoritetspolitiken och är en 
förutsättning för att kommunen ska kunna utveckla ett effektivt och 
ändamålsenligt arbete samt uppfylla lagens intentioner. För att möjliggöra 
detta finns det ett behov av att ha ett mer strukturerat och planerat 
arbetsätt för samrådförfarandet med de nationella minoriteterna. 

Beslutsunderlag 

Förslag revidering av minoritetspolitiskt program 
Minoritetspolitiskt program 2019-2022 
Tjänsteskrivelse Jenny Hammar, samordnare, 2022-05-17 
KSAU 2022-05-30 § 57 

Skickas till 

Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Pensionärsrådet 
Tillgänglighetsrådet 
Brottsförebyggande rådet 
Hofors kommuns samrådsgrupp för sverigefinska minoriteten  
Hoforsin Suomi-seura/Hofors finska förening   
Huolettomat   
Kirkkokerho - Svenska kyrkan  
Gävleborgs romska internationella förening 
Svenska Tornedalingars riksförbund 
Sveriges Jiddischförbund 
Svenska samernas riksförbund  
Akten   
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Dnr 2022-00059  

§ 64 Beslut om investering i ny belysning 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna investering om 250 000 kr för byte 
till ny miljö- och energibesparande belysning i Hoforshallen och att 
åtgärden finansieras genom omfördelning av 2022 års investeringsbudget. 

Ärende 

I Hofors Kommun finns ett flertal idrottsanläggningar där man har den äldre 
typen av ljuskällor. På Stålringen är det till exempel kvicksilverlampor i 
armaturer på äldre trästolpar. År 2015 skärptes EU-kraven i enlighet med 
Ekodesigndirektivet och detta innebar att kvicksilverljuskällor inte längre får 
tillverkas.  
 
Ett byte till nya ljuskällor får positiva följdeffekter både ur ett 
miljöperspektiv och ur ett driftperspektiv.  
 
Som förslag föreslås att ljuskällorna i Hoforshallen är först att bytas ut. 
Kostnaden för detta bedöms till ca 100 000 kr för ljuskälla och ca 150 000 kr 
för demontering, kablage och montering. Fritidsenheten ser gärna att ny 
ljuskälla installeras under hösten 2022 i Hoforshallen. 
 
Kommunkontoret bedömer att denna investering ryms under 2022 genom 
att befintlig investeringsbudget omfördelas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Lars-Åke Östlin, Kultur- och fritidschef, 2022-06-02 

Skickas till 

Akten  
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Dnr 2022-00027  

§ 65 Motion om investeringsplan för grundskolorna 
i Hofors kommun 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige 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 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten  
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Dnr 2022-00043  

§ 66 Initiativärende angående idrottsturism 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anse initiativärendets frågor besvarade. 
 
Anne Persson (HOP) deltar inte i beslutet. 

Ärende 

Anne Persson (HOP) inkom till kommunstyrelsens sammanträde den 2022-
04-05 med ett initiativärende gällande idrottsturism och årets 
hockeycamper. Kommunchefen fick av kommunstyrelsen i uppdrag att 
bereda ärendet och återkomma med svar. 
 
Hockeycampen kommer att genomföras i år. Det finns inga beslut att avlysa 
Hofors Hockey Camp. Däremot är justeringar gjorda utifrån kostnadsläget 
på några av kommunens enheter och att tidigare planering inte fungerat 
optimalt. Hockeyn har ett avtal som gäller till november, men konceptet har 
kostat stora pengar för kommunen och enheterna kost/städ och tidigare 
fritidsenheten har varit hårt drabbade ekonomiskt under 2021. Beräkningar 
finns gjorda av personal på kost/fritid, administration samt 
kommunekonom. Nuvarande avtalen ska utvärderas i augusti och 
kommunen kommer att uppfylla de krav som ställs under perioden avtalen 
gäller. 
 
Övernattning erbjuds, men lägerdeltagare kommer inte att kunna bo i 
samma klassrum som tidigare p.g.a. renovering som skolan har beslutat. 
Däremot erbjuds lägerdeltagare boende i angränsande lokaler (samma 
byggnad). 
 
Frågan om förlorade intäkter (årets) p.g.a. färre anmälningar går inte säga 
idag då anmälningarna inte är klara. Lägerdeltagare fylls på hela tiden och 
det är endast sista veckan av Hofors Hockey Camp som inte är riktigt 
fullbokad. Prognosen är god enligt idrottsturismsamordnare. Enligt 
idrottsturismsamordnare finns det ingen sanning att vi har sämre goodwill 
under 2022, det är i så fall ryktesspridning. Det har funnits frågor om vi 
förlorat lag nu när det blivit dagverksamhet, svaren ser ut så att Täby har 
bokat av läger vecka 26. Sundbyberg gillade inte matupplägget 2021 (dvs 
catering) men har bokat vecka 30. Konståkningen generellt vill ha mat från 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(25) 
Kommunstyrelsen 
2022-06-14 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

kost/städenhet för fortsatt intresse till 2022. Analysen som 
idrottsturismsamordnaren gjort är att restaurangerna inte klarar av att 
leverera mat till camperna med fullgod service som det var när kost/städ 
var ansvariga. 
 
Vi ser inte att kommunen bryter mot några punkter i gällande avtal Hofors 
Hockey Camp Avtal med köp av tjänst för rektor till Hofors Hockey Camp.  
 
Fritidenhetens besparingskrav och underskott kan inte beskyllas på 
hockeyn, men för kommunen har det varit en betydande kostnad under 
tidigare år, då man tagit in extra personal vilket belastat budget negativt, 
både för tidigare fritidsenheten och för kost/städenheten.  
 
Idrottsturismsamordnare har haft kontakt med ordförande i HHC varje 
vecka under våren hur planeringen går för Hofors Hockey Camp. 
Kultur/fritidschef har tillsammans med idrottsturismsamordnare dessutom 
haft uppföljningsmöten månadsvis med ordförande i HHC för att se hur 
planeringen går för Hofors Hockey Camp. 
 
Utifrån ovanstående information föreslås kommunstyrelsen besluta att 
anse initiativärendet besvarat och att det därmed avslutas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Petra Lindstedt, kommunchef, 2022-05-19 
KS 2022-04-05 § 34 
Initiativärende angående idrottsturism, 2022-04-05 
KSAU 2022-05-30 § 58 

Skickas till 

Akten  
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Dnr 2022-00022  

§ 67 Rapportering av delegationsbeslut 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporteringen. 

Ärende 

Rapportering av delegationsbeslut för perioden 2022-05-07 – 2022-06-02: 
 

Doknr Datum Beskrivning Delegat 

14436 2022-05-31 Ordförandebeslut om yttrande över regional 
kulturplan för Gävleborg 2023-2026 

Kenneth 
Axling 

14434 2022-05-31 Ordförandebeslut om yttrande över regional 
biblioteksplan för Gävleborg 2023-2026 

Kenneth 
Axling 

14407 2022-05-23 Överenskommelse om uthyrning i andra 
hand till BK66 - Hofors 6.87, Centralgatan 18-
20 

Petra 
Lindstedt, 
Kenneth 
Axling 

14377 2022-05-17 Upplåtelseavtal för tillstånd att använda väg 
vid biltävlingen Kulsvängen 

Petra 
Lindstedt 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Linda Höglin, kanslichef, 2022-06-02 

Skickas till 

Akten  
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Dnr 2022-00021  

§ 68 Rapportering av meddelanden 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporteringen. 

Ärende 

Rapportering av meddelanden för perioden 2022-05-07 – 2022-06-02: 
 

Doknr Datum Avsändare Beskrivning 

14439 2022-05-31 Länsstyrelsen Samråd gällande Regional 
vattenförsörjningsplan för Dalarnas län 
2022 

14457 2022-05-30 Social-
departementet 

Remiss av SOU 2022:11 Handlingsplan 
för en långsiktig utveckling av 
tolktjänsten 

14425 2022-05-25 VGS Protokoll VGS 2022-05-18 §§ 73-77, 79-
92 

14399 2022-05-23 Brottsföre-
byggande Rådet 

Protokoll Brottsförebyggande rådet, 
2022-05-16 

14373 2022-05-18 Hofors Elverk Styrelsemöte Hofors Elverk 2022-05-24 

14368 2022-05-17 Hoforshus Styrelsemöte Hoforshus 2022-05-24 

14343 2022-05-11 Region 
Gävleborg 

Protokoll Företagshälsovårdsnämnden 
2022-04-29 

14339 2022-05-10 Inera AB Kallelse till årsstämma 2022 - Inera AB 

14338 2022-05-10 VGS Kallelse VGS 2022-05-18 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Linda Höglin, kanslichef, 2022-06-02 

Skickas till 

Akten  
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Dnr P15  

§ 69 Information/rapportering 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 

Kommunstyrelsen informeras/ställer frågor om: 

 tillstånden för "valstugor" 

 underlaget i multisportarenan 

 kommunens del i hockeyclubbens satsning på utländska spelare 

Beslutsunderlag 

Muntlig information, Linda Höglin, kanslichef och Petra Lindstedt, 
kommunchef 
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Dnr 2022-00067  

§ 70 Beslut om prioritering av asfalterings- och 
belysningsåtgärder 2022  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

 godkänna nedanstående prioritering av asfalterings- och 
belysningsåtgärder under 2022 samt 

 godkänna investering i beläggningsarbeten vid Hoforshallens 
parkering och infart för en kostnad om ca 530tkr och att åtgärden 
finansieras genom omfördelning av 2022 års investeringsbudget. 

Ärende 

I Hofors kommuns investeringsbudget för 2022 finns avsatta medel för 
asfaltering om 3 mkr samt allmänna belysningsåtgärder om 1mkr. 
Hoforshus AB har i samråd med kommunkontoret tagit fram ett förslag på 
genomförande där belysnings- och asfalteringsarbeten sker parallellt. På 
detta sätt kan schaktkostnaderna begränsas och störningarna för trafik och 
boende reduceras. Kommunen arbetar med begränsade resurser och det är 
därför av vikt att investeringar och reinvesteringar sker efter behov. Vilket 
innebär att endast delar av en gata blir aktuell för en insats.  
 
Till följd av projektet med E16 och dess trafikpåverkan bör inga ytterligare 
arbeten ske i anslutning till E16 som ytterligare försvårar framkomligheten. 
Däremot finns det prioriterade gator som har behov av ny beläggning så 
snart projektet är i mål. 
 
Att förbättra belysningen är en viktig trygghetsskapande åtgärd som 
kommunen valt att prioritera. Därför är det angeläget att detta arbete 
kommer till stånd så snart som möjligt. Hoforshus AB uppmanas därav att 
prioritera följande gator/del av gata under året: Brunnsgatan, Kapellgatan, 
Bergsgatan, Bryggargatan, Björkhagsgatan samt Brännkärrsgatan.  
 
Beläggningen vid infarten och parkeringen vid Hoforshallen är i dåligt skick. 
Det gäller asfalten, uppmärkta linjer och potthåll. Hoforshus AB uppdras 
därav att genomföra en upprustning av ytskiktet redan under innevarande 
år. Finansiering sker inom ramen för investeringsbudgeten där avsatta 
medel för bredbandsutbyggnad ej kommer att nyttjas.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Fredrik Sundqvist Chef kommunkontoret, 2022-06-02  

Skickas till 

Hoforshus AB 
Akten  
 


