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§ 81 Kungörande
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna sammanträdets kungörande.

Ärende
Dagens sammanträde har kungjorts på kommunens officiella anslagstavla.

Justerare

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

Ärende
Tillägg till dagordningen
Nr 28: Interpellation om de styrande partiernas brist på respekt mot demokratin, anmälan
Nr 29: Motion om digitalisering - grundläggande samhällsservice även i glesbygd, anmälan
Nr 30: Motion om att säkerställa tillgången på kompetens för dyslexiutredningar, anmälan

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 83 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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2020/61

§ 84 Livsmedelsstrategi för Hofors kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Gävleborgs handlingsplan för livsmedelsstrategi som
livsmedelsstrategi för Hofors kommun.

Ärende
Sveriges riksdag tog sommaren 2017 ett beslut om en nationell livsmedelstrategi som
sträcker sig fram till år 2030. Det övergripande målet är en hållbar och konkurrenskraftig
livsmedelskedja där livsmedelsproduktionen ökar, lönsamheten stärks och relevanta miljömål nås. Ökad hållbar produktion av livsmedel ger många vinster för länet och för Hofors
kommun. God hälsosam mat, fler företag, nya jobb och ett rikt odlingslandskap är några av
dem.
Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030 har tagits fram i ett
samarbete mellan Länsstyrelsen, Region Gävleborg och LRF Gävleborg. I arbetet har länets
kommuner, företagare och olika föreningar varit med i ett stort antal dialogmöten. Utifrån
Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030 ska varje kommun
anta en egen lokal handlingsplan med lokalt anpassade åtgärder som kan bidra till att målen i Sveriges livsmedelstrategi nås.
För att nå handlingsplanens 14 mål och genomföra de 61 åtgärderna behöver kommunen
stödja, utbilda, inspirera och följa upp olika aktörers arbete internt och externt i kommunen. En lokal handlingsplan är viktig att ta fram för att tydliggöra ansvar och riktning i detta
arbete.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att Gävleborgs handlingsplan för livsmedelsstrategi
antas som Livsmedelsstrategi för Hofors kommun.
Projektuppstart i Hofors kommun
En arbetsgrupp med tjänstemän från olika organisationer/verksamheter i kommunen har
tillsatts för att ta fram och implementera en lokal handlingsplan baserat på Region Gävleborgs, Länsstyrelsen Gävleborg och Lantbrukarnas Riksförbund.
Arbetet är indelat i tre faser:
 Fas 1: Processen fram till ett beslut i Kommunfullmäktige - startades i maj 2020 och
har skett genom ett antal projektmöten och workshops samt ett remissförfarande
med berörda verksamheter.
Arbetsgruppen har i denna fas jobbat på att identifiera möjligheter och utmaningar i gränssnittet mellan Regional handlingsplan och kommunal livsmedelsstrategi.
 Fas 2: Implementering av handlingsplanen - består av att identifiera och arbeta med
lokala aktiviteter.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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 Fas 3: Uppföljning av lokala aktiviteter och måluppfyllelse i verksamhetsberättelse
och projektgrupp.
Fas 2 och 3 omfattas inte av detta förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Liliana Sultana 2020-09-20
Gävleborgs handlingsplan för livsmedelstrategi 2018-2030
Projekt- och tidsplan för Hofors kommuns handlingsplan
Yttrande från berörda verksamheter och intressenter
KSAU 2020-10-06/ § 76
KS 2020-10-20/ § 98

Beslutsförslag under mötet
Daniel Johansson (S) och Jakob Staland (C) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att
anta Gävleborgs handlingsplan för livsmedelsstrategi som livsmedelsstrategi för Hofors
kommun.

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2020/58

§ 85 Förslag till avfalltaxa 2021
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa den nya avfallstaxan enligt Gästrike återvinnares
förslag.

Reservation
Ziita Eriksson (M), Alf Persson (M) och Annika Sjögren (KD) reserverar sig mot beslutet med
motiveringen:
Moderaterna och Kristdemokraterna anser att de redovisade effektiviseringsåtgärderna
som förbundsstyrelsen för Gästrike Återvinnare har fattat beslut om inte är tillräckliga för
att motivera en höjning på 2,5 %. I dessa ekonomiskt utmanande tider är det inte bara primärkommunen som behöver effektiviseras, motsvarade hårda krav bör även riktas mot
kommunalförbund. Höjningen av avfallstaxan bör därför hållas inom två procent. Vidare
bör förbundsstyrelsen revidera avfallstaxan så att ökningen inte drabbar till exempel barnfamiljer hårdare, då dessa av naturliga skäl har mer avfall. Det är rimligare att arbeta med
sanktionsavgifter/straffavgifter mot de som tar det aktiva beslutet att inte sortera korrekt.
Därutöver bör Gästrike Återvinnare se över möjligheten för människor att återigen ha
hemkompost utan att behöva betala för att ha ett komposteringskärl som ej används.

Ärende
Gästrike återvinnares förbundsfullmäktige beslutade den 11 juni 2020 att godkänna förslaget till Avfallstaxa 2021 och att föreslå kommunfullmäktige i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandvikens och Älvkarleby kommun att under hösten 2020 besluta om Gästrike återvinnares
förslag till avfallstaxa för 2021.
Kommunalförbundet Gästrike återvinnare föreslår vidare att Kommunfullmäktige i Gävle,
Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun godkänner en höjning av avfalltaxan
motsvarande avfallindex 2,5 %. Förslaget till höjning (2,5 %) motsvarar förbundets kostnadsutveckling vad gäller inflation, indexeringar och lönerevision och beräknas ge förbundet en ökad intäkt på 4,5 mnkr. Verksamheten har kostnadsökningar som överstiger dessa
2,5 % som avser förbränningsskatter och behandlingskostnader. Med ett effektiviseringskrav och förbättringsarbete motsvarande 1 % av verksamhetens kostnader (ca 2,5
mnkr) kommer förbundet att klara en ekonomi i balans.
Beslut om avfallstaxan för 2021 fastställs av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige under hösten 2020. För att Gästrike återvinnare ska kunna fatta beslut om budget
för 2021 vid förbundsfullmäktiges sammanträde i november, behöver ärendet behandlas i
respektive medlemskommuns Kommunfullmäktige senast den sista oktober 2020.
Förvaltningen har inget att erinra mot förslaget och föreslår därför att fullmäktige fastställer förslaget till reviderad taxa.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Liliana Sultana 2020-09-23
GÅ Ärenden till kommunerna hösten 2020
Frågor och svar om avfalltaxan 2021
Förslag till avfallstaxa 2021 med 2020 års taxa som grund
KSAU 2020-10-06/ § 78
KS 2020-10-20/ § 100
Muntlig information Maria Qvist och Anna-Karin Karlsson, Gästrike återvinnare

Beslutsförslag under mötet
Kenneth Axling (S) och Arne Evertsson (L) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att fastställa den nya avfallstaxan enligt Gästrike återvinnares förslag.
Ziita Eriksson (M) och Alf Persson (M) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med motiveringen:
Moderaterna och Kristdemokraterna anser att de redovisade effektiviseringsåtgärderna
som förbundsstyrelsen för Gästrike Återvinnare har fattat beslut om inte är tillräckliga för
att motivera en höjning på 2,5 %. I dessa ekonomiskt utmanande tider är det inte bara primärkommunen som behöver effektiviseras, motsvarade hårda krav bör även riktas mot
kommunalförbund. Höjningen av avfallstaxan bör därför hållas inom två procent. Vidare
bör förbundsstyrelsen revidera avfallstaxan så att ökningen inte drabbar till exempel barnfamiljer hårdare, då dessa av naturliga skäl har mer avfall. Det är rimligare att arbeta med
sanktionsavgifter/straffavgifter mot de som tar det aktiva beslutet att inte sortera korrekt.
Därutöver bör Gästrike Återvinnare se över möjligheten för människor att återigen ha
hemkompost utan att behöva betala för att ha ett komposteringskärl som ej används.
Kenneth Axling (S) och Arne Evertsson (L) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag från Kenneth Axlings (S) m.fl. om bifall och
att ärendet ska avgöras idag samt ett förslag från Ziita Erikssons (M) m.fl. om återremiss.
Ordförande ställer förslaget om återremiss mot att avgöra ärendet idag och finner att
Kommunfullmäktige beslutat att avgöra ärendet idag. Ordförande konstaterar därefter att
det endast finns ett förslag om bifall kvar.

Expedieras
Gästrike återvinnare
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2020/40

11
(39)

Kommunfullmäktige
2020-11-10

§ 86 Delårsrapport 2020 Hofors kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten 2020 för Hofors kommun.

Ärende
Enligt Lagen om kommunal bokföring och redovisning 13 kapitel 1§ ska en särskild redovisning/delårsrapport för verksamheten och ekonomin upprättas minst en gång under räkenskapsåret. Rapporten omfattar bl.a. redovisning och bedömning av måluppfyllelsen, analys
av eventuella avvikelser för perioden samt ekonomisk prognos för årets resultat. Styrelsen
ska inom två månader efter utgången av den period av räkenskapsåret som delårsrapporten omfattar överlämna delårsrapporten till fullmäktige och revisorer.
Ekonomi
Hofors kommun redovisar ett plusresultat per sista augusti 2019 om totalt 28,0
mkr. Prognosen per augusti 2020 är att Hofors kommuns resultat 2020-12-31 är 13,2 mkr
vilket är 1,0 mkr högre jämfört med budgeterat resultat på 12,2 mkr.
Nämnderna visar ett negativt resultat och helårsprognos på -18 mkr efter perioden. Vi saknar beslut på statsbidrag för merkostnader på grund av covid-19 och därför är bara 75 % av
det ansökta beloppet med i prognosen och inte fördelat på nämnderna.
Kommunstyrelsens prognos är ett underskott om totalt 5,4 mkr som främst består av kostnadsavvikelser av engångskaraktär eller som inte har varit budgeterade alls. De stora avvikelseposterna var rättelser av avskrivningar från tidigare år, kost och städ samt extra bidrag
till Folketshus. I prognosen har vi även tagit hänsyn till avvikelser från räddningstjänsten
samt kostnader för översiktsplanen.
Barn- och utbildningsnämnden ser i dagsläget ut att gå mot ett underskott på ca 4,4 mkr
där de signifikanta avvikelserna är mindre personalkostnader inom förskolan, ökat behov
av elevassistenter, avskrivning från tidigare år och ökade kostnader för elever i Gymnasieskolan.
Kommunövergripande mål
Att Sverige och resten av världen har befunnit sig i en kris har inte undgått Hofors kommun. I början av perioden låg fokusen främst på att hantera den pågående pandemin.
Den sammanfattande bedömningen av måluppfyllelsen är att vi är på väg att uppnå målen,
men att detta arbete inte har fått den fulla effekt som vi planerat. Fokus just nu bör läggas
på att hantera effekterna av pandemin, framför allt gällande psykisk ohälsa och de ekonomiska aspekterna.
Några positiva resultat som vi vill lyfta fram är arbetet med att stödja företagen i krisen,
samarbetet med föreningslivet, den begränsade smittspridningen i kommunen samt att
den ekonomiska prognosen är positiv.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Yuval Chulati 2020-10-08
Delårsrapport 2020 Hofors kommun
Delårsrapport 2020 Barn- och utbildningsnämnden
Delårsrapport 2020 Socialnämnden
Delårsrapport 2020 Kommunstyrelsen
KS 2020-10-20/ § 97

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

12
(39)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2020/60

13
(39)

Kommunfullmäktige
2020-11-10

§ 87 Försäljning av fastigheter
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ge Hoforshus AB (org. nr: 556477-3710) tillstånd att sälja
fastigheten Böle 1:193 och fastigheten Hofors 6:51 och att Hoforshus AB återkommer till
Kommunstyrelsen för vidare hantering av ärendet i händelse av att ingen försäljning har
kunnat genomföras av Hofors 6:51.

Ärende
Styrelsen i Hoforshus AB beslutade den 2020-08-27 att begära av Hofors
Kommunfullmäktige att godkänna försäljning av fastighet Hofors 6:51 och Böle 1:193.
Detta kommer att underlätta strävan för att Hoforshus AB ska kunna fokusera på ägande av
fastigheter för flera hyresgäster samt att större industrikomplex med en hyresgäst säljes till
befintlig hyresgäst eller annan extern part. Dessa fastighter ligger inom ramen för denna
strävan.
Kommunstyrelseförvaltningen har ingenting att erinra mot förslaget och ställer sig därför
bakom detsamma.

Ekonomisk kalkyl
Försäljningen av kommersiella fastigheter betyder framförallt en lägre riskexponering och
risk för nedskrivning av bokförda värden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Liliana Sultana 2020-09-20
Begäran om tillstånd att sälja fastigheterna Hofors 6:51 och Böle 1:193
KSAU 2020-10-06/ § 77
KS 2020-10-20/ § 99

Beslutsförslag under mötet
Linda-Marie Anttila (S) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att ge Hoforshus AB tillstånd att sälja fastigheten Böle 1:193 och fastigheten Hofors 6:51 och att Hoforshus återkommer till Kommunstyrelsen för vidare hantering av ärendet i händelse av att ingen försäljning har kunnat genomföras av Hofors 6:51.

Expedieras
Hoforshus
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 88 Redovisning av 2019 års partistöd
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Hoforspartiets, Moderaternas, Kristdemokraternas, Sverigedemokraternas, Centerpartiets
samt Liberalernas inlämnande av redovisningar av partistöd för 2019.

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; att stärka partiets ställning i den
kommunala demokratin. Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till kommunen inom föreskriven tid, kan det leda till att inget stöd utbetalas för nästkommande år.
2018-12-11 / § 156 beslutade Kommunfullmäktige om utbetalning av partistöd för 2019 till
samtliga av de åtta partier som är representerade i Kommunfullmäktige. Samtliga partier
har sedan inom angiven tid inkommit med redovisning och granskningsintyg över 2019 års
partistöd. Med anledning av detta föreslås Kommunfullmäktige besluta att godkänna inlämnade redovisningar av partistöd för 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, Kanslichef, 2020-07-14
KSAU 2020-09-08/ § 68
KS 2020-09-22/ § 88
KF 2020-10-13/ § 70

Expedieras
Partierna
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 89 Rapportering av obesvarade motioner och medborgarförslag 2020
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporteringen av obesvarade motioner och
medborgarförslag.

Ärende
I Kommunallagen 5 kap 35 § framgår det att en motion eller ett medborgarförslag ska om
möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid,
ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom
samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare
handläggning.
Per den 2020-08-26 är nedanstående motioner och medborgarförslag obesvarade.
Obesvarade motioner – äldre än ett år
Anmäld KF Dnr
Ärende
2019-04-23 2019/25 Motion om att erbjuda körkortsteori för personalen, anmälan
2019-03-19 2019/15 Motion om gratis broddar
2019-02-19 2019/14 Motion om omkörningsfil vid korsningen
Storgatan-Skolgatan
2018-03-20 2018/30 Motion om minnesmärke för "med kärlek
från Hofors"
2018-02-20 2018/5 Motion om att åter ta fram Carl Harry Stålhanes konstverk Spel till allmänhetens beskådan
2017-05-23 2017/86 Motion om lokalt producerade livsmedel
2017-05-23 2017/57 Motion om handbok om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Obesvarade motioner – ej äldre än ett år
Anmäld KF Dnr
Ärende
2020-02-18 2020/20 Motion "stäng inte av barnen från förskolan eller fritids"
2020-02-18 2020/18 Motion om visselblåsarfunktion i Hofors
kommun
2020-02-18 2020/17 Motion om att motioner ska göras tillgängliga på kommunens hemsida

Justerare

Utdragsbestyrkande

Status
Utredning pågår
Utredning pågår
Utredning pågår
Utredning pågår.
Arbetsgrupp tillsatt.
Utredning pågår

Utredning pågår
Klar från handläggare

Status
Utredning pågår
Klar från handläggare
Utredning pågår
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2019-11-12
2019-11-12

2019/101 Motion om att motverka sexuella övergrepp
2019/96 Motion angående drogfri skolavslutning

Obesvarade medborgarförslag – ej äldre än ett år
Anmäld KF Dnr
Ärende
2020-06-16 2020/49 Medborgarförslag om sand vid bryggan i
Hammardammen
2020-06-16 2020/47 Medborgarförslag om rampbana för skateboard/sparkcykel i Hagaparken
2019-11-12 2019/98 Medborgarförslag om belysning av gångväg vid Postiljonsvägen
2019-10-15 2019/76 Medborgarförslag om Lugneån
2019-09-17 2019/68 Medborgarförslag om hundrastgård i Hagaparken

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, Kanslichef, 2020-07-16
KSAU 2020-09-08/ § 69
KS 2020-09-22/ § 89
KF 2020-10-13/ § 71

Expedieras
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Utredning pågår
Utredning pågår

Status
Handläggare saknas
Handläggare saknas
Utredning pågår
Utredning pågår
Klar från handläggare
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§ 90 Motion om att åter ta fram Carl Harry Stålhanes konstverk
"Spel"
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Ärende
Hoforspartiet har inkommit med en motion om att konstverket ”Spel” som är skapat av
Carl Harry Stålhane åter tas fram för allmänhetens beskådan.
Konstverket finns på Hoforshallen längst ned i glaskorridoren utanför idrottshallen. För ett
10-tal år sedan så fanns behov av mer förvaringsutrymmen på Hoforshallen och det byggdes då en ny innervägg i glasgången. Med det så byggdes konstverket in och kan endast ses
av dem som går in i förrådsdelen.
Som motionen beskriver så är det ett dyrbart konstverk och det är synd att det inte kan ses
av fler.
Förvaltningens bedömning
Vi ser inga hinder i att ta ner väggen och därmed få fram konstverket igen. I samband med
det föreslås att hela glaskorridoren rustas upp och att konstverket skyddas med glas eller
plastskiva. Vi vill även i samband med renovering sätta upp foton och lite texter om våra
kända idrottare från Hofors kommun och även ge plats åt några utvalda priser och pokaler.

Ekonomisk kalkyl
I investeringsbudgeten 2021 för Fritidsenheten finns 125 000 kr avsatta för detta projekt.
Då vi har flera hantverkskunniga vaktmästare räknar vi med att klara av det mesta av renoveringen med egen personal och kostnaderna är främst för material.

Beslutsunderlag
Motion om att åter ta fram Carl Harry Stålhanes konstverk 2018-05-10
Tjänsteskrivelse Fritidschef, Sarah Winges 2020-09-21
KSAU 2020-10-06/ § 80
KS 2020-10-20/ § 101

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2017/57

18
(39)

Kommunfullmäktige
2020-11-10

§ 91 Motion om handbok om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå det föreliggande förslaget till handbok om rättigheter för personer med funktionsnedsättning för förtroendevalda och anställda i Hofors kommun.

Reservation
Daniel Wintherhamre (V) och Carina Halfvars (V) reserverar sig mot beslutet.

Ärende
Samuel Gonzalez Westling (V) har lämnat in en motion om att en handbok om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning för förtroendevalda och anställda i Hofors kommun
ska tas fram.
Motionären menar att Hofors kommun sällan har prisats och uppmärksammats för sitt tillgänglighetsarbete. Hofors kommuns vision pekar på vikten av att kommunen ska vara inkluderande, även om det kan vara svårt att hitta. Det finns alltså en hel del att göra för att
främja jämnlika villkor för alla Hoforsbor oavsett funktionalitet.
Motionären hänvisar till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som trädde i kraft i Sverige den 14 januari 2009. Det innebär ett juridiskt ansvar
för offentliga myndigheter, däribland kommuner, att förverkliga konventionens intentioner. Trots att Sverige har arbetat en hel del med tillgänglighet så är det ett faktum att personer med funktionsnedsättning har tuffare förutsättningar i skola och på arbetsmarknad,
vilket leder till sämre ekonomisk och social status. Ohälsotalen är väsentligt högre i gruppen personer med funktionsnedsättning.
Förvaltningen har valt att titta på ärendet utifrån olika perspektiv, dels utifrån hur arbetet
bedrivs idag och hur den gällande lagstiftningen ser ut samt utifrån befintliga resurser. FN:s
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning syftar till att ”främja,
skydda och säkerhetsställa de fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och
grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning”. Syftet tydliggörs i
konventionen genom flera allmänna principer samt att konventionen beskriver att de olika
principerna är väl kända i svensk lag och svensk rättspraxis. Förutom FN:s konvention finns
i dagsläget inom det aktuella området både lagstiftning och föreskrifter som reglerar rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det är bl a Diskrimineringslagen, Arbetsmiljölagen och Plan och bygglagen. Utifrån dessa har kommunen en skyldighet att fortlöpande förbättra tillgängligheten i arbetsmiljön och att arbeta med aktiva åtgärder och följa
upp dessa utifrån befintliga lagar och föreskrifter.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Förutom lagstiftning och föreskrifter, finns också det kommunala tillgänglighetsrådet (KTR)
vilket är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för organisationer inom funktionsvariationsområdet inom kommunen och kommunens nämnder, styrelser och bolag. KTR är organisatoriskt knutet till Kommunstyrelsen för
att skapa goda möjligheter för dialog i övergripande frågor. Rådet ska bevaka personer
med funktionsvariationers intressen i kommunen genom att hålla sig underrättade om
kommunens befintliga verksamheter av betydelse och aktivt arbeta för förbättringar av
den kommunala verksamheten. Rådet ska kontinuerligt följa upp och bevaka de ärenden
som rådet skickar vidare till kommunens nämnder och styrelser. Rådet kan vid särskilda
skäl bjuda in andra organisationer eller föreningar för att belysa andra perspektiv som rådet saknar.
Det arbete som idag bedrivs i Hofors kommun sker utifrån aktuell lagstiftning där vi har ett
ansvar att arbeta för att diskriminering, inkludering, tillgänglighet och jämställdhet fortlöpande följs. Hofors kommun som arbetsgivare arbetar kontinuerligt med kompetenshöjande insatser utifrån olika lagstiftningar, vilka också reglerar det aktuella området. Dialog
och arbete sker fortlöpande ute i verksamheterna.
Resurser
Som det ser ut i dagsläget finns det ingen i organisationen som kan ta hand om och ansvara
för uppdraget, vilket är av stor vikt för att en handbok ska kunna tas fram med god kvalité
samt att uppföljning av denna ska ske. Om det här arbetet ska ske behöver extra resurser
tillsättas.
Analys
Utifrån rådande situation är frågan om det är en handbok som behövs. Dels utifrån att det
idag finns en tillräcklig lagstiftning som reglerar rättigheter för personer med funktionsnedsättning förutom FN:s konvention och KTR, men även utifrån ett ekonomiskt perspektiv där
vi ser det svårt utifrån rådande budgetprocess samt att vi har genomfört stora besparingar.
Även om en handbok om rättigheter för personer med funktionsnedsättning inte kan tas
fram i dagsläget så har Hofors kommun utifrån aktuell lagstiftning ett juridiskt ansvar att
arbeta för att diskriminering, inkludering, tillgänglighet och jämställdhet fortlöpande följs.
Hofors kommun som arbetsgivare arbetar kontinuerligt med kompetenshöjande insatser
utifrån olika lagstiftningar, vilka också reglerar det aktuella området samt att dialog och
arbete fortlöpande sker ute i verksamheterna. Samtliga resurser finns idag ute i verksamheterna och det är av stor vikt att det här arbetet fortgår i verksamheterna samt att kommunen jobbar vidare med kompetenshöjande insatser.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Pernilla Bredin, HR-chef 2020-03-12
Motion, 2017-03-16
KSAU 2020-09-08/ § 70
KS 2020-09-22/ § 90

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

20
(39)

Kommunfullmäktige
2020-11-10
KF 2020-10-13/ § 72

Beslutsförslag under mötet
Daniel Wintherhamre (V) och Alf Persson (M) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att
återremittera ärendet för att:
1. Redovisa den beräknade kostnaden för ett framtagande av en handbok i enlighet
med vad motionen anför.
2. Kontakta andra kommuner eller SKR för att utröna huruvida det finns möjlighet att
ta del av andras arbeten i frågan.
3. Förtydliga hur motionens förslag förhåller sig gentemot Kommunfullmäktiges beslut
om kommunens antagande av CEMRs jämställdhetsdeklaration
4. Inhämta yttrande från det kommunala tillgänglighetsrådet.
Linda-Marie Anttila (S) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag
och att Kommunfullmäktige beslutar att avslå det föreliggande förslaget till handbok om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning för förtroendevalda och anställda i Hofors kommun.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag från Daniel Wintherhamre (V) m.fl. om
återremiss och ett förslag från Linda-Marie Anttila (S) om att avgöra ärendet idag samt att
avslå förslaget. Ordförande ställer förslaget om återremiss mot att avgöra ärendet idag och
finner att Kommunfullmäktige beslutat att avgöra ärendet idag. Ordförande konstaterar
därefter att det endast finns ett förslag om avslag kvar.

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 92 Motion om visselblåsarfunktion i Hofors kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla det föreliggande förslaget om extern visselblåsarfunktion för förtroendevalda och anställda i Hofors kommun.

Ärende
Sanna Stenberg (HOP) och Gry Sjöberg (HOP) har lämnat in en motion om att en visselblåsarfunktion ska tas fram.
Motionären menar att Hofors kommun likt många andra kommuner behöver ta fram en
visselblåsarfunktion. Ett visselblåsarsystem skulle stärka kommunen som
arbetsgivare, innebära att medarbetarnas synpunkter tas på än större allvar samt att kvalitetsförbättringsarbetet skulle få ett positivt lyft.
Motionären menar vidare att Visselblåsaren har en viktig roll i kampen mot olika former av
oegentligheter och trakasserier. Personer som har mod och integritet att avslöja missförhållanden måste kunna göra det utan att råka illa ut. Den som avslöjar brott ska inte bli ett
brottsoffer, men tyvärr har många fått betala ett högt pris för sina insatser, vilket ofta bidrar till tystnadskulturer på arbetsplatser. Att förebygga negativa tystnadskulturer är en del
i att skapa miljöer där signaler om olika typer av oegentligheter kan fångas upp, men det är
också av stor vikt att det finns trygga rapporteringskanaler.
Motionären hänvisar till lagstiftningen om skydd mot repressalier för arbetstagare som
larmar om allvarliga missförhållanden som förstärktes 2017. Det innebär ett särskilt skydd
mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet. Motionären menar att lagen förutsätter att man först larmar internt, men
det är ofta svårt att vända sig till någon i den egna organisationen. Detta anses vara en viktig anledning till att även Hofors kommun snarast bör införa en visselblåsarfunktion.
Ärenden som kommer in bör handläggas av en extern part, som sedan återrapporterar till
respektive organisation med rekommendationer på åtgärder. I likhet med hur systemet
fungerar i andra kommuner, anser de att man ska kunna välja att vara anonym. Visselblåsarfunktionen ska inte ersätta chefers personalansvar utan är tänkt att utgöra ett komplement till detta. Därför bör anmälan endast göras mot personer i ledande ställning (såväl
anställda som förtroendevalda) eller andra personer med nyckelpositioner i organisationen.
Anmälningar/tips kan till exempel avse uppgifter om allvarliga oegentligheter som definieras som brott med fängelse som begås i tjänsten så som t.ex mutbrott, förskingring, behörighetsmissbruk, olovligt brukande, miljöbrott, tjänstefel, stora brister i säkerheten på arbetsplatsen och allvarliga former av diskriminering och trakasserier.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Motionären yrkar därav på att ett system för visselblåsare avsett för anställda och förtroendevalda i kommunen och kommunens bolag handlagd av en extern part, utreds och införs.
Förvaltningens bedömning är att verkställa det föreliggande förslaget. Det är viktigt att
tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i offentlig verksamhet och därför bör en visselblåsarfunktion etableras som är till för både anställda och förtroendevalda. Det ska vara en rapporteringskanal som syftar till att medarbetare och förtroendevalda ska kunna anmäla allvarliga missförhållanden begångna av personer i ledande ställning och känna sig trygga med att anmälningarna tas emot och hanteras på ett
korrekt sätt.
Det är av stor vikt att alla anställda i Hofors kommun upplever att de kan föra en öppen
dialog om eventuella problem på arbetsplatsen. Ett system för visselblåsare ska vara ett
komplement och ska inte vara som en ersättning för ett öppet samtalsklimat. I första hand
vänder man sig som anställd till sin närmaste chef. Men om någon vill uppmärksamma ett
problem anonymt och den anställde upplever att det inte är möjligt att hantera frågan öppet inom den egna organisationen ska det vara möjligt via visselblåsarfunktionen. Som förtroendevald har man ingen chef i samma bemärkelse som en anställd varför visselblåsarfunktionen kan användas som förstahandsalternativ. Det är av stor vikt att anmälan är saklig och uppgifterna sanningsenliga. Funktionen är inte till för mer allmänna synpunkter på
ledarskap, arbetsmiljö och verksamhetsplanering.

Ekonomisk kalkyl
En extern funktion/system för visselblåsare kräver samordning och uppföljning vilket innebär att externa resurser behöver användas/tillsättas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Pernilla Bredin, HR-chef 2020-08-18
Motion, 2020-02-17
KSAU 2020-09-08/ § 71
KS 2020-09-22/ § 91
KF 2020-10-13/ § 73

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 93 Interpellation om att regionen slutar med dyslexiutredningar för barn
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar, efter att ledamöterna getts tillfälle att yttra sig i debatten,
att avsluta ärendet.

Ärende
Annika Sjögren, tidigare Norup (KD) har inkommit med en interpellation med anledning av
att Region Gävleborg meddelat att de kommer att sluta med dyslexiutredningar. Norup
önskar att Barn- och utbildningsnämndens ordförande svarar på följande frågor:
 Vilken dialog fördes med Hofors kommun innan Region Gävleborg gick ut med uttalandet i media?
 Har vi kompetens att göra dyslexiutredningar i vår kommun?
 Kan vi säkerställa att skolan möter barnens behov av anpassning i vår kommun utan
diagnos?
Kommunfullmäktige beslutade den 2020-03-24 att interpellationen skulle besvaras av
Barn- och utbildningsnämndens ordförande vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 22
april 2020. Med anledning av läget kring Covid-19 har kommunfullmäktiges presidium valt
att skjuta fram besvarandet av interpellationen.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande, Daniel Johansson, inkom med ett skriftligt svar
på interpellationen den 2020-04-03.
I debatten deltog Daniel Johansson (S) och Annika Sjögren (KD).

Beslutsunderlag
Interpellation, 2020-02-18
Svar på interpellation, 2020-04-03

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 94 Interpellation angående Entré ungdoms öppettider
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar, efter att ledamöterna getts tillfälle att yttra sig i debatten,
att avsluta ärendet.

Ärende
Alf Persson (M) har inkommit med en interpellation om Entré ungdoms öppettider. Persson
ställer i sin interpellation följande frågor:






Tar kommunen sitt ansvar här då ungdomsgårdar ska vara till för alla och på ungdomarnas villkor - och att det måste finnas även andra ställen våra ungdomar kan
vara på.
Tycker Kommunalrådet att man idag erbjuder likvärdiga möjligheter för unga Hoforsbor till en aktiv fritid?
Vad gör Kommunalrådet för att unga i Hofors/Torsåker ska få möjlighet till en likvärdig fritid, oavsett ålder, socioekonomisk bakgrund eller bostadsort/bostadsområde?
Hur kommer Kommunalrådet att långsiktigt arbeta för att ungdomar ska kunna få
en öppen mötesplats för alla Kommunens ungdomar?
Hur kommunicerar Kommunalrådet med Socialnämnden kring det viktiga uppdraget
att det genom fältarbete finnas närvarande fritidsledare i det offentliga rummet
under kvällar och helger?

Kommunfullmäktige beslutade den 2020-02-18 att interpellationen skulle besvaras av
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Daniel Johansson (S) vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 24 mars. Vid sammanträdet den 24 mars utgick ärendet och Kommunfullmäktiges presidium har därefter på grund av rådande läge kring Covid-19 valt att skjuta
fram besvarandet av interpellationen.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande, Daniel Johansson, inkom 2020-02-20 med ett
skriftligt svar på interpellationen.
I debatten deltog Daniel Johansson (S), Alf Persson (M) och Anders Björk (HOP).

Beslutsunderlag
Interpellation, 2019-12-08
Svar på interpellation, 2020-02-20

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 95 Medborgarförslag om Europarådets resolution 1815, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen för beredning så
att Kommunfullmäktige kan fatta ett beslut i ärendet senast om ett år.

Ärende
Ett medborgarförslag om Europarådets resolution 1815 har inkommit till kommunen. Förslagsställaren vill att kommunen ska följa uppmaningarna i resolutionen och:
-

-

-

-

-

-

Vidta alla nödvändiga åtgärder för att reducera exponering för elektromagnetiska
fält, särskilt för radiofrekvent strålning från mobiltelefoner, och i synnerhet exponering för barn och ungdomar som löper störst risk att drabbas av hjärntumörer.
Genomföra informationskampanjer om riskerna med de potentiella biologiska långtidseffekterna i miljön och på människors hälsa, i synnerhet riktade mot barn, tonåringar och ungdomar i fertil ålder.
Vara särskilt uppmärksam mot elöverkänsliga som lider av ett syndrom av intolerans mot elektromagnetiska fält och introducera särskilda åtgärder för att skydda
dem; inklusive skapande av lågstrålande områden utan täckning av mobila och trådlösa nätverk.
För barn i allmänhet, och i synnerhet i skolor och klassrum, använd i första hand
trådbundna nätverk för internetuppkopplingar, och inför förbud mot att skolelever
använder mobiltelefoner på skolors områden.
Introducera åtgärder inom stadsplanering för att hålla kraftledningar och andra
elektriska installationer på ett säkert avstånd från bostäder.
Reducera tröskelvärden för radiolänksantenner enligt principen ”så lågt som det är
praktiskt rimligt” och installera system för omfattande och kontinuerlig bevakning
av alla antenner.
Avgöra om platser för nya basstationer och telemaster enbart gynnar operatörerna,
rådgöra med invånare och sammanslutning av berörda medborgare.

Genom att följa dessa uppmaningar, menar förslagsställaren att kommunen föredömligt
kan bidra till att Sverige som medlemsland och medgrundare till Europarådet lever upp till
resolution 1815.

Beslutsunderlag
Förslag till beslut, Kommunfullmäktiges presidium, 2020-09-14
Medborgarförslag, 2020-08-19
KF 2020-10-13/ § 74

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 96 Medborgarförslag om förbättring av lekparken i centrum,
anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen för beslut senast
sista juni 2021.

Ärende
Ett medborgarförslag om att sätta upp ett staket och fotbollsmål vid lekparken i centrum
har kommit in. Förslagställaren framför att det är många små barn som leker med bollar vid
lekparken och att dessa lätt glider nerför slänten och ut på parkeringen. Genom att sätta
upp ett staket mellan parkeringen och lekplatsen så menar förslagsställaren att det blir en
säkrare plats för barnen. Förslagställaren föreslår även att kommunen sätter upp fotbollsmål bredvid lekplatsen så att bollekarna inte behöver lekas nära gungorna och rutschkanan.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2020-07-12
Förslag till beslut, Kommunfullmäktiges presidium, 2020-09-28
KF 2020-10-13/ § 75

Expedieras
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 97 Medborgarförslag om farthinder längs Torsåkersvägen,
anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen för beslut senast
sista juni 2021.

Ärende
Ett medborgarförslag om att sätta upp farthinder längs Torsåkersvägen har kommit in till
kommunen. Förslagställaren uppger att trafiksituationen för bland annat de barn som ska
korsa vägen för att ta sig till skolan inte är bra. Genom att exempelvis sätta upp vägbulor
längs vägen, menar förslagsställaren att hastigheten kan minskas och trafiksäkerheten förbättras.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2020-08-20
Förslag till beslut, Kommunfullmäktiges presidium, 2020-09-28
KF 2020-10-13/ § 76

Expedieras
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2020/63

29
(39)

Kommunfullmäktige
2020-11-10

§ 98 Medborgarförslag om rensning av Hammardammen, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen för beslut och
att beslutet återrapporteras till Kommunfullmäktige senast juni 2021.

Ärende
Ett medborgarförslag om rensning av Hammardammen har inkommit. I förslaget framgår
det att man önskar att kommunen begränsar växtligheten i Hammardammen på samma
sätt som man rensar bort vass i åar. Som motivering för sitt förslag framförs det att många
människor rör sig runt Hammardammen, att det har gjorts ett fantastiskt arbete med att ta
bort sly längs med promenadstråket, men att näckrosor i vissa delar av Hammardammen
har slagit rot och börjat ta över.

Beslutsunderlag
Förslag till beslut, Kommunfullmäktiges presidium, 2020-10-29
Medborgarförslag, 2020-10-04

Expedieras
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2020/80

30
(39)

Kommunfullmäktige
2020-11-10

§ 99 Medborgarförslag om kartering av stigar, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen för beslut och
att beslutet återrapporteras till Kommunfullmäktige senast juni 2021.

Ärende
Ett medborgarförslag om kartering av stigar har inkommit. Förslagsställaren saknar flera väl
upptrampade stigar i kartan idag, däribland i skolskogen vid Värnaskolan, upp till Skuruhäll,
delar av Edskenspåret och Söderåsen. Utifrån detta föreslår förslagsställaren att kommunen samlar in information om var i kommunen kartan har brister, karterar stigarna och rapporterar detta till Lantmäteriet för att det ska komma in på kartan.

Beslutsunderlag
Förslag till beslut, Kommunfullmäktiges presidium, 2020-10-29
Medborgarförslag 2020-10-21

Expedieras
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2020/79

31
(39)

Kommunfullmäktige
2020-11-10

§ 100 Medborgarförslag om övergångsställe vid Storgatan och
Skolgatan, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen för beslut och
att beslutet återrapporteras till Kommunfullmäktige senast juni 2021.

Ärende
Ett medborgarförslag om övergångsställen har inkommit. Förslagsställaren föreslår att
kommunen anlägger ett övergångsställe vid korsningen Storgatan/Syrengatan och ett vid
korsningen Storgatan/Skolgatan. Som motvering för förslaget framförs att det är många
som rör sig vid det nya växthuset, men att det är svårt att ta sig över Storgatan.

Beslutsunderlag
Förslag till beslut, Kommunfullmäktiges presidium, 2020-10-29
Medborgarförslag, 2020-10-22

Expedieras
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2020/77

32
(39)

Kommunfullmäktige
2020-11-10

§ 101 Motion om digitala hjälpmedel, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen för beredning så
att Kommunfullmäktige kan fatta beslut senast juni 2021.

Ärende
Samuel Gonzalez Westling (V) har inkommit med en motion om att Hofors kommun ska
införa läkemedelsautomater inom omsorgen. Gonzalez Westling framför att kommunen,
precis som många andra kommuner, har ett stort behov av att öka användningen av digitala hjälpmedel. Förslaget om läkemedelsautomater menar Gonzalez Westling är en intressant lösning som finns tillgänglig idag.

Beslutsunderlag
Förslag till beslut, Kommunfullmäktiges presidium, 2020-10-29
Motion, 2020-10-19

Expedieras
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2020/67

33
(39)

Kommunfullmäktige
2020-11-10

§ 102 Motion om Edske masugn, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen för beredning så
att Kommunfullmäktige kan fatta beslut senast juni 2021.

Ärende
Ziita Eriksson (M) och Annika Sjögren (KD) har inkommit med en motion om Edske masugn.
De föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att
 uppdra åt kommunstyrelsen att undersöka möjligheterna för Hofors kommun att
tillsammans med andra aktörer hitta medel för underhåll av Edske masugn som
plats av stort historiskt värde,
 uppdra åt kommunstyrelsen att undersöka möjligheterna att ta fram en plan för att
lyfta Edske masugn som historiskt turistmål.

Beslutsunderlag
Förslag till beslut, Kommunfullmäktiges presidium, 2020-10-29
Motion, 2020-10-08

Expedieras
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2020/68

34
(39)

Kommunfullmäktige
2020-11-10

§ 103 Motion om relationer mellan generationer, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen för beredning så
att Kommunfullmäktige kan fatta beslut senast juni 2021.

Ärende
Ziita Eriksson (M) och Annika Sjögren (KD) har inkommit med en motion om relationer mellan
generationer. De föreslår i sin motion att Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till Socialnämnden att initiera ett projekt med ungdomsanställningar för att utveckla relationerna mellan generationerna.

Beslutsunderlag
Förslag till beslut, Kommunfullmäktiges presidium, 2020-10-29
Motion 2020-10-08

Expedieras
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2020/69

35
(39)

Kommunfullmäktige
2020-11-10

§ 104 Interpellation om bredbandsutbyggnad i kommunen,
anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen ska besvaras av Kommunstyrelsens ordförande Linda-Marie Anttila vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 15 december.

Ärende
Samuel Gonzalez (V) har inkommit med en interpellation om bredbandsutbyggnaden i Hofors kommun och ställer följande frågor till kommunalrådet Linda-Marie Anttila (S):
 Hur väl utbyggt är bredbandet i kommunen idag och vad har hittills gjorts från
kommunens sida när det gäller bredbandsutbyggnaden?
 Vilka åtgärder finns för att det fram till 2023 ska finnas snabbt bredband tillgängligt
för alla i Hofors kommun?
 Hur ser du på framtidsstrategins otydlighet i frågan i relation till både regeringens
och regionens högre uppställda mål?

Beslutsunderlag
Förslag till beslut, Kommunfullmäktiges presidium, 2020-10-29
Interpellation, 2020-10-13

Expedieras
Kommunstyrelsens ordförande
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2020/1002

36
(39)

Kommunfullmäktige
2020-11-10

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

Ärende
Rapportering till Kommunfullmäktige för perioden 2020-06-09 – 2020-10-01:
Löpnr
Ärende
655/2020 SN 2020-06-04 § 55 Rapportering av ej
verkställda beslut period 2 2020
687/2020 Beslut om efterträdarval (ny ersättare Ilkka Konttaniemi SD)
706/2020 Protokoll över inspektion av kommunens
överförmyndarverksamhet
289/2020 SN 2020-08-27 § 65 Yttrande över granskning av kommunens rutiner avseende delegation
Krisledningsnämndens protokoll 2020-0908
864/2020 Rapportering av ej verkställda beslut, period 3 2020
885/2020 KS 2020-09-22/ §80 Yttrande gällande
granskning av kommunens rutiner avseende delegation
886/2020 KS 2020-09-22/ § 81 Granskning av bokslut
och årsredovisning 2019
887/2020 KS 2020-09-22/ § 82 Remissvar kommunutredningen

Avsändare
Socialnämnden

Reg.datum
2020-06-20

Länsstyrelsen

2020-07-02

Länsstyrelsen Dalarnas Län
Socialnämnden

2020-07-16

Krisledningsnämnden 2020-09-08
Socialnämnden

2020-09-24

Kommunstyrelsen

2020-09-29

Kommunstyrelsen

2020-09-29

Kommunstyrelsen

2020-09-29

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, Kanslichef 2020-10-01
KF 2020-10-13/ § 77

Expedieras
Akten

Justerare

2020-09-04

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2020/81

37
(39)

Kommunfullmäktige
2020-11-10

§ 106 Interpellation om de styrande partiernas brist på respekt
mot demokratin, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen ska besvaras av Kommunstyrelsens ordförande Linda-Marie Anttila vid kommunfullmäktiges nästa sammansträde den 15 december.

Ärende
Samuel Gonzalez Westling (V) har inkommit med en interpellation med anledning av att
kommunen inte har verkställt några av de beslut som Kommunfullmäktige fattat i samband
med beslutet om budget för 2020.
I interpellation ställer Gonzalez Westling följande frågortill kommunstyrelsens
ordförande, kommunalrådet Linda-Marie Anttila.
 Hur tror du det påverkar synen på det demokratiska systemet att de styrande partierna konsekvent vägrar att genomföra de beslut som Kommunfullmäktige fattat?
 Hur kommer det sig att av yrkandena som bifölls den 17 september 2019, är de
enda två besluten som inte ens är i närheten av klara, båda två tydligt relaterade till
kvinnors rättigheter i samhället?
 När kan vi förvänta oss att de beslut som nämnts kommer genomföras?

Beslutsunderlag
Interpellation, 2020-11-04

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2020/82

38
(39)

Kommunfullmäktige
2020-11-10

§ 107 Motion om digitalisering - grundläggande samhällsservice även i glesbygd, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen för beredning så
att Kommunfullmäktige kan fatta beslut senast juni 2021.

Ärende
Ziita Eriksson (M) och Annika Sjögren (KD) har inkommit med en motion.
I sin motion föreslår de att Kommunfullmäktige beslutar:
 att uppdra åt kommunstyrelsen att strategiskt arbeta för tillgång till snabbt bredband och stabila mobila tjänster i hela kommunen samt att detta uppmärksammas i
arbetet med översiktsplanen
 att uppdra åt kommunstyrelsen att strategiskt arbeta för att underlätta och skapa
förutsättningar för en ökad kostnadseffektivitet vad gäller utbyggnaden av digitala
lösningar i kommunens glesbygdsområden
 att uppdra åt kommunstyrelsen att i sin myndighetsroll strategiskt arbeta för att
placering av master för mobilnät gynnar även kommunens glesbygd i så stor utsträckning som möjligt
 att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med socialnämnden under 2021
presentera lösningar för trygghetslarm i kommunens glesbygdsområden
 att uppdra åt kommunstyrelsen att snarast arbeta fram en bredbandsstrategi med
fokus på att hitta snabba och stabila lösningar för uppkoppling i kommunens glesbygdsområden

Beslutsunderlag
Motion, 2020-11-04

Expedieras
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2020/83

39
(39)

Kommunfullmäktige
2020-11-10

§ 108 Motion om att säkerställa tillgången på kompetens för
dyslexiutredningar, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen för beredning så
att Kommunfullmäktige kan fatta beslut senast juni 2021.

Ärende
Ziita Eriksson (M) och Annika Sjögren (KD) har inkommit med en motion.
I motionen föreslår de att Kommunfullmäktige beslutar:
 att uppdra till Barn- och utbildningsnämnden att säkerställa tillgången på kompetens för utförande av dyslexiutredningar för att kunna möta skollagens krav om
stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter.

Beslutsunderlag
Motion, 2020-11-04

Expedieras
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

