SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

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

2019-10-15
17:30 - 19:40
Folkets Hus, Valhall
Se sidan 2
Carina Halfvars
Jakob Staland
Kommunkontoret, 2019-10-18
89-110

Sekreterare
Linda Höglin
Ordförande
Diana Blomgren
Justerare
Carina Halfvars

Jakob Staland

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
2019-10-15
89-110
2019-10-18
2019-11-08
Kommunkontoret, Hofors

Underskrift
Linda Höglin, sekreterare

1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2 (33)

Kommunfullmäktige
2019-10-15

Ledamöter
Diana Blomgren
Torbjörn Nordström
Daniel Johansson
Linda-Marie Anttila
Kenneth Axling
Mari Rasjö
Tiina Kauppi
Remzija Kolasinac
Robert Vestrin
Jakob Staland
Arne Evertsson
Cia Norberg
Anne Persson
Gry Sjöberg
Sanna Stenberg
Anders Björk
Carina Halfvars
Olivia Drugge-Wikman
Margon Johansen
Charlie Ahlholm
Tomas Löfqvist
Annika Norup
Ziita Eriksson
Tjänstgörande ersättare
Anette Björk
Gunnar Bergkvist
Ann-Sofie Stenbacka
Håkan Nelin
Susanna Wintherhamre
Inger Johansson
Daniel Nyström
Övriga närvarande
Linda Höglin
Mikael Ingvarsson
Tommy Stenergard
Ingemar Kalén (KD)

Justerare

Kommentar
(S)
(L)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(C)
(L)
(L)
(HOP)
(HOP)
(HOP)
(HOP)
(V)
(V)
(SD)
(SD)
(SD)
(KD)
(M)

Ordförande
1:e vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Kommentar

(S)
(S)
(C)
(HOP)
(V)
(SD)
(M)

Ersätter
Tomas Isaksson
Kjell Höglin
Hans Larsson
Kent Andersson
Samuel Gonzalez
Sten Pettersson
Eva Julin
Uppdrag/Ansvar
Kanslichef
Nämndsekreterare
Förslagsställare
Ordf. revisionen

Kommentar

Utdragsbestyrkande

§ 92
§ 93

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

3 (33)

Kommunfullmäktige
2019-10-15

Innehållsförteckning
§ 89 Kungörande ................................................................................................................. 4
§ 90 Godkännande av dagordning.................................................................................... 5
§ 91 Allmänhetens frågestund ........................................................................................... 6
§ 92 Medborgarförslag om Lugneån, anmälan ............................................................... 7
§ 93 Information revisionen ................................................................................................ 8
§ 94 Entledigande/fyllnadsval ............................................................................................ 9
§ 95 Förändringar i Gästrike återvinnares förbundsordning ....................................... 10
§ 96 Exploatering av Böle Industriområde ..................................................................... 11
§ 97 Gävles begäran om utträde ur Inköp Gävleborg samt reviderad
förbundsordning för Inköp Gävleborg ..................................................................... 13
§ 98 Risk och krishantering utifrån ny mandatperiod ................................................... 16
§ 99 Redovisning av 2018 års partistöd ......................................................................... 17
§ 100 Motion om nollvision för självmord ....................................................................... 18
§ 101 Motion om ändringar i Kommunfullmäktiges arbetsordning ............................ 20
§ 102 Motion om belysning på gångväg mellan Postiljonsvägen och Kägelvägen 23
§ 103 Motion om porrfria miljöer för barn ....................................................................... 25
§ 104 Motion om kommunens busshållplatser.............................................................. 27
§ 105 Motion om motortrafik på Olof Hjorts väg ........................................................... 28
§ 106 Interpellation om Hofors kommuns deltagande i Stolt och nykter, anmälan . 29
§ 107 Interpellation om sexuella trakasserier mot ungdomar i skolan, anmälan .... 30
§ 108 Rapportering till Kommunfullmäktige ................................................................... 31
§ 109 Fråga om översyn av kommunens vägar, anmälan .......................................... 32
§ 110 Interpellation om enskilda vägar, anmälan ......................................................... 33

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-10-15
Dnr

§ 89 Kungörande
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna sammanträdets kungörande.

Ärende
Dagens sammanträde har kungjorts på kommunens officiella anslagstavla.

Justerare

Utdragsbestyrkande

4 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

5 (33)

Kommunfullmäktige
2019-10-15
Dnr

§ 90 Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen med nedanstående tillägg.

Ärende
Tillägg av ärenden:
Nr 23: Fråga om översyn av kommunens vägar, anmälan
Nr 24: Interpellation om enskilda vägar, anmälan

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 91 Allmänhetens frågestund
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avsluta ärendet.

Ärende
Allmänheten har enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning möjlighet att ställa frågor till
Kommunfullmäktiges ledamöter.
Inga frågor har inkommit till dagens sammanträde.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2019/76

§ 92 Medborgarförslag om Lugneån, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen för beslut och
att beslutet ska återrapporteras till Kommunfullmäktige senast 2020-05-31.

Ärende
Ett medborgarförslag har inkommit om att kommunen ska fatta beslut om en minimitappning av vatten till Lugneån om minst 200 liter per sekund oavsett årstid. Detta för att, enligt
förslagsställarna, kunna bibehålla och förstärka naturkvaliteterna som finns i området.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2019-09-18
Förslag till beslut från Kommunfullmäktiges presidium, 2019-10-01
Muntlig information, Tommy Stenergard, förslagsställare

Expedieras
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 93 Information revisionen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tacka för informationen.

Ärende
Revisionen har granskat kommunen gällande bemötande, service och tillgänglighet. Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde den 2019-09-24 yttrat sig över denna granskning.
Granskning av kommunens delårsrapport pågår.

Beslutsunderlag
Granskning bemötande, service och tillgänglighet, 2019-06-11
Yttrande ang. granskning bemötande, service och tillgänglighet, 2019-09-24
Muntlig information, Ingemar Kalén (KD), ordförande Revisionen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2018/121

§ 94 Entledigande/fyllnadsval
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 som ny suppleant i Värmevärden Hofors AB (org. nr. 556233-7914) utse Daniel Johansson (S) för resterande mandatperiod 2019-2022,
 som ny ersättare i Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland utse Sören Bergkvist
(S) för resterande mandatperiod 2019-2022,
 entlediga Jalil Karimi (S) som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden,
 som ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden utse Petra Elfström (S) för resterande mandatperiod 2019-2022,
 entlediga Eva Julin (M) som ledamot i Kommunfullmäktige, ledamot i Barn- och utbildningsnämnden samt som ersättare i Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd,
 begära ny sammanräkning hos Länsstyrelsen efter Eva Julins (M) avgång,
 som ny ledamot i Barn- och utbildningsnämnden utse Alf Persson (M) för resterande mandatperiod 2019-2022,
 som ny ersättare i Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd utse Björn Sylwan
(M) för resterande mandatperiod 2019-2022,
 entlediga Rolf Ekström (KD) som ersättare i Kommunstyrelsen, samt
 som ny ersättare i Kommunstyrelsen utse Annika Norup (KD) för resterande mandatperiod 2019-2022.

Ärende
Uppdrag som suppleant i Värmevärden Hofors AB och som ersättare i Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland står vakanta sedan Ann-Charlotte Nordström (L) entledigats.
Socialdemokraterna har inkommit med förslag på nya ersättare.
Jalil Karimi (S), Eva Julin (M) och Rolf Ekström (KD) har inkommit med begäran om att entledigats från uppdrag. Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna har inkommit med förslag på nya ledamöter och ersättare för de olika uppdragen.

Expedieras
Värmevärden Hofors AB
Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland
Barn- och utbildningsnämnden
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
Länsstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kansliet (matrikel, hemsidan)
Personal
De avgående och nyvalda förtroendevalda

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 95 Förändringar i Gästrike återvinnares förbundsordning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa den reviderade förbundsordningen för Gästrike
återvinnare (org. nr. 222000-1339).

Ärende
Gästrike återvinnares förbundsstyresle fattade beslut den 2019-08-29 att föreslå medlemskommunerna att anta en revidering i förbundsordningen. Detta beror på att en ny kommunallag utfärdades 2017-06-22. Revideringar har skett i 9 kapitlet 6 § vilket reglerar vad en
förbundsordning ska ange. Dessa revideringar har inte beaktats i Gästrike återvinnares förbundsordning som inte reviderats efter 2016. Ett beslut har överklagats med hänvisning till
att förbundsordningen inte är enligt det kommunallagen föreskriver och uppmärksammat
att förbundsordningen inte är reviderad.
Enligt 9 kap 6§ punkt 10 ska förbundsordningen ange på vilken webbplats förbundets anslagstavla ska finnas. Förslag på ny förbundsordning finns i bilaga.
Förvaltningen har gått igenom förslaget och har inget att erinra emot det och föreslår att
den reviderade förbundsordningen fastställs.

Ekonomisk kalkyl
Förslaget innebär ingen ekonomisk konsekvens

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Jonatan Alamo Block 2019-09-10
Förbundsstyrelsen protokoll 29 augusti 2019
Förändringar i förbundsordningen för att möta ändringar i kommunallagen
Förbundsordning med ändring
KSAU 2019-09-10/ §86
KS 2019-09-24/ §100

Expedieras
Akten
Gästrike återvinnare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 96 Exploatering av Böle Industriområde
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 samtliga fastigheter som inryms i detaljplan för Böle industriområde ska ägas av Hofors kommun. De fastigheter som ägs av Hoforshus AB (org. nr. 556477-3710) ska
överföras till Hofors kommun för bokförda värden.
 investera i gator och vägar upp till 8,3 mkr i området för att möjliggöra en försäljning av fastigheter för de ändamål som ges i detaljplanen.
 ge kommunstyrelsen i uppdrag att sälja vidare marken till en marknadsmässig prissättning.

Ärende
I Hofors kommuns framtidsstrategi är en viktig milstolpe att skapa förutsättningar för att
etablera ett större företag (50-250 anställda) inom fem år. Vi befinner oss i en expansiv
region som har stort behov av industritomter med förutsättningar för god elförsörjning.
Böle industriområde består av en del med bebyggd industrimark och del av obebyggda,
detaljplanelagda industritomter. Hoforshus arbetar intensivt med att få en god tillgång till
elkraft till dessa nya tomter. Samtidigt finns det en stor efterfrågan på tomter och en försiktig uppskattning är att vi inom tre år skulle kunna försälja och bebygga ca 60 % av dessa
nya tomter. Fullt utbyggt skulle detta innebära (lågt räknat) minst 200 nya arbetstillfällen
till kommunen. Den senaste byggnaden som uppfördes på Böle gjorde det år 2012, men
den nya delen har stått still i mer än 30 år. Flera företag har också kontaktat kommunen
med intresse om att köpa mark på Böle.
För att möjliggöra denna exploatering behöver följande aktiviteter genomföras.
1. I dagsläget äger Hoforshus och kommunen tomter på det oexploaterade området.
Detta ägande behöver samlas under en huvudman för att underlätta försäljningen.
Eftersom kommunen har ansvar för infrastrukturen i området bör kommunen också
äga marken.
2. Kommunchefen behöver utse en ansvarig person för försäljningen så att presumtiva
köpare inte bollas mellan olika delar av organisationen. Till denna person ska en arbetsgrupp bildas med representanter för alla inblandade aktörer inom kommunkoncernen.
3. Infrastruktur i form av exempelvis gator och belysning behöver iordningställas.
Detta behöver inte vara verkställt då tomterna säljs, men kommunen ska ha fattat
beslut om att så ska ske.
Kommunfullmäktige föreslås därför besluta att samtliga fastigheter som inryms i detaljplan
för Böle industriområde ska ägas av Hofors kommun. Detta för att förenkla försäljningsprocesser och utveckling i det detaljplanelagda område vid Böle. Detaljplanen fastställdes
1979.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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De fastigheter som ägs av Hoforshus AB ska överföras till Hofors kommun för bokförda
värden. De fastigheter som ägs av Hoforshus AB i dagsläget är Fagersta 4:50, Fagersta 4:95,
Fagersta 4:55 och Fagersta 4:54. Bokfört värde på fastigheterna är 0 kronor. (se kartmaterial för placering av fastigheter)
Kommunfullmäktige föreslås vidare besluta att investera i gator och vägar i området för
göra det möjligt att sälja fastigheter för de ändamål som ges i detaljplanen. Beräknad investeringsutgift för samtliga gator och vägar samt belysning uppgår till 8,3 mkr. Detta är möjligt att genomföra i etapper över flera år men av juridiska skäl bör hela investeringen genomföras på sikt. (se separat kalkyl över investeringen). För att möjliggöra detta föreslås
att kommunen tar ett lån för denna investering. Tillkommande kostnader är framdragning
av VA och elnät vilket presumtiva kunder får betala för i anslutningsavgifter.
Kommunfullmäktige föreslås vidare att ge kommunstyrelsen i uppdrag att sälja vidare marken till en marknadsmässig prissättning.
Kommunstyrelsen föreslås ge kommunchefen i uppdrag att utse en ansvarig tjänsteperson
för försäljningen och koppla en arbetsgrupp till denna person.

Ekonomisk kalkyl
Överföring av fastigheterna Fagersta 4:50, Fagersta 4:95, Fagersta 4:55 och Fagersta 4:54
ska ske till bokförda värden där bokfört värde totalt uppgår till 0 kronor.
Beräknad investeringsutgift för samtliga gator och vägar samt belysning uppgår till 8,3 mkr
vilket bör finansieras via upplåning. Detta beroende på att kommunen har brist på likvida
medel. Men med tanke på de förväntade inkomster som nya arbetstillfällen beräknas att ge
kommer investeringen att ge utdelning inom några år.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Jonatan Alamo Block 2019-08-29
Karta fastigheter Böle
Kartillustration fastigheter Böle
Rev. kalkyl gator Böle
KSAU 2019-09-10/ §69
KS 2019-09-24/ §103

Expedieras
Hoforshus AB
Entré Hofors
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 97 Gävles begäran om utträde ur Inköp Gävleborg samt reviderad förbundsordning för Inköp Gävleborg
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 Bevilja Gävle kommun utträde ur Inköp Gävleborg (org. nr. 222000-2311) förutsatt
att avtal tecknas om Gävles utträde mellan Gävle och övriga medlemskommuner.
 När syftet med Inköp Gävleborg, som endast förvaltare av avtal (enligt reviderad
förbundsordning), upphört skall Inköp Gävleborg avvecklas.
 Anta reviderad förbundsordning för Inköp Gävleborg att gälla efter Gävle kommuns
utträde.
 Anmoda direktionen för Inköp Gävleborg att så långt som möjligt underlätta för en
avveckling av verksamheten, vilket bland annat innebär att ge kommunerna fullmakt att teckna avtal.
 Från och med att den reviderade förbundsordningen träder i kraft återkalla uppdragen som ordinarie ledamot och ersättare i direktionen för Inköp Gävleborg. Till ny
ordinarie representant utse kommunstyrelsens ordförande och som ersättare förste
vice ordförande.

Ärende
Gävle kommun har begärt utträde ur inköp Gävleborg. Om övriga medlemskommuner inte
godkänner Gävles utträde samt avtalar med Gävle om villkoren för detta utträde kommer
Inköp Gävleborg att träda i likvidation, enligt förbundsordningen, i september 2020. Detta
skulle föranleda stora problem då många av de avtal Inköp Gävleborg har tecknat för medlemskommunernas räkning fortlöper efter september 2020. Övriga medlemskommuner
måste då antingen förhandla med samtliga avtalsparter (leverantörer) eller vara avtalslösa
inom flera områden. I förslaget till reviderad förbundsordning, bilaga 1, kommer Inköp Gävleborg vara kvar som organisation tills sista avtalet löpt ut eller annat överenskommits. För
att kunna anta en reviderad förbundsordning måste Gävles begäran om utträde godkännas
av övriga medlemskommuner och avtal om Gävles utträde träffas.
Parallellt med arbetet om Gävles utträde arbetar kommunchefen vidare med uppdraget att
undersöka alternativet med att gå med i en annan inköpsorganisation. I dagsläget pågår
diskussioner med Upphandlingscentrum i Ludvika, Sandvikens kommun och Gävle kommun. Detta nya samvekansavtal skall vara på plats när den reviderade förbundsordningen
för inköp Gävleborg börjar gälla.

Bakgrund
Med anledning av att Gävle kommun begärde utträde ur kommunalförbundet Inköp Gävleborg i september 2017 gav övriga ägarkommuner en extern utredare, Public Partner, i uppdrag att utreda vilka konsekvenser det skulle få för det fortsatta samarbetet. I uppdraget
låg också att ge förslag till förbättringsområden för Inköp Gävleborg. Ägarkommunerna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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exklusive Gävle bildade i samband med det en projektägargrupp bestående av kommunstyrelseordförandena och en styrgrupp bestående av kommuncheferna i respektive kommun.
Utredningen, Upphandling 2.0, visade att intäktsbortfallet genom Gävles utträde skulle bli
cirka 7,5 miljoner kronor (mkr). Möjligheten att i motsvarande grad sänka kostnaderna och
samtidigt behålla dagens servicenivå sågs starkt begränsade. De återstående ägarkommunernas årliga avgifter skulle därför sammantaget behöva ökas med cirka 6-7 mkr. Utredningen pekade också på ett antal förslag till förbättringar. Som ett alternativ till att ha kvar
Inköp Gävleborg lyfte man fram möjligheten att istället bygga upp ett välstrukturerat nätverkssamarbete. Ägarkommunerna bedömde den idén så pass intressant att Public Partner
gavs i uppdrag att ta fram ett underlag även kring ett sådant alternativ (Nätverkssamarbete
kring upphandling i Södra Norrland). I samband med det skulle man också vidtala Gävle
kommun, Sandviken, Region Gävleborg och Sundsvalls kommun om deras intresse att samverka i upphandlingsfrågor.
Kommunstyrelsen beslutade den 2019-02-26 att inriktningen för ett samarbete inom upphandlings-/inköpsområdet i södra Norrland ska ske i form av en bantad version av Inköp
Gävleborg, att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag som närmare
beskriver hur samarbetet skall genomföras, samt att ge kommunchefen i uppdrag att undersöka alternativet med att gå med i en annan inköpsorganisation.
Eftersom ingen annan kommun beslutade om denna inriktning återstår arbetet att hitta
samverkan med en annan organisation.

Avveckling av Inköp Gävleborg
Enligt förbundsordningen skall Inköp Gävleborg träda i likvidation tre år efter det att någon
medlem sagt upp sitt medlemskap. Efter Gävles begäran om utträde kommer detta att ske i
september 2020. För att undvika likvidation behöver övriga medlemmar bevilja Gävle utträde samt avtala med Gävle om formerna för utträdet.
Om vi kan undvika likvidation kan övriga medlemmar ha kvar Inköp Gävleborg som förvaltare av ingångna/existerande avtal. Inköp Gävleborg kommer då att avvecklas när det sista
avtalet löpt ut. Vid en likvidation upphör alla existerande avtal att gälla. Då kommer det
krävas stora resurser för varje kommun att omförhandla med samtliga avtalsparter (leverantörer) eller vara avtalslösa. För att kunna ha kvar Inköp Gävleborg som endast förvaltare
av avtal behövs en reviderad förbundsordning. En reviderad förbundsordning behövs också
för att varje kommun skall kunna återta huvudmannaskapet för inköps/upphandlingsfrågorna.
Den reviderade förbundsordningen börjar gälla den dag då Gävle utträder. Samma dag
återtar kommunerna ansvaret för inköp-/upphandlingsfrågor.

Ekonomisk kalkyl
De ekonomiska konsekvenserna av framtida samverkan är oklara och en del av den fortsatta förhandlingen med andra aktörer.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Jonatan Alamo Block 2019-08-29
Reviderad förbundsordning Inköp Gävleborg
KSAU 2019-09-10/ §76
KS 2019-09-24/ §104

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

Expedieras
Akten
Inköp Gävleborg

Justerare
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§ 98 Risk- och krishantering utifrån ny mandatperiod
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta planerna; Risk- och sårbarhetsanalys (RSA), Åtgärdsprogram, Krishanteringsplan samt Handlingsplan för olycksförebyggande arbete i sin helhet.

Ärende
De största förändringarna med krisarbetet är arbetet med RSA som under förra mandatperioden fick hård kritik av Länsstyrelsen. Under hösten införde vi en ny metod för att analysera och säkerställa alla verksamheters risk och sårbarheter. Arbetet sker nu löpande i
Stratsys och leds av säkerhetsavdelningen. Åtgärdsprogrammet bygger på resultaten från
RSA:n.
Krishanteringsplanen är helt omarbetad och krisledningsstaben bygger numera på natomodellen för att enklare kunna ta in extern hjälp vid större kriser.
Handlingsplanen för olycksförebyggande arbete har en uppdaterad statistik och mindre
förändringar utifrån föregående plan.

Ekonomisk kalkyl
Kostnader för åtgärder beräknas till 500 000 kr för möjlighet till reservkraft på äldreboenden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Anders Holmkvist, säkerhetschef, 2019-06-26
Krishanteringsplan
RSA
Handlingsprogram
Åtgärdsprogram
KSAU 2019-09-10/ §70
KS 2019-09-24/ §108

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

Expedieras
Akten
Säkerhetsfunktionen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 99 Redovisning av 2018 års partistöd
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Hoforspartiets, Moderaternas, Sverigedemokraternas, Centerpartiets samt Liberalernas inlämnande av redovisningar av partistöd för 2018.

Ärende
Kommunfullmäktige beslutar inför varje år om utbetalning av partistöd för partierna i
Kommunfullmäktige. Senast den sista juni efterföljande år ska partierna redovisa att stödet
har använts till det ändamål som anges i Kommunallagen. Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till kommunen inom föreskriven tid, kan det leda till att inget stöd
utbetalas för nästkommande år.
2017-12-12 / § 140 beslutade Kommunfullmäktige om utbetalning av partistöd för 2018 till
sju av de då åtta partier som var representerade i Kommunfullmäktige. Samtliga sju partier
har sedan inom angiven tid inkommit med redovisning och granskningsintyg över 2018 års
partistöd. Med anledning av detta föreslås Kommunfullmäktige besluta att godkänna inlämnade redovisningar av partistöd för 2018.
Detta till trots kan det noteras att redovisningarna skiljer sig åt gällande hur omfattande
partierna har beskrivit hur partistödet har använts, varför det kan vara skäligt att uppmuntra partierna generellt att i större omfattning beskriva hur stödet har använts för att
stärka partiets ställning i den kommunala demokratin.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, Kanslichef, 2019-07-24
KSAU 2019-09-10/ §72
KS 2019-09-24/ §109

Expedieras
Partierna
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 100 Motion om nollvision för självmord
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget om nollvision och handlingsplan och att
för övrigt anse motionen besvarad.

Reservation
Håkan Nelin (HOP), Anne Persson (HOP), Gry Sjöberg (HOP), Sanna Stenberg (HOP), Anders
Björk (HOP), Carina Halfvars (V), Olivia Drugge-Wikman (V), Susanna Wintherhamre (V),
Margon Johansen (SD), Charlie Ahlholm (SD), Inger Johansson (SD), Tomas Löfqvist (SD),
Annika Norup (KD), Ziita Eriksson (M) och Daniel Nyström (M) reserverar sig mot beslutet.

Ärende
Hoforspartiet har lämnat in en motion om Nollvision för självmord i Hofors kommun. I motionen lyfts Hofors höga självmordstal i förhållande till folkmängd som ett argument för att
kommunen ska jobba aktivt med suicidprevention. Hofors kommun placerar sig bland de
10 kommuner som har högst antal suicid i Sverige.
Varje dag dör i snitt fyra personer i suicid i Sverige. Svår depression är den vanligaste riskfaktorn vid suicid. Suicid drabbar i högre utsträckning socioekonomiskt utsatta grupper, och
de högsta suicidtalen återfinns bland personer med låg utbildning. Kända riskfaktorer är
manligt kön, ensamboende, arbetslöshet, missbruk, beroende och psykisk sjukdom.
För att nå framgång med suicidprevention är det nödvändigt att fokusera på riskgrupper
och olika strategier och åtgärder. Det är också viktigt att hitta arbetssätt för att främja en
god psykisk hälsa. Att drabbas av psykisk ohälsa innebär ett lidande för den enskilde personen och hens anhöriga men även betydande kostnader för samhället.
Förvaltningen håller med motionären om att Hofors behöver sätta in fler insatser kring suicidprevention än vad som nu görs. Detta arbete behöver involvera flera funktioner inom
och utanför kommunen. Därför vill förvaltningen tillsätta en arbetsgrupp som har bred
kompetens och insikt i tidigare nämnda riskfaktorer. Personer som skulle kunna ingå i
gruppen är personal från IFO, personalavdelningen, elevhälsan och förtagshälsovården.
Arbetet ska utgå från nuläge och det kommunala uppdraget. Arbetet ska anpassas efter
rådande kunskapsläge och vara baserad på tillgänglig vetenskaplig evidens samt beprövad
erfarenhet. Eventuella åtgärderna bör utformas så att de kan följas upp och utvärderas.

Ekonomisk kalkyl
Arbetet kommer att ta några dagar och bör planeras in i tid för om möjligt inrymmas inom
ordinarie arbetstid. Uppskattad tidsåtgång är 100 timmar vilket är en kostnad inklusive arbetsgivaravgifter på 24 910 kr med en månadslön på 30 000 kr.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Anders Holmkvist, Säkerhetschef 2019-05-27
Motion
KSAU 2019-09-10/ §80
KS 2019-09-24/ §113

Beslutsförslag under mötet
Gry Sjöberg (HOP), Sanna Stenberg (HOP), Ziita Eriksson (M), Susanna Wintherhamre (V)
och Charlie Ahlholm (SD) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen med
tillägget i sjätte att-satsen till: att noga analysera samarbetet i kommunen efter varje
självmordsförsök eller självmord som har kommit till kommunens kännedom för att identifiera om stöd uteblivet, risksituationer och svaga länkar.
Linda-Marie Anttila (S) och Daniel Johansson (S) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut; Gry Sjöberg (HOP) m.fl. förslag
och Linda-Marie Anttila (S) m.fl. förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och
finner att Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Linda-Marie Anttilas (S) förslag
till beslut.
Votering begärs och utförs genom upprop. Resultatet utfaller med 15 röster för LindaMarie Anttilas (S) m.fl. förslag till beslut och 15 röster för Gry Sjöbergs (HOP) m.fl. förslag
till beslut (se bilaga omröstningsprotokoll). Vid lika röstetal utgör ordförandes röst utslagsröst. Ordförande konstaterar därmed att Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
Linda-Marie Anttilas (S) m.fl. förslag till beslut.

Expedieras
Socialnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 101 Motion om ändringar i Kommunfullmäktiges arbetsordning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionens första att-sats 3e stycke och att för övrigt avslå motionen.
Reservation
Susanna Wintherhamre (V), Olivia Drugge-Wikman (V) och Carina Halfvars (V) reserverar
sig mot beslutet.

Ärende
Samuel Gonzalez (V) har inkommit med en motion om att revidera vissa bestämmelser i
Kommunfullmäktiges arbetsordning gällande möjligheten att avbryta ett anförande och
gällande Valberedningens sammansättning. Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-11/ §
67 att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen för beredning så att beslut kan tas i Kommunfullmäktige senast 2019-12-31.
Den 2018-03-20 / § 37 beslutade Kommunfullmäktige att fastställa en ny arbetsordning för
Kommunfullmäktige. Den tidigare arbetsordningen var inaktuell i flera avseenden och saknade koppling till den nya Kommunallagen som trädde i kraft 2018-01-01, varför det var en
helt ny arbetsordning som arbetades fram och antogs. De förslag till ändringar som Gonzalez nu lyfter fram berör arbetsordningens § 39 samt §§ 90-91. I förhållande till den tidigare
arbetsordningen så är bestämmelsen i § 39 ny medan §§ 90-91 även återfinns i den tidigare
arbetsordningen.
Möjligheten att avbryta ett anförande beskrivs i arbetsordningens § 39 och lyder:
39 § Ett anförande får endast avbrytas av ordförande eller genom en ordningsfråga.
Används ordningsfrågor på ett sådant sätt som ämnar störa en ledamots anförande ska ordförande tillrättavisa ledamoten.
Gonzalez tolkning av bestämmelsen är att den medger ordförande rätten att godtyckligt ta
ifrån talaren ordet. Bestämmelsen ska dock förstås som att den ger ordförande rätten att
avbryta talaren genom att tillrättavisa denne. Vid vilka tillfällen detta är möjligt specificeras
inte närmare, varför ytterligare guidning får sökas i gällande lag och författning. I arbetsordningens inledande stycke framgår det att arbetsordningen gäller utöver och som ett
komplement till gällande lag och författningar och om bestämmelserna skulle gå emot gällande lag så är bestämmelsen i arbetsordningen ej tillämplig. Det är dock viktigt att bestämmelserna i arbetsordningen inte är missvisande eller felaktiga, varför en revidering kan
vara nödvändig.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Gonzalez föreslår, utifrån sin tolkning, en alternativ lydelse, vilken till stora delar är hämtad
från SKLs förslag till arbetsordning för Kommunfullmäktige. Att ändra till denna lydelse är
absolut möjligt, men om önskemålet är att förtydliga den bestämmelse som finns idag, är
det möjligt genom betydligt mindre justeringar. Exempelvis genom att enbart ändra till 3e
stycket i Gonzalez förslag. ”Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte
rättar sig efter tillsägelse av ordföranden får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får
ingen avbryta en talare under hans eller hennes anförande.” Övriga bestämmelser som
föreslås regleras dessutom redan idag i arbetsordningen eller i gällande lagstiftning.
Bestämmelser om Valberedningens sammansättning återfinns i arbetsordningens §§ 90-91
och lyder:
90 § Valberedningen består av fem ledamöter och lika många ersättare.
91 § Bland ledamöterna utser fullmäktige vid samma tillfälle enligt 89 § en ordförande och en vice ordförande.
Gonzalez invändningar mot dessa bestämmelser gäller framförallt att antalet ledamöter
inte tillåter att alla partier i Kommunfullmäktige får en ordinarie plats som ledamot i Valberedningen. Detta menar han leder till svårigheter att nominera och att Valberednings förslag till beslut sedan ändras av fullmäktige.
Genom att ge alla partier i Kommunfullmäktige en ordinarie plats i Valberedningen ges de
också möjlighet, precis som Gonzalez framför, att formellt föreslå sina egna kandidater.
Risken med en sådan sammansättning, som inte är proportionell, är dock att en minoritet
kan driva igenom beslut i Valberedningen som sedan inte kommer att hålla i fullmäktige.
Oavsett om Valberedningen sätts ihop proportionellt eller utifrån principen ”en plats per
parti” så är det viktigt att partierna är överens om spelreglerna så att valärendena kan beredas så bra som möjligt inför fullmäktige. I slutändan är det dock viktigt att komma ihåg
att varje ledamot äger sin egen röst, varför det aldrig går att förutse hur rösterna kommer
att falla i förväg.
Utifrån Gonzalez bedömning att ändringarna i arbetsordningen ska göras under pågående
mandatperiod föreslår han att nuvarande Valberedning entledigas och att en ny väljs för
resterande mandatperiod.
Förtroendeuppdrag för ledamöter och ersättare kan som huvudregel inte återkallas under
pågående mandatperiod (prop. 1990/91:117 .s 60). Skyddet för de förtroendevalda är
starkt och kan endast frångås i vissa undantagsfall. I Kommunallagens kap 4. § 10 anges två
tillfällen då denna huvudregel får frångås och uppdragen för samtliga får återkallas. Det
handlar dels om när den politiska majoriteten i nämnden inte längre är densamma som i
fullmäktige och dels vid förändringar i nämndorganisationen. Bestämmelsen gäller dock
nämnder och det är därför tveksamt om den går att tillämpa på beredningar. Att enbart
ändra antalet ledamöter i en nämnd är inte heller skäl nog för att återkalla samtligas uppdrag i den nämnden (HFD 2016 ref. 53).

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Precis som Gonzalez själv framför har Valberedningen och Kommunfullmäktige redan hanterat alla val för mandatperioden 2019-2022. De val som kan tillkomma är fyllnadsval. Enligt arbetsordningens bestämmelser bereds inte dessa ärenden av Valberedningen, utan
hanteras direkt av fullmäktige.
Sammanfattningsvis är kanslifunktionens bedömning att motionens första att-sats 3e
stycke bör bifallas men att motionen för övrigt bör avslås.
Inför varje ny mandatperiod bör en översyn av Kommunfullmäktiges arbetsordning göras.
Inför nästa mandatperiod kan det finnas skäl att fullmäktige särskilt ser över bestämmelserna kring Valberedningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, Kanslichef, 2019-07-25
Motion, 2019-06-10
KF 2019-06-11 / § 67
Kommunfullmäktiges arbetsordning, antagen 2018-03-20 /§ 37
KSAU 2019-09-10/ §81
KS 2019-09-24/ §114

Beslutsförslag under mötet
Susanna Wintherhamre (V) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Daniel Johansson (S) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut; Susanna Wintherhamre (V) förslag och Daniel Johanssons (S) förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Daniel Johanssons (S) förslag till
beslut.

Expedieras
Akten
Kansliet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 102 Motion om belysning på gångväg mellan Postiljonsvägen
och Kägelvägen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om att sätta upp belysning på gångstigen
mellan Postiljonsvägen och Kägelvägen.

Ärende
Motionären föreslår, för att öka tryggheten på gång- och cykelväg i Torsåker, att installera
belysning utmed denna gång- och cykelväg.
Gång och cykelvägen ligger på kommunens mark och underhålls vintertid (plogning/sandning).
Trots ev. samhällsvinster i form av ökad trygghet och säkerhet, gör den ekonomiska situationen i kommunen att utrymme för denna investering inte finns.

Ekonomisk kalkyl
Enligt Hoforshus yttrande skulle det krävas 9 belysningsstolpar till en investeringskostnad
på ca 100 000 kr samt en årlig driftskostnad på ca 15 000 kr/år.

Beslutsunderlag
Yttrande Hoforshus
Motion
Tjänsteskrivelse Göran Ekelund, IT-chef 2019-04-23
KSAU 2019-09-10/ §82
KS 2019-09-24/ §115

Beslutsförslag under mötet
Margon Johansen (SD), Anne Persson (HOP) och Anders Björk (HOP) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att se över andra kostnadsalternativ.
Linda-Marie Anttila (S) föreslår att Kommunfullmäktige ska avgöra ärendet idag och att
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag om återremiss från Margon Johansen (SD)
m.fl., ett förslag om att avgöra ärendet idag från Linda-Marie Anttila (S) och ett förslag om
bifall till Kommunstyrelsens förslag från Linda-Marie Anttila (S). Ordförande ställer förslaget om återremiss mot att avgöra ärendet idag och finner att Kommunfullmäktige har beslutat att avgöra ärendet idag. Ordförande konstaterar att det därmed bara återstår ett
förslag till beslut; att besluta i enlighet med Kommunstyrelsens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Expedieras
Akten
Hoforshus AB

Justerare
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§ 103 Motion om porrfria miljöer för barn
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 bifalla motionen om att utreda möjligheten att införa spärrar/filter på kommunens
enheter
 anse motionen besvarad gällande filter på kommunens nätverk
 anse motionen besvarad gällande fortbildning av personal inom verksamheter som
riktar sig till barn

Reservation
Håkan Nelin (HOP), Anne Persson (HOP), Gry Sjöberg (HOP), Sanna Stenberg (HOP), Anders
Björk (HOP), Carina Halfvars (V), Olivia Drugge-Wikman (V), Susanna Wintherhamre (V),
Margon Johansen (SD), Charlie Ahlholm (SD), Inger Johansson (SD), Tomas Löfqvist (SD),
Annika Norup (KD), Ziita Eriksson (M) och Daniel Nyström (M) reserverar sig mot beslutet.

Ärende
Samuel Gonzalez har inkommit med en motion om porrfria miljöer för barn. Då ungdomar
idag, via nätverksanslutna enheter (datorer, surfplattor och telefoner) kan komma i kontakt
med porr via Internet, antingen via oönskad reklam eller via sökmotorer och sociala nätverk, föreslår motionären att utreda möjligheter till tekniska porrfilter i kommunens nät
och datorer samt att de som är arbetar i verksamheter som riktar sig till barn erbjuds fortbildning i ämnen kring samtycke och om sexuellt våld och trakasserier.
Hofors kommun har sedan länge i sina nätverk och kommunadministrerade enheter olika
typer av ”porrfilter”. Dessa filter konfigureras dels genom att nätverket spärrar både manuella listor och automatiskt identifierade porrsajter samt att datorer har system för att
identifiera skadlig kod. Kommunen har dock ingen teknisk (eller juridisk) möjlighet att
spärra eller spåra trafik som sker på privata enheter där surf sker genom egna mobilabonnemang.
Ytterligare möjligheter att spärra de av kommunen ägda enheterna (Chromebooks och
iPads) skulle vara tekniskt möjligt genom installation av någon programvara (app) t.ex. Net
Nanny eller liknande. Dessa kan dock kosta pengar i form av licenser per enhet men kräver
alltid även resurser i form av administration.
Skolorna har kontinuerligt under de senaste åren jobbat med internet-etik med målsättning att installera "etiska filter" i eleverna. Detta är BUN’s perspektiv den viktigaste vägen
att gå för att skapa trygga och kunniga elever.
Fortbildning av personalen genomförs enligt behov på respektive skola. Om det framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet att det finns brister inom något område ansvarar
rektor för att detta åtgärdas.

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

26
(33)

Kommunfullmäktige
2019-10-15

I grunden är detta en jämställdhetsfråga där stereotypa könsroller och maktförhållanden
måste tas i beaktande.

Ekonomisk kalkyl
Kostnaden för nätverksfilter ingår redan i IT-funktionens budget. Kostnaden för att införa
ytterligare filter i de specifika enheterna bör utredas och behovsprövas innan beslut om
införande tas.

Beslutsunderlag
BUN 2019-04-23 / § 50
Motion, 2018-11-21
Tjänsteskrivelse Göran Ekelund, IT-chef, 2019-04-23
KSAU 2019-09-10/ §83
KS 2019-09-24/ §116

Beslutsförslag under mötet
Susanna Wintherhamre (V), Ziita Eriksson (M) och Anders Björk (HOP) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen i sin helhet.
Daniel Johansson (S) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut; Susanna Wintherhamres (V)
m.fl. förslag och Daniel Johanssons (S) förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra
och finner att Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs och utförs genom upprop. Resultatet utfaller med 15 röster för Daniel Johanssons (S) förslag till beslut och 15 röster för Susanna Wintherhamres (V) m.fl. förslag till
beslut (se bilaga omröstningsprotokoll). Vid lika röstetal utgör ordförandes röst utslagsröst.
Ordförande konstaterar därmed att Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Daniel
Johanssons (S) förslag till beslut.

Expedieras
IT-chef
Barn & Utbildningsnämnden
Akten

Justerare
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§ 104 Motion om kommunens busshållplatser
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Ärende
Anne Persson (HOP) har lämnat in en motion med förslag om att kommunen ska göra en
genomgång av statusen på kommunens busshållplatser så dessa kan förbättras med vind/regnskydd och sittplatser alternativt endast sittplatser.
Kontakt i ärendet har tagits med VGS (Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning)
och Hoforshus.
Det är X-trafik/Region Gävleborg som beslutar om busshållplatser. Hur dessa ska vara utformade (t ex busskur och/eller sittbänkar) beslutas i samverkan mellan VGS och Hofors
kommun, som också står för kostnaden. Enligt VGS bör det vara ett visst antal påstigande
för att det ska finnas underlag för en busskur. Om det inte finns underlag för en busskur så
kan det dock finnas möjlighet att ha en bänk vid hållplatser där man vet att det åker många
äldre.
Enligt Hoforshus, som ansvarar för underhåll av busskurer, ser man över dessa löpande.
Det är budgeten som styr nivån på underhållet. En ny busskur med sittplatser kostar ca 80100 000 kr.
P.g.a. kommunens mycket svåra ekonomiska läge finns det i dagsläget inte möjlighet att
utöka budgeten till förbättringar av busshållplatser.

Beslutsunderlag
Motion 2018-08-30
Kf § 80/2018
Tjänsteskrivelse Liliana Bolohan, t.f. Ekonomichef 2019-08-30
KSAU 2019-09-10/ §84
KS 2019-09-24/ §117

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2018/106

28
(33)

Kommunfullmäktige
2019-10-15

§ 105 Motion om motortrafik på Olof Hjorts väg
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Ärende
Anne Persson (HOP) har lämnat in en motion om att den del av Olof Hjorts väg som idag
har ”motortrafik förbjuden” ska öppnas för biltrafik, att farthinder ska placeras vid korsningen mot Värnavägen samt att den busskur som idag finns vid Olof Hjorts väg ska flyttas
till busshållplatsen på Bruksvägen (hpl Värnavägen).
Kontakt i frågan har tagits med VGS (Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning) och
med Hoforshus.
Olof Hjorts väg är för trång för att öppnas upp för dubbelriktad trafik. Enkelriktad trafik
skulle möjligen få plats, men under vintertid blir vägen ännu trängre. Det är dock inte lämpligt med biltrafik där eftersom cykelvägen till/från Robertsholm går via Olof Hjorts väg och
ut till Värnavägen. Olof Hjorts väg är också i dåligt skick och det krävs stora åtgärder för att
få vägen körbar.
Busskuren som står vid Olof Hjorts väg är gammal och sliten och utformad som ett provisorium. Det är inte ekonomiskt försvarbart att flytta den. X-trafik har lämnat statistik till VGS
angående antal påstigande vid hållplats Värnavägen. Första halvåret 2019 var det i snitt 9
påstigande per dag. VGS kan följa upp detta efter år 2019 för att se om det finns underlag
för en ny kur/bänk vid hållplatsen.
P.g.a. kommunens mycket svåra ekonomiska läge finns det dock i dagsläget inte budget för
detta.

Beslutsunderlag
Motion 2018-08-30
Kf § 81/2018
Tjänsteskrivelse Liliana Bolohan, t.f. Ekonomichef 2019-08-30
KSAU 2019-09-10/ §85
KS 2019-09-24/ §118

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2019/80
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Kommunfullmäktige
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§ 106 Interpellation om Hofors kommuns deltagande i Stolt
och nykter, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen ska besvaras av Kommunstyrelsens ordförande, Linda-Marie Anttila (S), vid fullmäktiges sammanträde den 12 november.

Ärende
Margon Johansen (SD) har inkommit med en interpellation om Hofors kommuns deltagande i Stolt och nykter och ställer följande frågor till Kommunstyrelsens ordförande:
1. Varför deltar inte Hofors i samarbetet kring Stolt och nykter?
2. Kommer Hofors kommun att söka samarbete kring Stolt och nykter inför skolavslutningen 2020?
3. Vilka kontakter har förts mellan Hofors kommun och projektledningen för Stolt och
nykter i avseende att Hofors skulle kunna delta?

Beslutsunderlag
Interpellation, 2019-09-26
Förslag till beslut från Kommunfullmäktiges presidium, 2019-10-01

Expedieras
Akten
Kommunstyrelsens ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2019/78
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Kommunfullmäktige
2019-10-15

§ 107 Interpellation om sexuella trakasserier mot ungdomar i
skolan, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen ska besvaras av Barn- och utbildningsnämndens ordförande, Daniel Johansson, vid fullmäktiges sammanträde den 12 november.

Ärende
Charlie Ahlholm (SD) har inkommit med en interpellation om sexuella trakasserier mot
ungdomar i skolan. Utifrån denna önskar Ahlholm att Barn- och utbildningsnämndens ordförande besvarar dessa frågor:
1. Hur ser trygghetsarbetet ut i skolan, hur förebygger kommunen trakasserier och
kränkningar?
2. Hur ser du som ordförande på att elever upplever sig inte lyssnade på av skolledningen?
3. Hur kommer du som ordförande agera för att säkerställa skolmiljön för våra elever?

Beslutsunderlag
Interpellation
Förslag till beslut från Kommunfullmäktiges presidium, 2019-10-01

Expedieras
Akten
Barn- och utbildningsnämndens ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr
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Kommunfullmäktige
2019-10-15

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

Ärende
Rapportering till Kommunfullmäktige för perioden 2019-09-06 – 2019-10-01:
Löpnr
Ärende
Avsändare
Reg.datum
960/2019 KS 2019-09-24/ § 107 Svar på granskning av bemö- Kommunstyrelsen 2019-09-30
tande, service och tillgänglighet
965/2019 KS 2019-09-24/ § 112 Medborgarförslag om tigge- Kommunstyrelsen 2019-09-30
riförbud

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, Kanslichef 2019-10-01

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr
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Kommunfullmäktige
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§ 109 Fråga om översyn av kommunens vägar, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avsluta ärendet efter att Kommunalrådet, Linda-Marie
Anttila (S) har besvarat frågan.

Ärende
Ziita Eriksson (M) har inkommit med en fråga till Kommunalrådet, Linda-Marie Anttila (S)
om det pågår en översyn av kommunens samtliga vägar för att planera upprustning och hur
långt man i så fall har kommit i planeringen.
Linda-Marie Anttila (S) framför att det pågår ett översynsarbete inom teknisk förvaltning
där underhållet för samtliga vägar i Hofors kommun ingår. Ett möte är inbokat för att arbeta med prioriteringsfrågan utifrån investeringsbudgeten för teknisk förvaltning.
Det kommer även att vara ett informationsärende på Kommunstyrelsens sammanträde i
november där chefen för gator och park är inbjuden tillsammans med VD.

Beslutsunderlag
Fråga, 2019-10-09

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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§ 110 Interpellation om enskilda vägar, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen ska besvaras av Kommunstyrelsens ordförande, Linda-Marie Anttila (S), vid fullmäktiges sammanträde den 12 november.

Ärende
Samuel Gonzalez (V) har inkommit med en interpellation om enskilda vägar där han menar
att kommunen tar ett för stort ansvar för underhåll och drift av de enskilda vägarna. Ett
ansvar som han menar är större än i de flesta andra kommunerna.
Utifrån detta ställer Gonzalez följande frågor till Kommunstyrelsens ordförande:
 Hur motiverar kommunalrådet att det görs stora nedskärningar i kommunens kärnverksamheter, samtidigt som miljonbelopp läggs på frivilliga åtaganden som drift av
enskilda vägar där övriga väghållare helt befriats från ansvar?
 Är det kommunalrådets inställning, sett till hur tidigare beslut har utfallit i fullmäktige, att det är kommunen som ska stå för de investeringskostnader som krävs för
att de enskilda vägarna ska vara i godtagbart skick?
 När kan kommunfullmäktige förvänta sig att få ta del av planerna för att komma tillrätta med missförhållandena på kommunens enskilda vägnät?

Beslutsunderlag
Interpellation, 2019-10-09

Expedieras
Akten
Kommunstyrelsens ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande

