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Dnr

§ 109 Kungörande
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna sammanträdets kungörande.

Ärende
Dagens sammanträde har kungjorts på kommunens officiella anslagstavla.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2020-12-15
Dnr

§ 110 Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen med nedanstående tillägg, beslutet om tillägg av ärende 4b sker enhälligt.

Ärende
Tillägg av ärenden:
4b. Ersättning för icke tjänstgörande ersättare
26. Interpellation om oppositionsrådet Ziita Erikssons roll, anmälan
27. Motion om ofrivillig ensamhet hos de äldre, anmälan
28. Motion om gatubelysningen i kommunen, anmälan

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2020-12-15
Dnr

§ 112 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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§ 113 Information revisionen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tacka för informationen.

Ärende
Revisionen har inkommit med en granskning av kommunens delårsrapport per augusti
2020. Yttrande från Kommunstyrelsen ska inkomma till revisionen senast februari 2021.
Granskning gällande hyror, avgifter och taxor har precis överlämnats till Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnd och Hoforshus AB, samt till Kommunfullmäktige för kännedom.
Granskning gällande kränkande behandling i skolan kommer inom kort att överlämnas till
kommunen.
Plan för vilka granskningar som kommer att genomföras 2021 är påbörjad.

Beslutsunderlag
Muntlig information Ingemar Kalén, ordförande revisionen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr

§ 114 Information om läget kring Covid-19
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tacka för informationen.

Ärende
Läget i regionen gällande smittade i Covid-19 är allvarligt. Vi ser en fortsatt kraftig ökning i
regionen såväl som i Hofors kommun. I kommunen har vi bland annat 29 smittade på särskilt boende, varav 9 avlidit. Vi har haft ett större utbrott på en av kommunens grundskolor
och inom kost- och städ har det varit hög sjukfrånvaro, men relativt få smittade. Upplevelsen är att rekommendationerna och riktlinjerna följs, det är därför svårt att helt förstå varför smittspridningen ökat så mycket.
Med anledning av läget har kommunen bland annat stängt kommunens fritidsanläggningar
för allmänheten, de anställda som har möjlighet jobbar hemifrån.
Frågor som diskuteras i organisationen nu är hur vi kommer att må när pandemin är över.

Beslutsunderlag
Muntlig information Jonatan Alamo Block, kommunchef

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2018/121

10
(39)

Kommunfullmäktige
2020-12-15

§ 115 Avsägelse/fyllnadsval
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 entlediga Annika Sjögren (KD) som ersättare i Gästrike återvinnares förbundsfullmäktige,
 som ny ersättare i Gästrike återvinnares förbundsfullmäktige utse Alf Persson (M)
för resterande mandatperiod 2019-2022,
 entlediga Lars-Göran Lundqvist (HOP) som suppleant i Hoforshus AB (org. nr.
556477-3710),
 som ny suppleant i Hoforshus AB (org. nr. 556477-3710), utse Johan Stenberg (HOP)
för resterande mandatperiod 2019-2022,
 entlediga Susanna Wintherhamre (V) som ersättare i Gästrike återvinnares förbundsfullmäktige,
 som ny ersättare i Gästrike återvinnares förbundsfullmäktige utse Samuel Gonzalez
Westling (V) för resterande mandatperiod 2019-2022,
 entlediga Amanda Drugge Wikman (V) som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden,
 som ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden utse Gabriella Eidhagen (V) för
resterande mandatperiod 2019-2022.

Expedieras
Gästrike återvinnare
Hoforshus AB
Barn- och utbildningsnämnden
Annika Sjögren
Alf Persson
Lars-Göran Lundqvist
Johan Stenberg
Susanna Wintherhamre
Samuel Gonzalez Westling
Amanda Drugge Wikman
Gabriella Eidhagen
Personal
Kansliet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 116 Information om momsskyldighet på utförande av utstakning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tacka för informationen.

Ärende
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har i ett nyhetsbrev angående aktuella frågor inom
geodata/lantmäteri, daterat 2020-08-24, uppmärksammat kommunerna på ett klargörande
från Skatteverket kring moms för utstakning och nybyggnadskartor. Nybyggnadskartor och
utstakning har ansetts vara ett led i kommunens myndighetsutövning kopplat till bygglov
vilket har medfört att ingen moms tagits ut för de uppdragen.
Skatteverket har i dialog med SKR:s jurister kommit fram till en ny tolkning angående uttag
av moms. Gällande nybyggnadskartor anses fortfarande nybyggnadskartor som behövs för
en bygglovsprövning utgöra ett led i kommunens myndighetsutövning och ingen ändring
krävs. Saknas däremot en koppling till bygglovsprövningen för en nybyggnadskarta ska
moms tas ut.
Utstakning utgör däremot aldrig ett led i kommunens myndighetsutövning och där ska alltid moms tas ut. Som stöd för tolkningen skriver Skatteverket "Själva utförandet av utstakningen påverkar varken beslutet om bygglov eller startbesked och saknar därför rättsverkningar för den enskilde. Den enskilde kan även anlita någon annan än kommunen för att
utföra utstakningen.”
Genom detta förtydligande behövs en mindre ändring i Taxa för verksamhet enligt plan-och
bygglagen samt kart- och mätverksamhet. Ändringen består av att texten "25 % moms tillkommer" skrivs till i rubriken Utstakning i tabell C4 i bilaga C.
När det gäller nybyggnadskarta bedöms ingen ändringen behöva göras i taxan då nybyggnadskartor som inte behövs för bygglovsprövning anses tillhöra tabell C 7, Andra kart- och
mätningstjänster (25 % moms tillkommer).

Beslutsunderlag
Muntlig information, Emelie Jonsson, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 117 Förslag till taxa för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 anta ny taxa för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter,
 taxan ska börja gälla den 1 januari 2021.

Ärende
En taxa för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter saknas idag för Hofors.
Detta medför att Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd inte har möjlighet att ta ut
en avgift för sin kontroll.
Animaliskt avfall är många gånger anledningen till att smitta sprids mellan länder och orsakar sjukdomar hos djur och människor. För att detta inte ska ske måste krav ställas på hur
man handskas med animaliskt avfall. EU har därför bestämt att detta är ett viktigt område
och ställer därför krav på kontroll. Den behovsutredning av kontroll inom området som
genomförts under 2020 visar på ett ökat behov. Detta medför även ett ökat behov på en
taxa inom detta område.
Kommunens rätt att ta ut avgift regleras av förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig
kontroll av foder och animaliska biprodukter. Förslaget är att all kontroll sker via timavgift
där nedlagd handläggningstid för varje enskilt ärende multipliceras med timtaxan.
Då kontroll av foder och animaliska biprodukter bedrivs av samma arbetsgrupp som övriga
tillsynsområden inom miljöområde har ingen ny timtaxa räknats fram. Timtaxan beräknas
gemensamt för området och den nu gällande timtaxa för bland annat taxa för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken föreslås även gälla för denna taxa. Nuvarande timtaxa är 1 120 kr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Liliana Sultana, Administrativ chef, 2020-10-19
Tjänsteskrivelse, 2020-09-10, VGS
Taxa för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter
VGS 2020-09-22/ § 138
KSAU 2020-11-03/ § 84
KS 2020-11-24/ § 110
Muntlig information Emelie Jonsson, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Beslutsförslag under mötet
Linda-Marie Anttila (S) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att
 anta ny taxa för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter,
 taxan ska börja gälla den 1 januari 2021.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Expedieras
Akten
Västra Gästriklands samhällbyggnadsförvaltning

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 118 Förslag till ändring av taxa för tillsyn enligt lag om tobak
och liknande produkter samt lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 anta ändringar i taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel,
 ändringarna ska börja gälla den 1 januari 2021.

Ärende
Taxan för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med
vissa receptfria läkemedel för i Hofors trädde i kraft 1 januari 2018. Den 1 juli 2019 började
Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) gälla. Bland annat infördes tillståndsplikt
för handel med tobak. Kommunen har rätt att ta ut avgifter för handläggningen av tobaksansökan och för den tillsyn som utförs på tillståndspliktig och anmälningspliktig försäljning.
Detta regleras i kommunallagen och den nya tobakslagen. Denna nya lag medförde en del
större förändringar av taxan och avgifter för ansökan om tobakstillstånd, stadigvarande och
tillfällig, samt anmälan om ändring av tillståndspliktig verksamhet började gälla den 1 oktober 2019.
Genom erfarenhet från handläggning av anmälningsärenden om ändring av tillståndspliktig
verksamhet har vi sett att handläggningstiden varierar i stor grad. Vissa ändringar är av mer
enkel karaktär där ingen ny prövning krävs, t.ex. utökning av befintlig verksamhet med internetförsäljning. Medan en ändring av personer med inflytande i det säljande bolaget (kan
t.ex. vara en styrelseändring) kräver en ny prövning vilket tar mer tid.
På grund av denna variation föreslås timavgift där nedlagd handläggningstid multipliceras
med timtaxan istället för nuvarande fasta avgift på 4 480 kr vilket motsvarar 4 timmars
handläggningstid.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Liliana Sultana, Administrativ chef 2020-10-19
Tjänsteskrivelse, 2020-09-09, VGS
Taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel med förslag till ändringar markerade
VGS 2020-09-22 / § 137
KSAU 2020-11-03/ § 86
KS 2020-11-24/ § 111
Muntlig information Emelie Jonsson, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Expedieras
Akten
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 119 Förslag till ändring av taxa för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 anta ändringar i taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken,
 ändringarna ska börja gälla den 1 januari 2021.

Ärende
Den 1 januari 2018 inträdde taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken i kraft. Taxan
utgår dels från tidsfaktorn och dels timavgiften. Taxan och timavgiften beräknas fram utifrån Sveriges Kommuner och Regioners modell för uträkning av handläggningskostnad och
tidsfaktorer.
Den 1 januari 2020 trädde en uppdaterad timtaxa i kraft och några mindre ändringar i
taxebilaga 2. I samband med framtagande av behovsutredning för miljöbalkstillsynen inför
2021 har en genomsyn av tillsynsbehovet för våra verksamheter genomförts. Då utgångspunkten är att taxan ska stämma överens med behovet föreslås några ändringar i taxan
inför 2021.
Det är Kommunfullmäktige i respektive kommun som fastställer förändringar i taxor och
avgifter. Förvaltningen har granskat materialet och har inga synpunkter på det. Vi föreslår
därför att föreslagna taxeändringar godkänns.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Liliana Sultana, Administrativ chef 2020-10-19
Taxa miljöbalken VGS-2020-43
Tjänsteskrivelse, 2020-09-08, VGS
VGS 2020-09-22 § 136
KSAU 2020-11-03/ § 85
KS 2020-11-24/ § 112
Muntlig information Emelie Jonsson, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Expedieras
Akten
Västra Gästriklands samhällbyggnadsförvaltning

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 120 Nya avgifter inom alkoholhandläggning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa de nya avgifterna för alkoholhandläggning.

Jäv
Torbjörn Nordström (L) deltar inte i beslutet på grund av jäv.

Ärende
Socialnämnden har den 2019-05-23 beslutat kring ansöknings- och tillsynsavgifter för alkoholservering. Beslutet innebär bland annat att Hofors ska börja ta ut avgifter på de områden där andra kommuner gör det men där inte Hofors kommun har gjort det.
Det är Kommunfullmäktige som beslutar om nya avgifter. Kommunfullmäktige beslutade
den 2019-09-17 att återremittera ärendet för att inhämta synpunkter från näringslivet.
Den 2020-10-08 redogjorde alkoholhandläggaren för Socialnämnden för den utredning av
nya avgifter som pågår. Remiss har gått ut till alla krögare men inga svar har kommit in.
Förvaltningen anser därmed att synpunkter från näringslivet inhämtats och har därför inget
att erinra mot att förslaget läggs till Kommunfullmäktige för beslut för godkännande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Jonatan Alamo Block 2020-10-20
Protokoll SN 2020-10-08 § 96
Beslut KF 2019-09-15 § 77
Beslut SN 209-05-23 Ändrade ansöknings och tillsynsavgifter för alkoholservering
KSAU 2020-11-03/ § 87
KS 2020-11-24/ § 113

Expedieras
Socialnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 121 Reviderade avgifter för Entré Ungdom
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att ta fram konsekvensanalyser
gällande barnperspektiv, jämställdhet, integration och ekonomi.

Ärende
Barn- och utbildningsnämnden fattade den 2020-06-15 beslut om att föreslå nya avgifter
för Entré Ungdoms utbildningar inom kulturskola och att de nya avgifterna ska gälla fr.o.m.
den 1 januari 2021.
De gamla avgifterna beslutades i juni 2012 och ändrades i augusti 2015. I och med detta
beslut kunde barn/ungdomar inom målgruppen (6-18 år) delta i verksamhetens alla aktiviteter för 100 kr/år.
Sedan hösten 2019 ansvarar Entré Ungdom för verksamheten fritidsklubb för elever i åk 46. Avgiften för detta är beslutat till 500 kr/termin inkl. mellanmål (Kommunfullmäktige §
76/2019). I och med detta finns behov av att se över verksamhetens övriga avgifter.
Förslaget innebär följande avgifter för utbildning i kulturskola:
 400 kr/termin för första kursen
 200 kr/termin för andra kursen
 Avgiftsfritt fr.o.m. tredje kursen
 35 kr/tillfälle för individuell coachning
 Inga extra kostnader för instrument, noter etc.
 Syskonrabatt: hel avgift för barn 1, halv avgift för barn 2, avgiftsfritt från barn 3
 (syskonrabatt gäller både för barn folkbokförda på samma adress och syskon som
inte är folkbokförda på samma adress)
För övriga aktiviteter kvarstår det ÉU-kort (50 kr/termin) som finns i dagsläget.
Det är Kommunfullmäktige som beslutar i dessa avgiftsfrågor. Förvaltningen har gått igenom de föreslagana ändringarna och har inget att erinra mot dem. Därför föreslås att de
nya avgifterna fastställs.

Ekonomisk kalkyl
En höjning av avgiften för kulturskola innebär en ökad intäkt för kommunen. De senaste
åren har kulturskoleverksamheten haft ett snitt på ca 200 elever. Den ökade intäkten bedöms till 100 000 - 150 000 kr/år.
Kostnader för ökad administration (t ex fakturering) ryms inom enhetens planeringstid.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunchef Jonatan Alamo Block 2020-09-24
Förslag till reviderade avgifter från Entré Ungdom
Avgifter och deltagare Entré Ungdom 2011-2019
Uppgifter om andra kommuners avgifter för kulturskola
KSAU 2020-11-03/ § 88
KS 2020-11-24/ § 114

Beslutsförslag under mötet
Olivia Drugge Wikman (V), Samuel Gonzalez Westling (V), Ziita Eriksson (M), Annika Sjögren
(KD) och Margon Johansen (SD) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att återremittera
ärendet för att ta fram konsekvensanalyser gällande barnperspektiv, jämställdhet, integration och ekonomi.
Olivia Drugge Wikman (V) och Samuel Gonzalez Westling (V) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget.
Linda-Marie Anttila (S), Kenneth Axling (S) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag.
Linda-Marie Anttila (S), Kenneth Axling (S), Anne Persson (HOP) Arne Evertsson (L), Anders
Björk (HOP) och Torbjörn Nordström (L) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förändrade avgifter för Entré Ungdoms utbildningar inom kulturskola och att de nya
avgifterna ska gälla fr.o.m. den 1 januari 2021 och att syskonrabatt även gäller för syskon
som inte bor på samma adress.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns fyra förslag till beslut; ett förslag om återremiss från Olivia
Drugge Wikman (V) m.fl., ett förslag om att avgöra ärendet idag från Linda-Marie Anttila (S)
m.fl, ett förslag om avslag från Olivia Drugge Wikman (V) m.fl. och ett förslag om bifall till
Kommunstyrelsens förslag från Linda-Marie Anttila (S) m.fl.
Ordförande ställer förslaget om återremiss mot att avgöra ärendet idag och finner att Kommunfullmäktige beslutat att avgöra ärendet idag. Votering begärs och genomförs genom upprop. Resultatet utfaller med 17 röster för att avgöra ärendet idag och 13 röster för att återremittera ärendet (se bilaga). Ordförande konstaterar, utifrån bestämmelserna om minoritetsåterremiss, att Kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet.

Expedieras
Barn- och utbildningsnämnden
Akten

Justerare
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§ 122 Placering nytt äldreboende
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att placera det nya äldreboendet på Västerhöjden med tillägget
 att Hofors discgolfklubb snarast involveras i arbetet p.g.a. flytt av banor.
 att deras skrivelse beaktas och börjar åtgärdas snarast.
Detta är bra verksamhet och främjar utomhusvistelse för alla åldrar och är bra för folkhälsan samt tillför otrolig goodwill till kommunen.

Protokollsanteckning
Kenneth Axling (S), ordförande Socialnämnden, framför ett stort tack till alla som varit involverad i arbetet kring nytt äldreboende.

Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-18 att godkänna Socialnämndens äskande för investering till byggnation av nytt äldreboende.
Det föreligger två förslag på placering av detta boende. Ett alternativ är där nuvarande
Hesselgrenska ligger och det andra är på Västerleden. Båda detaljplanerna har vunnit laga
kraft. Socialnämnden behandlade ärendet den 2020-09-10 och beslutade att skicka beslutet för äldreboendets placering vidare till Kommunfullmäktige utan rekommendation, på
grund av ärendets komplexitet.
Av beslutet framgår att förslaget från tjänstepersonerna är att rekommendera att det nya
äldreboendet placeras på Västerleden. Socialnämndens ledamöter anser att frågan är
mycket komplex och att ett flertal aspekter måste tas i beaktande. En majoritet av ledamöterna har under hela ärendegången förordat nuvarande plats för Hesselgrenska. De oklarheter som finns kring finansieringen gör dock att man måste omvärdera alternativen och
en majoritet anser därför att ett sådant beslut måste fattas i Kommunfullmäktige, med
båda alternativen fortfarande på bordet.
Kommunstyrelsens förvaltning håller med om att frågan är komplex och att bägge alternativen är goda. Då vi inte besitter fackkunskaper kan vi inte ge andra verksamhetsmässiga
värderingar än vad tidigare handläggning gett. Det som återstår för oss att bedöma är de
ekonomiska aspekterna. På mycket lång sikt kan Hesselgrenska bli ett billigare alternativ.
men eftersom detta perspektiv sträcker sig över 40 år är det svårt att veta vad som händer
på vägen. Det som främst skiljer de två alternativen åt är kostnaden för evakuering.
Väljer kommunfullmäktige att bygga det nya boendet på Västerhöjden behövs ingen evakuering under byggtiden. Väljer däremot kommunen att bygga på Hesselgrenska måste
evakueringslokaler ersätta Hesselgrenskas nuvarande platser under två års tid. Även tillagning av måltider till äldreomsorgen och LSS måste flytta till ett annat kök under byggtiden.
Justerare
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Denna kostnad uppskattas till ca 60 mkr eller ca 30 mkr per år. Denna kostnad är beräknad
utifrån kravspecifikation från verksamheten genom arkitektbyrån. Förfrågan har sedan gått
ut via Kommentus och den leverantör som finns där har inkommit med en budgetkalkyl.
Denna kalkyl är naturligtvis ungefärlig och kostnaden kan bli lägre eller högre.
Kostnaden är grovt uppdelad i fem olika delar:
1. Markberedning, inklusive VA och el etc. Uppskattad kostnad inklusive återställning
av mark 4,3 mkr.
2. Etablering och avetablering av moduler 26,3 mkr.
3. Hyra för moduler, två år, 17,5 mkr eller 730 tkr i månaden.
4. Drift och el/VA, två år, 0,7 mkr.
5. Byggherrekostnader (7,2 mkr) och oförutsedda utgifter (4,8).
Den totala kostnaden skiljer sig inte nämnvärt mellan Hesselgrenska och Västerhöjden,
men det finns ett avgörande problem med avskrivningar för att hyra moduler/baracker
under ombyggnadsperioden. Denna kostnad kan inte räknas in i anskaffningsvärdet för
anläggningen och därför måste kostnaden för hyra av modulerna skrivas av direkt. Detta
beror på att värdet av byggnaden försvinner i det ögonblick den nya byggnaden står kvar.
En pågående avskrivning måste helt enkelt ha ett kvarvarande värde. Detta faktum ställer
kommunen inför tre olika alternativ att hantera avskrivning av ersättningsmoduler.
1. Räkna in kostnaden för modulerna i anskaffningsvärdet för fastigheten och därigenom skriva av kostnaden för moduler på samma tid som investering i äldreboendet.
Detta förfarande bryter mot lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) med hänvisning till 7 kap. 2§, andra stycket. Detta beskrivs i bifogad
skrivelse från ekonomichefen. Förvaltningen ser inte detta alternativ som över huvud taget framkomligt.
2. Ta kostnaden på ca 30 mkr/år i två år och hantera förlusten genom antingen besparingar i verksamheterna alternativt överskott på exempelvis försäljning av egendom. Förvaltningen ser inte detta alternativ som framkomligt med tanke på omfattningen av kostnaden. Det finns i dagsläget ingenting som indikerar på att kommunen kommer att göra en vinst på sammanlagt ca 60 mkr de närmaste två åren.
Även om kostnaderna för modulerna skulle exempelvis halveras ser inte vi någon
möjlighet att få in en liknande intäkt. Det är också mycket svårt att motivera en besparing i verksamheterna i denna storleksordning.
3. Ta kostnaden på ca 30 mkr/år och välja att inte reglera förlusten (att skriva av förlusten mot balanskravsresultatet) med hänvisning till synnerliga skäl. Det är ytterst
kommunfullmäktige som avgör vad som är synnerliga skäl eller inte. Förvaltningen
anser att kraven för synnerliga skäl inte uppfylls i detta läge och stödjs därmed inte
av kraven på god redovisning. Därför avråder vi från detta.
Detta gör att, även om kostnaden för moduler skulle sjunka drastiskt, förvaltningen inte
kan se att alternativet Hesselgrenska är framkomligt och förordar därför alternativet Västerhöjden.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Jonatan Alamo Block Kommunchef, 2020-09-23
SN 2020-09-10 §77 Placering av nytt äldreboende
Beslutsunderlag äldreboendets placering SN 2020-09-10
Yttrande, Kostchef, 2020-10-28
Gemensamt yttrande, Fritidschef och Hofors discgolfklubb
Förtydligande av tidigare utskickat beslutsunderlag, Anita Svensson och Sussie Holmgren
KSAU 2020-11-03/ § 89
KS 2020-11-24/ § 116

Beslutsförslag under mötet
Kenneth Axling (S) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att placera det nya äldreboendet på Västerhöjden med tillägget
 att Hofors discgolfklubb snarast involveras i arbetet p.g.a. flytt av banor.
 att deras skrivelse beaktas och börjar åtgärdas snarast.
Detta är bra verksamhet och främjar utomhusvistelse för alla åldrar och är bra för folkhälsan samt tillför otrolig goodwill till kommunen.

Expedieras
Socialnämnden
Hoforshus AB
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 123 Reviderat avtal för gemensam företagshälsovård
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 en utökad gemensam nämnd för företagshälsovård mellan Region Gävleborg, Bollnäs kommun, Gävle kommun, Hofors kommun, Hudiksvalls kommun, Nordanstigs
kommun, Ockelbo kommun, Ovanåkers kommun, Sandvikens kommun, Söderhamns kommun ska gälla från och med den 1 januari 2021.
 upprättat förslag på avtal mellan parterna godkänns att gälla från och med den 1
januari 2021.
 upprättat förslag till reglemente för den gemensamma nämnden för företagshälsovård godkänns att gälla från och med den 1 januari 2021.
 nuvarande avtal och reglemente mellan Bollnäs kommun, Gävle kommun, Hofors
kommun, Ockelbo kommun, Ovanåkers kommun, Sandvikens kommun och Söderhamns kommun upphör att gälla den 31 december 2020.

Ärende
Bollnäs kommun, Gävle kommun, Hudiksvalls kommun, Ockelbo kommun, Ovanåkers
kommun och Sandvikens kommuner samt Region Gävleborg, har sedan den 1 januari 2018
inrättat en gemensam nämnd om samverkan inom företagshälsovårdsfrågor. Söderhamns
kommun och Hofors kommun har ingått i nämnden sedan 2019.
Nordanstigs kommun önskar nu ingå i den gemensamma nämnden. Det tidigare ingångna
avtalet behöver då ersättas med ett nytt avtal. Det nya avtalet kan gälla från och med den
1 januari 2021. De särskilda bestämmelserna i det nuvarande avtalet avseende Hudiksvalls
kommun utgår i det nya avtalet. Region Gävleborg är även fortsättningsvis värdkommun
för nämnden.
Bildandet av en gemensam Företagshälsa har många fördelar. Den huvudsakliga och övergripande målsättningen är att tillskapa en Företagshälsa som nu och framåt ger bästa möjliga stöd för att stärka ett hälsofrämjande perspektiv och arbetssätt inom områdena hälsa
och arbetsmiljö.
Andra fördelar som uppnås:
- Effektivitet och konkurrenskraft - en sammanslagen Företagshälsa skulle medföra
en ökad kostnadseffektivitet, inte minst genom en, i jämförelse med idag, mindre
administration och ett bättre resursutnyttjande.
- Kompetens - ett ökat underlag möjliggör både en ökad bredd och spets inom kompetensområden som är av stor betydelse för parterna.
- Attraktionskraft - en större Företagshälsa möjliggör fler anställda inom alla yrkesområden, något som har stor betydelse för möjligheten att rekrytera attraktiv kompetens till Företagshälsan.
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Kvalitet - en större Företagshälsa har goda möjligheter att i tvärprofessionella former utveckla kvaliteten i tjänster.
Ökad tillgänglighet - en större organisation är mindre sårbar och klarar större produktionsvariationer och större sammanhållna uppdrag.
Kontinuitet, långsiktighet och styrning - en egen Företagshälsa har samma mål som
sina ägare, vilket möjliggör ett mer kontinuerligt, långsiktigt och tryggt samarbete.

Beslutsunderlag
Avtal om samverkan om gemensam företagshälsovårdsvård, 2020-09-28
Tjänsteskrivelse Pernilla Bredin, HR-chef, 2020-10-13
KSAU 2020-11-03 / § 90
KS 2020-11-24/ § 117

Expedieras
Region Gävleborg - Företagshälsovårdsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 124 Investering i Edsken för slutförande av projektet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ytterligare investering på 500 000 kr under
2020 och 2021 avseende anläggningen Edskens camping.

Ärende
Kommunfullmäktige fattade den 2020-06-16 beslut om att godkänna en investering om
700 000 kronor i Edskens campinganläggning. Dessa investeringsmedel skulle täcka bommar, taggsystem, modernisering av campingplatser samt laddstolpar.
Bakgrunden är att Edsken är ett viktigt område för Hofors. Campingen ägs av kommunen,
men drivs av Gamla Haifare. Detta regleras genom ett samarbetsavtal. Under flera års tid
har dialog förts mellan kommunen, Gamla HAIF:are, campare och Entré Hofors om att förändringar behöver göras på campingen.
Under 2020 har beslut fattats om att ett antal åtgärder ska genomföras för att säkerställa
att campingen klarar säkerhetskrav och att campingen ska ha den standard som gör den till
ett än mer attraktivt besöksmål. Processen har varit lång och det är därför nu av yttersta
vikt att vi kan färdigställa den påbörjade investeringen. Enligt uppritad ny utformning av
campingen har stor hänsyn tagits till säkerhet för barn som vistas på området, alltifrån
farthinder, ökad belysning och sikt vid exempelvis vattenposter. Dessa behov lyftes inte
fram i investeringsbeslutet i juni.
I mitten av oktober 2020 har kommunchefen fattat beslut att påbörja markarbeten vid anläggningen i enlighet med beslutet i kommunfullmäktige i juni. Detta innefattar nya asfalterade ytor, schaktarbete för elstolpar och även själva belysningsstolparna. Efter det är genomfört så kvarstår viktiga delar i projektet som inte de tidigare investeringsmedlen räcker
till att täcka, därav krävs ytterligare beslut om investering.
Det som kvarstår att slutföra är fundament, armaturer, kabel och installation för belysning
(på låga stolpar) samt eluttagen till respektive campingplats. Även vissa delar i servicehuset
är i behov av att åtgärdas.
Eftersom frågan om Edsken har varit en lång process så kan vi med denna utökade investering få klart hela området. Det innebär att vi kan säkerställa att alla säkerhetskrav utifrån
gällande rekommendationer uppfylls, att campingen kommer i sådant skick att den håller
den standard som efterfrågas och därmed är ett än mer attraktivt besöksmål. Det skapar
goda förutsättningar för ökad beläggning året runt, hållbar ekonomi och ökad trygghet och
säkerhet för alla.
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Ekonomisk kalkyl
Tidigare beslutad investering om 700 000 kr räcker till bommar, tagssystem och markarbeten. Ytterligare investering om 500 000 kr innefattar slutförande av projektet med belysning och eluttag samt ett antal mindre åtgärder i servicehuset.
Enligt det samarbetsavtal som finns för anläggningen mellan Hofors Kommun och G:a
Haifare delas alla intäkter lika mellan parterna. Hofors kommun har fått under perioden
2017-2019 ett överskott (netto resultat) om total 688 433 kr. En stor del av det överskottet
förklaras av att man 2018 lyckades hyra ut platser till entreprenörer som bodde på campingen en längre tid. Just detta års överskott beräknas till 527 000 kronor. Åren innan 2017
gick campingen i förlust för kommunen. Med de planerade investeringarna beräknas överskottet till att, i snitt, vara 200 000 kr/år. Detta överskott kan ökas genom att campingen
blir en året-runt anläggning. Genom detta beslut kan överskottet, efter avskrivningar,
kunna återinvesteras i anläggningen.
Investeringen kommer att skrivas av under 10 år.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Fritidschef Sarah Winges 2020-10-19
Uppdaterad ritning Investeringsplan 2020-2021, Hoforshus-Fredrik Brännvall
Samarbetsavtal Hofors kommun-Gamla HAIF:are
KSAU 2020-11-03/ § 91
KS 2020-11-24/ § 118

Beslutsförslag under mötet
Linda-Marie Anttila (S) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ytterligare
investering på 500 000 kr under 2020 och 2021 avseende anläggningen Edskens camping.

Expedieras
Akten
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§ 125 Sammanträdesdagar 2021
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nedanstående förslag till 2021 års sammanträdesdagar för Kommunfullmäktige samt att uppdra till Kommunfullmäktiges presidium att
planera så att två sammanträden kan förläggas i Torsåker.

Ärende
Förslag till sammanträdesdagar för Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU), Kommunstyrelsen (KS) och Kommunfullmäktige (KF) 2021 har arbetats fram av kansliet. Avstämningar
har gjorts med ekonomifunktionen, Kommunstyrelsens ordförande, Kommunfullmäktiges
presidium och Hoforshus.
Förslag till sammanträden
Tid
Jan Feb Mars April Maj
KSAU 13:15 19
16
4
KS
08:15
2
30
18
KF
17:30
23
20
*OBS kl. 8.15

Juni Aug Sept
1
7
15
21
8
24

Okt
5
19
12

Nov Dec
9*
23
9
15

I förslaget är ett sammanträde för KF planerat till augusti för att hantera ärenden från KS
sammanträde i juni. För att få ihop sammanträdena föreslås KSAUs och KFs sammanträde i
november ske på samma dag, dock tidigareläggs KSAUs sammanträde till kl. 8:15. KFs
sammanträde i december ligger enligt förslaget på en onsdag för att inte krocka med regionfullmäktiges sammanträde samma vecka.
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska två av Kommunfullmäktiges sammanträden
förläggas i Torsåker. Planeringen för detta överlämnas till Kommunfullmäktiges presidium.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, Kanslichef
KSAU 2020-11-03/ § 94
KS 2020-11-24/ § 121

Expedieras
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Hoforshus AB
Funktioner inom KS
Akten
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§ 126 Utbetalning av partistöd för 2021
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna utbetalning av partistöd för 2021 med:
173 000 kronor till Arbetarpartiet Socialdemokraterna,
95 500 kronor till Hoforspartiet,
80 000 kronor till Sverigedemokraterna,
64 500 kronor till Vänsterpartiet,
64 500 kronor till Moderaterna,
64 500 kronor till Liberalerna,
49 000 kronor till Centerpartiet samt
33 500 kronor till Kristdemokraterna.

Ärende
Kommunfullmäktige ska årligen fatta beslut om utbetalning av partistöd. Partierna ska sedan efterföljande år redovisa att stödet har använts till det ändamål som anges i Kommunallagen. Enligt kommunens bestämmelser utgår ett årligt grundstöd om 18 000 kronor till
partierna i Kommunfullmäktige och ett årligt mandatstöd om 15 500 kronor för varje mandat som partiet har i Kommunfullmäktige.
Efter 2018 års val till Kommunfullmäktige finns 8 partier representerade, fördelade på 31
mandat. För 2019 års partistöd har redovisningar lämnats in och godkänts för samtliga 8
partier.

Ekonomisk kalkyl
Den totala kostnaden för partistöd uppgår 2021 till 624 500 kronor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Linda Höglin, Kanslichef 2020-11-10
KS 2020-11-24/ § 122

Expedieras
Partierna i Kommunfullmäktige
Ekonomifunktionen
Akten
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§ 127 Renovering av informationsskyltar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar om en investering under 2021 på 90 000 kr av informationsskyltar i Hofors kommun.

Ärende
Hofors kommun har idag, vid nio strategiska platser, skyltar med information om kommunen, kartor samt besöksmål. Skyltarna är placerade vid Hofors järnvägsstation, Hagaparken, Böle, RV 68 Dalgränsen, Gammelstilla, Edske masugn, Edsken camping, Stjärnsundsvägen och RV 68 Ålbron.
Informationen på skyltarna är undermåliga, föråldrade och missvisande samt flertalet är
trasiga. Förvaltningen vill därför byta ut de gamla mot nya.
Det är av vikt att design av de nya skyltarna överensstämmer med den grafiska manualen
och platsvarumärket.

Ekonomisk kalkyl
Kostnaden för tryck av nya skyltar enligt offert är 48 270kr exkl. moms, montering och design. Den uppskattade totala kostnaden är ca 90 000 kr exkl. moms, allt beroende på hur
mycket material som kan återanvändas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Liliana Sultana, Administrativ chef 2020-10-19
Kostnadsberäkning vägskyltar- Offert
KSAU 2020-11-03 / § 95
KS 2020-11-24/ § 123

Expedieras
Akten
Entré Hofors
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§ 128 Motion om att inte stänga av barn från förskolan eller
fritids
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Ärende
Vänsterpartiet har i en motion daterad 2020-02-18 yrkat att barn vars föräldrar inte betalar
in avgiften för förskola eller fritids på grund av detta inte ska bli avstängda från sina platser.
I och med att Barnkonventionen blivit lag i Sverige 2020 så åligger det myndigheter i Sverige att i beslut som rör barn så långt som det är möjligt tolka interna rättsregler på ett sådant sätt att de är förenliga med konventionsåtagandena. Vid avvägningar och bedömningar bör barnets rättigheter ställas i förhållande till regleringens eller bestämmelsens utformning.
I barnkonventionens artikel 5,6 och 18 framgår det kombinerade ansvaret mellan föräldrar
och samhällets åtagande.


Artikel 5, Konventionsstaterna ska respektera det ansvar och de rättigheter och
skyldigheter som tillkommer föräldrar eller, där så är tillämpligt, medlemmar av den
utvidgade familjen eller gemenskapen enligt lokal sedvänja, vårdnadshavare eller
andra personer som har juridiskt ansvar för barnet, att på ett sätt som står i överensstämmelse med den fortlöpande utvecklingen av barnets förmåga ge lämplig
ledning och råd då barnet utövar de rättigheter som erkänns i denna konvention.



Artikel 6, Konventionsstaterna erkänner varje barns inneboende rätt till livet.
Konventionsstaterna ska till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och utveckling.



Artikel 18, Konventionsstaterna ska göra sitt bästa för att säkerställa erkännandet
av principen att båda föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och
utveckling. Föräldrar eller, i förekommande fall, vårdnadshavare har huvudansvaret
för barnets uppfostran och utveckling. Dessa ska låta sig vägledas av vad som bedöms vara barnets bästa.

För att garantera och främja de rättigheter som anges i denna konvention ska konventionsstaterna ge lämpligt stöd till föräldrar och vårdnadshavare då de fullgör sitt ansvar för barnets uppfostran och säkerställa utvecklingen av institutioner, inrättningar och tjänster för
omvårdnad av barn.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barn till förvärvsarbetande föräldrar har rätt att åtnjuta den barnomsorg som de är berättigade till.
Barn kan leva i utsatta situationer utifrån flera utgångspunkter. Det finns idag evidens på
att ekonomisk utsatthet kan få konsekvenser för barn och detta har varit en viktig del i utarbetandet av systemet kring BBIC (Barns Behov i Centrum). Barn som stängs av från förskola på grund av ekonomiska skäl kan hamna i utsatthet utifrån flera aspekter. Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande hos barnen och tillvaron i förskolan
ska vara trygg och lärorik för varje barn. Varje barn ska ges förutsättningar till utveckling
och lärande genom att leka, skapa och utforska. Barnen i förskolan ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. Genom att stänga av barn pga utebliven avgift
kan detta ej uppfyllas och barn riskerar att fara illa.

Ekonomisk kalkyl
Då socialnämnden arbetar utifrån BBIC och barnkonventionen för barnets bästa, är det
sannolikt att socialtjänsten beviljar bistånd om det inte finns möjlighet på annat vis för
vårdnadshavare att betala. Detta kan ställas mot långt gående kostnader för kommunen
om barn och familjer far illa och behöver andra dyra stödinsatser från kommunen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Per Lindholm, verksamhetsutvecklare, 2020-10-20
Yttrande från BUN, 2020-10-05 § 77
Yttrande från Socialnämnden, 2020-10-08 § 93
KSAU 2020-11-03/ § 97
KS 2020-11-24/ § 125

Beslutsförslag under mötet
Samuel Gonzalez Westling (V) och Linda-Marie Anttila (S) föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar att bifalla motionen.

Expedieras
Barn- och utbildningsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 129 Medborgarförslag om att Hesselgrenska byggs om till
bostadslägenheter, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen för beslut och
att beslutet återrapporteras till Kommunfullmäktige senast sista september 2021.

Ärende
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen gällande att Hesselgrenska byggs om till
bostadslägenheter. Förslagsställaren vill att kommunen grundligt undersöker, under förutsättning att det nya äldreboendet inte placeras vid Hesselgrenska, möjligheten att bygga
om äldreboendet vid Hesselgrenska till bostadslägenheter. Om kommunen via allmännyttan inte har kapacitet att genomföra detta vill förslagsställaren att kommunen undersöker
möjligheten att sälja fastigheten till någon som kan genomföra detta.
Som motivering för sitt förslag framförs bland annat att Hesselgrenska ligger strategiskt i
ett attraktivt läge med närhet till natur- och strövområden och mitt i en kulturmiljö med
vacker bebyggelse och närhet till centrum.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2020-11-15
Förslag till beslut, Kommunfullmäktiges presidium 2020-12-03

Expedieras
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 130 Rapportering till Kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporteringen.

Ärende
Rapportering till Kommunfullmäktige för perioden 2020-10-02 – 2020-12-02:
Löpnr
Ärende
Avsändare Reg.datum
1201/2020 Granskning av kommunens delårsrapport 2020 Revisionen 2020-12-01

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Linda Höglin 2020-12-02

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 131 Interpellation om bredbandsutbyggnad i kommunen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

Ärende
Samuel Gonzalez Westling (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?
Linda-Marie Anttila (S) har den 2020-12-03 inkommit med ett skriftligt svar på interpellationen.

Beslutsunderlag
Interpellation, 2020-10-13
Svar på interpellation, 2020-12-03

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 132 Interpellation om de styrande partiernas brist på respekt
mot demokratin
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

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 frågor till 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?
Linda-Marie Anttila (S) har den 2020-12-03 inkommit med ett skriftligt svar på interpellationen.

Beslutsunderlag
Interpellation, 2020-11-04
Svar på interpellation, 2020-12-03

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 133 Interpellation om oppositionsrådet Zita Erikssons roll,
anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen ska besvaras av oppositionsrådet Ziita
Eriksson vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

Ärende
Anne Persson (HOP) har inkommit med en interpellation gällande oppositionsrådets roll.
Persson framför bland annat i sin interpellation att Hoforspartiet inte sett någonting av de
40 % av en hel arbetstid som oppositionsrådet Ziita Eriksson ska lägga på detta uppdrag.
Utifrån detta önskar de ställa följande frågor till oppositionsrådet Ziita Eriksson:
1. Hur planerar du arbetet som oppositionsråd?
2. Vad har du gjort för oppositionen under två år?
3. Hur anser du att det är rättmätigt att exkludera övriga partier i oppositionen?
4. Varför frågar du inte oss oppositionspartier vad oppositionen behöver eller vad du
kan göra för oss istället för att ställa frågan till kommunalrådet (S) som sitter som
motpart och styrande i kommunen?
5. Tänker du utveckla arbetet eller fortsätta att bara samarbeta med V och KD?

Beslutsunderlag
Interpellation, 2020-12-14

Expedieras
Ziita Eriksson
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 134 Motion om ofrivillig ensamhet hos de äldre, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen för beredning så
att Kommunfullmäktige kan fatta beslut senast september 2021.

Ärende
Anne Persson (HOP) har inkommit med en motion om att motverka ofrivillig ensamhet hos
de äldre. Persson framför i sin motion att det borde erbjudas varierande mötesplatser för
så många äldre som möjligt. Bland annat nämns de matsalar och uppehållsrum som finns i
kommunens servicehus som möjliga alternativ.
Persson föreslår i sin motion att verksamheterna utreder möjligheten att öppna upp naturliga mötesplatser för de ofrivilligt ensamma äldre, de socialt isolerade som inte vill, kan
eller tyvärr inte har råd att gå på fik/caféer/restauranger.

Beslutsunderlag
Motion, 2020-12-14

Expedieras
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 135 Motion om gatubelysningen i kommunen, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen för beredning så
att Kommunfullmäktige kan fatta beslut senast september 2021.

Ärende
Anne Persson (HOP) har inkommit med en motion gällande gatubelysningen i kommunen.
Persson framför att kommunen i dagsläget släcker var 3:e gatulampa en viss tid på dygnet,
men att beslutet för detta inte gått att finna. Släckningen av var tredje lampa menar dock
Persson har fått vissa allvarliga konsekvenser så som att lampor släcks i korsningar, vilket
orsakar en icke tillfredsställande trafiksituation. Att rond och utbyte av trasiga lampor sker
två gånger om året anses även det skapa en farlig trafiksituation.
Utifrån detta lyfts flera frågor och förslag på förändring:
 Lampbyte bör ske redan tidigare under hösten inför mörkret?
 Lampbyte bör anmälas och bytas oftare under den mörka årstiden?
 Hur rimligt är det att släcka på utsatta ställen såsom korsningar, övergångsställen,
bussplatser etc? Låt dessa lysa konstant!
 Det här har pågått i flera år. Behovet av översyn är stort. Vissa gator är helt nedsläckta.
 Som det verkar så sitter det numera energilampor i lyktstolparna vilka ger sämre
belysning både i spridning och i skärpa. I kombination med släckta lysen så blir det
inte mycket ljus kvar.
Persson föreslår utifrån detta i sin motion att:
 En utredning av kommunens gatubelysning och dess skötsel och funktionalitet genomförs för att se över liggande beslut och ta fram förbättringsförslag.
 Utredningen ska utmynna i ett beslut som innehåller en lägsta nivå vad gäller översyn och byten av trasiga lampor men med hänsyn till kommuninvånarnas säkerhet i
åtanke.

Beslutsunderlag
Motion, 2020-12-14

Expedieras
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Bilaga § 121
Omröstningsprotokoll
Beslutande

Omröstning § 121
Ja
Nej
1 Anette Björk (S)
X
2 Linda-Marie Anttila (S)
X
3 Kenneth Axling (S)
X
4 Mari Rasjö (S)
X
5 Tomas Isaksson (S)
X
6 Tiina Kauppi (S)
X
7 Kjell Höglin (S)
X
8 Remzija Kolasinac (S)
X
9 Robert Vestrin (S)
X
10 Hans Larsson (C)
X
11 Jakob Staland (C)
X
12 Arne Evertsson (L)
X
13 Cia Norberg (L)
X
14 Anne Persson (HOP)
X
15 Gry Sjöberg (HOP)
X
16 Sanna Stenberg (HOP)
X
17 Anders Björk (HOP)
X
18 Carina Halfvars (V)
X
19 Olivia Drugge Wikman (V)
X
20 Margon Johansen (SD)
X
21 Charlie Ahlholm (SD)
X
22 Sten Pettersson (SD)
X
23 Inger Johansson (SD)
X
24 Annika Sjögren (KD)
X
25 Ziita Eriksson (M)
X
26 Alf Persson (M)
X
27 Daniel Nyström (M)
X
28 Samuel Gonzalez (V) 2:e v. ordf.
X
29 Torbjörn Nordström (L) 1:e v. ordf. X
30 Diana Blomgren (S) Ordf.
X
SUMMA
17
13
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