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Linda-Marie Anttila (S)
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till elljusspåret i Torsåker, anmälan
Rapportering till Kommunfullmäktige
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Kjell Johansson
Jenny Hammar
Torbjörn Söderström
(S)

Tid
17.30

Kungörande
Upprop
Valavjusterare
Godkännandeavdagordning
InformationFramtidaHaga
Informationfinsktförvaltningsområde
Allmänhetensfrågestund
Informationfrånrevisionen
Valavrevisortillgemensamnämndförhjälpmedelsverksamheten,
FOU-välfärd,RegNetochHelGemellanGävleborgslänslandstingoch
kommunernaiGävleborgslän
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17 -01-17

Interpellation

Hofors kommun har skrivit på ett avtal med andra kommuner i länet att vi ska vara med i
Vård och Omsorgscollege VOC.
Kommunen är även med i teknikcollege. I och med det så förbinder sig Hofors Kommun till
vissasaker, bla att utbildningar ska vara certifierade.
För våra ungdomar som vill utbilda sig och går Omvårdnadsprogrammetpå gymnasiet är
det inga problem då utbildningen i Sandvikens utbildning är certifierad.
Bekymret är för vuxna som vill utbilda sig.
Många vuxna vill läsa på distans och då har Björkhagsskolan distansutbildning, men den
är inte certifierad och då tvekar många att läsa där för de blir inte anstätlningsbara på
samma grunder.

Behovet av utbildad personal inom vård och omsorg är stort och min fråga till
Kommunalrådet enl följande :
Planeras den för någon förändring som underlättar för en certifierad utbildning inom
kommunen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Dnr

Kommunfullmäktige
2017-02-21

2017/7

§ 9/2017

1 (1)

Interpellation till kommunalrådet om certifiering av utbildningar
inom kommunen, anmälan

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och att den ska besvaras av
kommunstyrelsens ordförande vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 mars.

Ärende
Alf Persson (M) har lämnat in en interpellation om certifiering av utbildningar inom Hofors
kommun. I interpellationen efterlyser Alf Persson (M) om det planeras någon förändring
som underlättar för en certifierad utbildning inom kommunen.

Beslutsunderlag
Interpellation, 2017-01-17

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2017-O3-10
Svartill Alf PerssonsinterpellationangåendeVård ochomsorgscollage.(VoC)

Hoforskommunhar sedan maj 2012 varit certifieradför VoCoch i ochmed det är kommunenmed i
det regionalaarbetet. Tyvärrsåfinns det ingenkopplingtill att man måste bedrivaen egen
certifierad utbildning.Hadeså varit fallet såhade denna fråga inte behövtställas.Vi har löstdet
genom att kommunernaHofors och Sandvikensamarbetarmed RegionGävleborg,fackförbundet
Kommunaloch utbildningsanordnarei det lokalaarbetet med VoC.Arbetet ledsav en lokalstyrgrupp
där deltagarnarepresenterararbetslivoch utbildning.Den är ocksålänkentill Gävleborgsregionala
styrgrupp.Sandvikenhar idagutbildningsomär certifieradbåde på gymnasienivåochi kommunal
vuxenutbildning.Nytt från dennatermin är att Sandvikenskommunäven erbjuder distansutbildningi
VoC.Detta är så klart glädjandeför dem somvill studerapå distansochfå en certifieradutbildning.
Skolförvaltningenhar under min tid somordförandei barn och utbildningsnämndenflertalet gånger
tryckt på Miroi somär vår utförare av komvuxdistansstudierom certifiering.Miroi i Gävlehar blivit
certifierad men då enbart derasfasta utbildningoch inte distansutbildningen.Detta har inte varit lätt
att få till ochvi har i skrivandestundinte någonegencertifieradutbildning.
Jaganseratt kommunenskaha frågani focusochta detta i beaktandenär avtalet med Miroi ska
förlänga eller sägasupp h det harjag påtalat till KatarinaIvarssonsomär skolchef.

Kommunalråd
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Dnr

Kommunstyrelsen
2017-02-28

2015/35

§ 25/2017

1 (1)

Motion om att teckna avtal med kvinnojouren Rosen

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Ärende
Xamuel Gonzalez Westling, tidigare Halfvars, (V) har i en motion yrkat att kommunen ska
teckna avtal med kvinnojouren Rosen, som reglerar ansvaret enligt SoL, och avgifterna som
ska betalas när socialtjänsten hänvisar en kvinna till kvinnojouren.
Vid muntlig kontakt med IFO-chefen så uppger denne att det är ytterst ovanligt att
socialtjänsten i Hofors anlitar den lokala kvinnojouren (Rosen) i de fall kvinna bosatt i
Hofors behöver socialtjänstens stöd. Regelmässigt anlitas då aktörer i andra kommuner.
Vid behov av stöd av en kvinnojour så överenskommes om villkoren beroende på de
individuella behov som föreligger i det enskilda fallet. Det föreligger därför inte något
behov av att teckna ett sådant avtal som motionen föreslår.

Ekonomisk kalkyl
Inga kostnader utöver socialnämndens anslag.

Beslutsunderlag
Motion, Xamuel Gonzalez Westling, 2015-02-24

Expedieras
Kvinnojouren Rosen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Dnr

Kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-02-14

2015/35

§ 30/2017

1 (1)

Motion om att teckna avtal med kvinnojouren Rosen

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Beslutsförslag
Xamuel Gonzalez Westling (V) och Peter Hillblom (HOP) yrkar på att Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
bifalla motionen.

Ärende
Xamuel Gonzalez Westling, tidigare Halfvars, (V) har i en motion yrkat att kommunen ska
teckna avtal med kvinnojouren Rosen, som reglerar ansvaret enligt SoL, och avgifterna som
ska betalas när socialtjänsten hänvisar en kvinna till kvinnojouren.
Vid muntlig kontakt med IFO-chefen så uppger denne att det är ytterst ovanligt att
socialtjänsten i Hofors anlitar den lokala kvinnojouren (Rosen) i de fall kvinna bosatt i
Hofors behöver socialtjänstens stöd. Regelmässigt anlitas då aktörer i andra kommuner.
Vid behov av stöd av en kvinnojour så överenskommes om villkoren beroende på de
individuella behov som föreligger i det enskilda fallet. Det föreligger därför inte något
behov av att teckna ett sådant avtal som motionen föreslår.

Ekonomisk kalkyl
Inga kostnader utöver socialnämndens anslag.

Beslutsunderlag
Motion, Xamuel Gonzalez Westling, 2015-02-24

Expedieras
Kvinnojouren Rosen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
2017-01-13
Handläggare Ulf Strömstedt

Diarienr

2015/35

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-14
Kommunstyrelsen
2017-02-28
Kommunfullmäktige
2017-03-21

Motion om att teckna avtal med kvinnojouren Rosen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå att
kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Ärende
Xamuel Gonzalez Westling, tidigare Halfvars, (V) har i en motion yrkat att
kommunen ska teckna avtal med kvinnojouren Rosen, som reglerar ansvaret
enligt SoL, och avgifterna som ska betalas när socialtjänsten hänvisar en kvinna
till kvinnojouren.
Vid muntlig kontakt med IFO-chefen så uppger denne att det är ytterst ovanligt
att socialtjänsten i Hofors anlitar den lokala kvinnojouren (Rosen) i de fall kvinna
bosatt i Hofors behöver socialtjänstens stöd. Regelmässigt anlitas då aktörer i
andra kommuner. Vid behov av stöd av en kvinnojour så överenskommes om
villkoren beroende på de individuella behov som föreligger i det enskilda fallet.
Det föreligger därför inte något behov av att teckna ett sådant avtal som
motionen föreslår.

Ekonomisk kalkyl
Inga kostnader utöver socialnämndens anslag.

Beslutsunderlag
Motion, Xamuel Gonzalez Westling, 2015-02-24

Expedieras
Kvinnojouren Rosen
Akten

Ulf Strömstedt

Mimmi Abramsson

-9-

Senior advisor

Kommunchef

Tagit hänsyn till:
Ja Inte
aktuellt
Juridik
X
Ekonomi
X
Diskrimineringslagstiftning
X
Jämställdhet/integration
X
Barnperspektiv
X
Miljöaspekter
X
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Motion
teckna

om att
avtal med

kvinnojouren

Rosen

201 5.02.24

Kvinnojouren Rosen är beviljade verksamhetsbidrag av Hofors kommun. för
innevarande år uppgår verksamhetsbidraget till 55 000 kr. Tidigare har det funnits
ett avtal mellan kommunen och kvinnojouren som reglerat detta
verksamhetsbidrag, men då avtalet inte längre uppfyllde de krav som
Socialstyrelsen ställde på socialnämnders ansvari förhållande till ideella
föreningar valde socialtjänsten att inte förlänga avtalet.
Vänsterpartiet är väl medvetna om kvinnors utsatthet när det gäller våld i nära
relationer. Kvinnojouremas verksamhet är av oerhörd betydelse när det gäller att
stötta kvinnor som blivit utsatta. Att kommunen reglerar hanteringen av dessa
ärenden så att utsatta kvinnor behandlas på ett rättssäkert vis är oerhört viktigt. Vi
anser därför att det, med stöd av vad som framgår av Socialstyrelsens reviderade
meddelandeblad från maj 2013' . är nödvändigt att kommunen tecknar ett avtal
med kvinnojouren som reglerar ansvar och avgifter i den händelse socialtjänsten
hänvisar en utsatt kvinna till kvinnojouren. Ett sådant avtal innebär inte att
socialtjänsten förbinder sig att använda kvinnojouren, varje fall måste prövas
enskilt, men när så sker är förhållandet mellan kommunen och kvinnojouren
reglerat.
Vänsterpartiet yrkar därför:
I Att kommunen avser teckna ett avtal med Kvinnojouren Rosen, som reglerar
ansvaret enligt SoL och avgifterna som ska betalas när socialtjänsten hänvisar en
kvinna till kvinnojouren.

muel Halfvars
Vänsterpartiet
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TJÄNSTESKRIVELSE
2017-03-03
Handläggare Fredrik Segersteén

Diarienr

2017/26

Kommunfullmäktige

2017-03-21

Medborgarförslag om rullstols- och rullatoranpassad
stig till elljusspåret i Torsåker, anmälan
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget får ställas, att förslaget ska
överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande samt att beslutet ska
återrapporteras till kommunfullmäktige.

Ärende
Elsie Lenell inkom med ett medborgarförslag den 2017-02-07 till kommunen. I
det ursprungliga medborgarförslaget saknades dock signatur vilket gjorde att
förslaget inte uppfyllde formaliakraven enligt § 32 i arbetsordningen för
Kommunfullmäktige. Förslagsställaren inkom med en ny version till
kommunkansliet den 2017-02-16 som uppfyllde formaliakraven enligt § 32 i
arbetsordningen för Kommunfullmäktige.
I medborgarförslaget vill förslagsställaren att en rullstols- och rullatoranpassad
stig mellan korsningen i Fiolvägen i Torsåker och elljusspåret upprättas. Som
motivering till förslaget anger förslagsställaren att en stig skulle möjliggöra unga
och gamla att lättare ta sig ut i skogsområdet och njuta av naturen.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2017-02-07
Beslutsförslag, kommunfullmäktiges presidium, 2017-02-08

Expedieras
Akten
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges presidium
genom
Fredrik Segersteén
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Kommunsekreterare

Tagit hänsyn till:
Ja Inte
aktuellt
Juridik
x
Ekonomi
x
Diskrimineringslagstiftning
x
Jämställdhet/integration
x
Barnperspektiv
x
Miljöaspekter
x
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Kommun
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Hoforskommun
B13 51 Hofors

hofors.kommun@i1ofore.se.
0290-29000

Kontaktperson
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Epostadress
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Om ni är fierasomlämnarinförslagetiiiisammans.ang vilkanl är (tax. en förening.skolklass.grannar)

Föreia
Du kanocksåbifogaan bilagamedertförslagelleren bild

Motivering
Du kenocksåbifogaen bilagamedmotiveringen

WWW
Bilagor
- Fñreleg
E]

Motivating

Underskrift
Deiumochunderskrift

{me (#4/rxzeéé
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ENDJÄRVIDEm
I Torsåker i ett skogsområde finns det på vintern scoter och skidspår
med el-belysning. Det är vackert där. Jag har bott i Torsåker några år
med gångavstånd till detta elljusspär. Kämpigt med rullator. Men
med envishet och inte för stort handikapp har det varit roligt att gå
där.
.lag bor nu på Spelmannen sedan 4 månader. Har upptäckt att i slutet
av Spelmansvägen i korsningen Fiolvägen finns det möjlighet att nå
2,5km spåret om man fyller upp en stig.
Jag har Hälsans stig i Hofors som förebild. Det är underbart att
komma ut i skogen efter en stig trots att man går med rullator eller är
rullstolsburen. Man kan då få uppleva vitsippor, se blåbärsriset
blomma, färdiga bär, älggräs mm. En tur där i skogen kunde förnöja
både gammal och ung tror en vidlyftig tant på Spelmannen.
Är det möjligt att fylla upp denna stig så man kan nå elljusspåret med
rullator eller rullstol ?

Elsie Lenell

Spelmansvägen 9
813 40 Torsåker
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TJÄNSTESKRIVELSE
2017-03-09
Handläggare Fredrik Segersteén

Diarienr

2017/1002

Kommunfullmäktige

2017-03-21

Rapportering till Kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporteringen.

Ärende
Löpnr
224/2017

226/2017

237/2017
245/2017

Ärende
Årsredovisning jämte
bolagsstyrningsrapport 2016 Hofors Vatten
AB
Årsredovisning jämte
bolagsstyrningsrapport 2016 Gästrike
Vatten AB
Protokoll över inspektion av kommunens
överförmyndarverksamhet
KS 2017-02-28/ § 26 Medborgarförslag om
utomhushinderbana

Avsändare
Hofors Vatten AB

Gästrikevatten AB

Länsstyrelsen Dalarnas län
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Fredrik Segersteén, Kommunsekreterare, 2017-03-09

Expedieras
Akten

Fredrik Segersteén
Kommunsekreterare
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