SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Datum
Tid
Plats
Närvarande
Justerare
Justeringens plats och tid
Justerade paragrafer

2018-09-18
17:30 - 18:45
Torsåkers bygdegård
Se sidan 2
Susanna Wintherhamre
Arne Evertsson
Kommunkontoret, 2018-09-24
64-85

Sekreterare
Linda Höglin
Ordförande
Diana Blomgren
Justerare
Susanna Wintherhamre

Arne Evertsson

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Sammanträdesdatum
Justerade paragrafer
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned
Förvaringsplats för protokollet

Kommunfullmäktige
2018-09-18
64-85
2018-09-25
2018-10-16
Kommunkontoret, Hofors

Underskrift
Linda Höglin, sekreterare

1 (29)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2 (29)

Kommunfullmäktige
2018-09-18

Ledamöter
Diana Blomgren
Linda Lundberg
Anne Persson
Daniel Johansson
Marie-Louise Dangardt
Linda-Marie Anttila
Tomas Fröjd
Tomas Isaksson
Kenneth Axling
Torbjörn Jansson
Tiina Kauppi
Gunnar Bergkvist
Xamuel Gonzalez Westling
Susanna Wintherhamre
Daniel Wintherhamre
Kent Andersson
Raimo Ojanen
Hans Larsson
Ann-Sofie Stenbacka
Arne Evertsson
Bror Sundin

Tjänstgörande ersättare
Carolin Bränvall
Juha Könönen
Daniel Nyström
Per Tjerneld

Övriga närvarande
Linda Höglin
Torbjörn Söderström

Justerare

Kommentar
(S)
(V)
(HOP)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(V)
(HOP)
(OPOL)
(C)
(C)
(L)
(OPOL)

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

(S)
(S)
(M)
(M)

Kommentar
Ersätter
Mari Rasjö
Ing-Marie Möller-Andersen
Ziita Eriksson
Alf Persson

Uppdrag/Ansvar
Kanslichef
Revisionen

Utdragsbestyrkande

Kommentar
§ 67

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

3 (29)

Kommunfullmäktige
2018-09-18

Innehållsförteckning
§ 64 Kungörande ................................................................................................................. 4
§ 65 Godkännande av dagordning.................................................................................... 5
§ 66 Allmänhetens frågestund ........................................................................................... 6
§ 67 Information revisionen ................................................................................................ 7
§ 68 Avsägelse/fyllnadsval ................................................................................................. 8
§ 69 Delägarskap via förvärv av aktier i Inera AB ........................................................ 10
§ 70 Utökat verksamhetsområde för det kommunala avloppsnätet avseende
Bergvreten 1:4 ............................................................................................................ 12
§ 71 Uppföljning per april Hofors kommun .................................................................... 14
§ 72 Budget 2019 samt plan 2020-2021 ........................................................................ 15
§ 73 Motion om att återupprätta ungdomsforum .......................................................... 17
§ 74 Interpellation om anhörigvårdare ............................................................................ 18
§ 75 Medborgarförslag om gratis träning för pensionärer, anmälan ......................... 19
§ 76 Motion om askkoppar vid alla parkbänkar i centrala Hofors, anmälan ............ 20
§ 77 Motion om nybyggnation på Ställargatan, anmälan ............................................ 21
§ 78 Motion om solceller, anmälan ................................................................................. 22
§ 79 Motion om analysering av avloppsvatten, anmälan ............................................ 23
§ 80 Motion om kommunens busshållplatser, anmälan .............................................. 24
§ 81 Motion om motortrafik på Olof Hjorts väg, anmälan ............................................ 25
§ 82 Motion om belysning på gångväg mellan Postiljonsvägen och Kägelvägen,
anmälan....................................................................................................................... 26
§ 83 Interpellation om Finnåsens idrottsområde, anmälan ......................................... 27
§ 84 Interpellation om studiebesök i kyrkan, anmälan ................................................. 28
§ 85 Rapportering till Kommunfullmäktige ..................................................................... 29

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

4 (29)

Kommunfullmäktige
2018-09-18
Dnr

§ 64 Kungörande
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna sammanträdets kungörande.

Ärende
Kommunfullmäktiges sammanträde har kungjorts på kommunens officiella anslagstavla.

Justerare

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

Ärende
Ärende 5 ”Allmänhetens frågestund” utgår. Inga frågor har inkommit.
Ärende 12 ”Motion om att återupprätta ungdomsforum” utgår.

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2018-09-18
Dnr

§ 66 Allmänhetens frågestund
UTGÅR.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 67 Information revisionen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna informationen.

Ärende
Revisionen åker på konferens för att diskutera framtidens äldreomsorg samt värdegrund
för ledning. Nästa sammanträde för revisionen är 24 oktober, de kommer då att titta på
delårsbokslutet.

Beslutsunderlag
Muntlig information Torbjörn Söderström, revisionen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2014/104

§ 68 Avsägelse/fyllnadsval
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 att entlediga
o Erik Virén (S) som ersättare i Hofors Elverk,
o Britt-Marie Hillberg (HOP) som ledamot i Valnämnden,
o Mathias Strand (HOP) som ledamot i Kommunfullmäktige och Barn- och utbildningsnämnden,
 att utse
o Christel Breske Hirscher (HOP) som ny ledamot i Valnämnden, efter BrittMarie Hillberg, för resterande mandatperiod 2015-2018,
o Kent Andersson (HOP) som ny ledamot i Barn- och utbildningsnämnden, efter Mathias Strand, för resterande mandatperiod 2015-2018,
o Johan Stenberg (HOP) som ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden, efter Kent Andersson, för resterande mandatperiod 2015-2018,
o Margon Johansen (SD) som ny ersättare i Kommunstyrelsen, efter Ioan Paris,
för resterande mandatperiod 2015-2018,
o Charlie Ahlholm (SD), som ny ledamot i Socialnämnden, efter Ioan Paris, för
resterande mandatperiod 2015-2018,
o Sara Oskarsson (SD) som ny ledamot i Barn- och utbildningsnämnden, efter
Ioan Paris, för resterande mandatperiod 2015-2018.

Ärende
Erik Virén (S), Britt-Marie Hillberg (HOP) och Mathias Strand (HOP) har inkommit med begäran om att entledigas från sina samtliga uppdrag. Förutom de uppdrag som Kommunfullmäktige har att hantera överlämnas till Barn- och utbildningsnämnden att utse ny ledamot i Kulturutskottet efter Mathias Strand. För Hoforspartiets ledamöter har partiet lämnat
in förslag på nya ledamöter.
I ett tidigare beslut (KF 2018-05-29/ § 58) har Kommunfullmäktige beslutat att entlediga
Ioan Paris (-) från sina uppdrag som ledamot i Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden samt som ersättare i Kommunstyrelsen. Sverigedemokraterna, vars mandat Ioan
Paris har suttit på, saknar idag representanter i Kommunfullmäktige, men har via e-post
inkommit med förslag på ersättare till dessa uppdrag.

Beslutsunderlag
Muntlig information, Diana Blomgren, ordförande

Expedieras
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Länsstyrelsen
Erik Virén
Britt-Marie Hillberg
Mathias Strand
Christel Breske Hirscher
Kent Andersson
Johan Stenberg
Margon Johanssen
Charlie Ahlholm
Sara Oskarsson
Hemsidan
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 69 Delägarskap via förvärv av aktier i Inera AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB (556559-4230) för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
 Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.
 Utgiften på 42 500 kronor finansieras ur kommunens egen likviditet.

Ärende
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-hälsa. Verksamheten riktar sig
till både invånare och medarbetare inom vård och omsorg. Genom bolaget sker samverkan
kring gemensamma lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland de
gemensamt utvecklade tjänsterna finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagning på nätet) och Journal via nätet.
Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har diskuterats
under många år. Efter en omfattande förankrings- och beslutsprocess beslutade styrelsen
för SKL den 7 oktober 2016 att godkänna att SKL Företag AB förvärvar merparten av aktierna i Inera AB. Samtliga landsting och regioner har sedan dess fattat beslut om att sälja 145
av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den formella tillträdesdagen 16 mars 2017 kan nu landets kommuner erbjudas att köpa fem aktier vardera och bli delägare på samma villkor
som landsting och regioner. Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom ägarråd och
bolagsstämma. I bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, med politiska företrädare – sex från
kommunsidan, sex från landsting/regioner samt tre tjänstemän.
Hittills har Ineras verksamhet varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet, men genom
det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom betydligt fler verksamhetsområden,
till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad.
Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster från Inera
AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade Teckal-undantaget i upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen också vara med och påverka utvecklingen av
digitalisering i offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger också i linje med SKL:s uppdrag är
att främja och stödja samverkan mellan medlemmarna i verksamhetsutveckling genom
digitala lösningar.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Mats Hägglund, ekonomichef, 2018-01-25
Bilaga 1 – Aktieöverlåtelseavtal
Bilaga 2 – Anslutningsavtal Inera AB
Bilaga 3 – Aktieägaravtal
Bilaga 4 – Bolagsordning
Bilaga 5 – Ägardirektiv
Bilaga 6 – Inera Årsrapport 2015
KSAU 2018-05-29/ § 73
KS 2018-06-19/ § 72

Expedieras
Akten
Ekonomienheten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 70 Utökat verksamhetsområde för det kommunala avloppsnätet avseende Bergvreten 1:4
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområdet för kommunalt avlopp avseende Bergvreten 1:4 enligt bifogad karta (se bilaga).

Ärende
I slutet av mars 2017 inkom en ansökan från fastighetsägarna till Bergvreten 1:4 om att
ansluta sig till det kommunala avloppsnätet. Fastigheten ingår i verksamhetsområde för
kommunalt vatten men ej i verksamhetsområde för kommunalt avlopp. Angränsande bostadsfastigheter ingår i kommunalt VA-område för vatten och avlopp.
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd har yttrat sig ur ett miljö- och hälsoskyddsperspektiv och förordar en anslutning till det kommunala avloppsnätet för fastigheten
Bergvreten 1:4. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2017-11-07 att överlämna
ärendet till Gästrike Vatten AB för teknisk utredning och kostnadsberäkning. Den 2018-0430 inkom Gästrike Vatten AB med ett yttrande till Hofors kommun.
Kommunfullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet om fastigheten skall ingå i verksamhetsområdet för avlopp. Ett beslut om att fastigheten skall ingå i
verksamhetsområdet är tvingande för den anslutande fastigheten och
anslutningsavgiften är satt enligt antagen VA-taxa.
Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster gäller och syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till
skyddet för människors hälsa eller miljön.

Ekonomisk kalkyl
Det tillkommer ingen kostnad för själva utökandet av verksamhetsområdet för det kommunala avloppsnätet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, strategi- och servicechef Håkan Eck, 2018-05-14
Yttrande, Gästrike vatten AB, 2018-04-20
Yttrande, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, 2017-07-10
Karta över Bergvreten 1:4, 2018-01-03
Protokoll, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2017-11-07 § 141
KSAU 2018-06-05/ § 76
KS 2018-06-19/ § 75

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Expedieras
Akten
Gästrike vatten AB
Hofors vatten AB
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
Fastighetsägarna Bergvreten 1:4
Strategi- och servicechef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 71 Uppföljning per april Hofors kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljning per april 2018 för Hofors kommun.

Ärende
En större uppföljning för Hofors kommun har gjorts per sista april 2018.
Uppföljningen innehåller väsentliga händelser, måluppfyllelse, ekonomisk uppföljning samt
en framtidsbedömning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Mats Hägglund
Rapport” Uppföljning per april 2018 Hofors kommun”
KS 2018-06-19/ § 79

Expedieras
Socialnämnden
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 72 Budget 2019 samt plan 2020-2021
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna budget 2019 samt plan 2020-2021 med de ändringar som Kommunstyrelsen föreslagit.

Reservationer och protokollsanteckningar
Anne Persson (HOP), Kent Andersson (HOP), Daniel Nyström (M) och Per Tjerneld (M) deltar inte i beslutet.
Linda Lundberg (V), Xamuel Gonzalez Westling (V), Susanna Wintherhamre (V) och Daniel
Wintherhamre (V) reserverar sig mot beslutet.

Ärende
Ett förslag till budget 2019 samt plan 2020-2021 har tagits fram. I budgetförslaget ligger en
oförändrad utdebitering på 22,86 kr. Till grund för beräknade skatteintäkter ligger befolkningsunderlaget per 1 november 2018. Här gör Hofors kommun bedömningen att invånarantalet ligger på 9642 personer. Under planperioden är sedan prognosen att befolkningen
skall vara oförändrad. Detta antagande ligger under den riksprognos som SKL tagit fram.
Antagandet medför att skatter och bidrag ökar med i snitt 2,3 % per år under planperioden.
Detta är lägre än riksprognosen som medför en ökning med 3,1 % per år.
Skatteintäkterna ökar med 22 mkr mellan 2018 och 2019. Till denna ökning läggs ökade
statsbidrag samt finansiella intäkter som medför att de totala intäkterna ligger på 661,1
mkr. I de finansiella intäkterna ingår en extra aktieutdelning från Heab. Ett överskottsmål
på 1 % medför att det beräknade överskottet måste vara 6 mkr. Sedan måste tidigare års
underskott täckas vilket gör att ytterligare 6,4 mkr har lagts till i resultatet. Totalt budgeterat överskott blir då 12,4 mkr. Återstår 648,7 mkr att fördela till nämnderna. De preliminära
ramarna var 633,2 mkr varför ytterligare 15,5 mkr har kunnat fördelas. Av dessa har SN fått
6,2 mkr och BUN 10,4 mkr. KS har istället fått en minskad ram på 1,1 mkr. Det samlade resultatet för 2019 samt planåren 2020-2021 är 30,0 mkr.
Behoven inom SN och BUN är stora. Verksamheterna inom dessa nämnder har prioriterats.
Inom SN har nya boenden öppnats och kostsamma beslut inom LSS kräver stora resurser.
Samtidigt har statsbidragen reducerats från Migrationsverket. Inom BUN har barnantalet
vuxit inom för- och grundskola vilket kräver ytterligare resurser. Inom dessa nämnder finns
stora sparkrav. Detta föranleder att båda nämnderna har omfattande behov av att vidta
åtgärder för en anpassning av verksamheterna till en lägre kostnadsnivå.
På Kommunstyrelsens sammanträde 2018-09-06/ § 94 föreslogs följande ändringar i dokumenten:
 Sida 5 – Barn och utbildningsnämndens ram utökas med 12.4 miljoner för jämlik
skola.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ändras till – Barn och utbildningsnämndens ram utökas med 12.4 miljoner för att
stärka upp befintliga kostnader
Sid 9 – Står idag fem focusområden.
Ändras till - Två focusområden (växande kommun och hållbar utveckling)
Sid 9- Nämndsmålen fastställs av styrelse eller nämnd i juni.
Ändras till – Nämndsmålen fastställs av styrelse eller nämnd i april.
Sid 13 och sid 23- samt extra aktieutdelning från HEAB
Ändras till – förväntad extra aktieutdelning från HEAB
Sid 23 – Under år 2019 kommer det generella stadsbidragen att minska. Detta innebär…
Ändras till – Under år 2019 kommer det generella stadsbidragen att öka. Trots detta
innebär…
Sid 23 – Barn och utbildningsnämndens ram utökas med 10,4 miljoner för jämlik
skola.
Ändras till - Barn och utbildningsnämndens ram utökas med 10,4 miljoner för ökade
kostnader.
sid 10 punkt 6.2 stycke 3 i Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan
Ändras till – Minskar med 2,6 miljoner från 118,8 till 116,2 miljoner
Minskade kostnader för kost och städ
motsvarande ändring görs i Socialnämndens verksamhetsplan gällande riktade besparingskrav inom kost och städ och AMI.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Mats Hägglund
Budgetförslag 2019 samt plan 2020-2021
Verksamhetsplan Kommunstyrelsen
Verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden
Verksamhetsplan Socialnämnden
KS 2018-09-06/ § 94

Beslutsförslag under mötet
Linda-Marie Anttila (S) och Arne Evertsson (L) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Xamuel Gonzalez Westling (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag; Linda-Marie Anttilas (S) m.fl. förslag om
bifall till Kommunstyrelsens förslag och Xamuel Gonzalez Westlings (V) förslag om bifall till
Vänsterpartiets förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Linda-Marie Anttilas (S) m.fl. förslag.

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 73 Motion om att återupprätta ungdomsforum
UTGÅR

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 74 Interpellation om anhörigvårdare
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar efter ledamöterna getts tillfälle att yttra sig i frågan att avsluta interpellationsdebatten.

Ärende
Centerpartiet har inkommit med en interpellation om anhörigvårdare och ställer i denna
frågor om vilka rutiner det finns i kommunen för utredning av anhörigas situation och behov av stöd samt vilka rutiner det finns vid hjälp till ersättning för anhörigvårdare.
Socialnämndens ordförande, Kenneth Axling, har inkommit med ett skriftligt svar i vilken
han svarar på de frågor Centerpartiet ställt.
I interpellationsdebatten yttrar sig Ann-Sofie Stenbacka (C) och Kenneth Axling (S)

Beslutsunderlag
Interpellation, 2018-05-21
Interpellationssvar, 2018-09-07

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 75 Medborgarförslag om gratis träning för pensionärer, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget får ställas, att förslaget ska besvaras
av Kommunstyrelsen senast 2019-09-03 och att beslutet ska återrapporteras till Kommunfullmäktige.

Ärende
Ett medborgarförslag om gratis träning för pensionärer har inkommit till kommunen. Enligt
förslaget ska pensionärer få träna gratis på vardagar mellan kl. 07.15-10.00. Motiveringen
till förslaget är att med friskare pensionärer blir kostnaderna för sjukvård m.m. lägre.

Beslutsunderlag
Skrivelse Kommunfullmäktiges presidium, 2018-09-03
Medborgarförslag, 2018-07-30

Expedieras
Akten
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 76 Motion om askkoppar vid alla parkbänkar i centrala Hofors, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att den ska överlämnas till Kommunstyrelsen för beredning senast 2019-08-01.

Ärende
Kent Olsson (FHT) har inkommit med ett förslag att kommunen ska genomföra en översyn
och ställa ut askoppar vid alla parkbänkar i centrala Hofors. Olsson anser att de askoppar
som finns inte är tillräckligt och att fler askoppar skulle leda till mindre nedskräpning.
Olsson har tidigare lämnat in en motion i samma ärende och då fått avslag.

Beslutsunderlag
Skrivelse Kommunfullmäktiges presidium, 2018-09-03
Motion, 2018-05-29

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 77 Motion om nybyggnation på Ställargatan, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att den ska överlämnas till Kommunstyrelsen för beredning senast 2019-08-01.

Ärende
Kent Olsson (FHT) har inkommit med en motion om att kommunen ska bygga nya bostäder
med modern standard på Ställargatan.

Beslutsunderlag
Skrivelse Kommunfullmäktiges presidium, 2018-09-03
Motion, 2018-05-29

Expedieras
Akten
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2018/64

22
(29)

Kommunfullmäktige
2018-09-18

§ 78 Motion om solceller, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att den ska överlämnas till Kommunstyrelsen för beredning senast 2019-08-01.

Ärende
Kent Olsson (FHT) har inkommit med en motion om att kommunen ska genomföra en studie kring solceller och att energirådgivarna ska få utbildning.

Beslutsunderlag
Skrivelse Kommunfullmäktiges presidium, 2018-09-03
Motion, 2018-05-29

Expedieras
Akten
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2018/63

23
(29)

Kommunfullmäktige
2018-09-18

§ 79 Motion om analysering av avloppsvatten, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att den ska överlämnas till Kommunstyrelsen för beredning senast 2019-08-01.

Ärende
Kent Olsson (FHT) har inkommit med en motion om att kommunen ska kunna genomföra
analyser av avloppsvattnet för att upptäcka spår av cannabis, opiater eller liknande i syfte
att genomföra insatser för att förhindra användning av detsamma.

Beslutsunderlag
Skrivelse Kommunfullmäktiges presidium, 2018-09-04
Motion, 2018-05-29

Expedieras
Akten
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2018/105

24
(29)

Kommunfullmäktige
2018-09-18

§ 80 Motion om kommunens busshållplatser, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att den ska överlämnas till Kommunstyrelsen för beredning senast 2019-08-01.

Ärende
Anne Persson (HOP) har inkommit med en motion om kommunen går igenom statusen på
sina busshållplatser så att dessa kan förbättras med vind-/regnskydd och med sittplatser.
Persson framför i sin motion att många äldre i samhället ofta åker buss och att väntetiden
ibland kan bli lång.

Beslutsunderlag
Skrivelse Kommunfullmäktiges presidium, 2018-09-05
Motion, 2018-08-30

Expedieras
Akten
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2018/106

25
(29)

Kommunfullmäktige
2018-09-18

§ 81 Motion om motortrafik på Olof Hjorts väg, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att den ska överlämnas till Kommunstyrelsen för beredning senast 2019-08-01.

Ärende
Anne Persson (HOP) har inkommit med en motion om att den del av Olof Hjorts väg som
idag har ”motortrafik förbjuden” ska öppnas upp för biltrafik och att farthinder ska placeras
vid korsningen mot Värnavägen samt att den busskur som idag finns placerad på Olof
Hjorts väg ska flyttas till busshållplatsen på Bruksvägen.

Beslutsunderlag
Skrivelse, Kommunfullmäktiges presidium, 2018-09-05
Motion, 2018-08-30

Expedieras
Akten
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2018/107

26
(29)

Kommunfullmäktige
2018-09-18

§ 82 Motion om belysning på gångväg mellan Postiljonsvägen
och Kägelvägen, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att den ska överlämnas till Kommunstyrelsen för beredning senast 2019-08-01.

Ärende
Anne Persson (HOP) har inkommit med en motion om att kommunen ska installera belysning på gångvägen mellan Postiljonsvägen och Kägelvägen i Torsåker.

Beslutsunderlag
Skrivelse Kommunfullmäktiges presidium, 2018-09-05
Motion, 2018-08-30

Expedieras
Akten
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2018/65

27
(29)

Kommunfullmäktige
2018-09-18

§ 83 Interpellation om Finnåsens idrottsområde, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen inte får ställas med anledning av att marken ägs och förvaltas av Ovako.

Ärende
Kent Olsson (FHT) har inkommit med en interpellation om Finnåsens idrottsområde. Olsson
önskar få följande frågor besvarade:
- Har något gjorts angående nämnda område
- Finns det någon plan för området
- Kan det enligt kommunen användas till annat för kommunens invånare

Beslutsunderlag
Skrivelse Kommunfullmäktiges presidium, 2018-09-04
Interpellation, 2018-05-29

Expedieras
Akten
Kent Olsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2018/108

28
(29)

Kommunfullmäktige
2018-09-18

§ 84 Interpellation om studiebesök i kyrkan, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen ska besvaras av Barn- och utbildningsnämndens ordförande vid Kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 2018-10-16.

Ärende
Anne Persson (HOP) har inkommit med en interpellation om elevers möjligheter att göra
studiebesök i kyrkan.

Beslutsunderlag
Skrivelse Kommunfullmäktiges presidium, 2018-09-05
Interpellation, 2018-08-30

Expedieras
Akten
Barn- och utbildningsnämndens ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2018/1002

29
(29)

Kommunfullmäktige
2018-09-18

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

Ärende
Rapportering till Kommunfullmäktige för perioden 2018-05-17 – 2018-09-07:
Löpnr
712/2018

Ärende
SN 2018-05-17 § 70 - Rapportering av ej verkställda
beslut kvartal 1 2018
758/2018 VGS 2018-05-24 § 76 - Intern kontrollplan 2018
Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd
1036/2018 SN 2018-08-30 § 98 Rapportering av ej verkställda
beslut kvartal 2 2018

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, Kanslichef, 2018-09-04

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Avsändare
Reg.datum
Socialnämnden 2018-05-24
VGS

2018-05-31

Socialnämnden 2018-09-07

