SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

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

2020-06-16
17:30 - 18:35
Torsåkers bygdegård
Se sidan 2
Anders Björk
Tiina Kauppi
Kommunkontoret, 2020-06-18
46-58

Sekreterare
Linda Höglin
Ordförande
Diana Blomgren

Torbjörn Nordström
(§§ 54-55)

Anders Björk

Tiina Kauppi

Justerare

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

Kommunfullmäktige
2020-06-16
46-58
2020-06-18
2020-07-09
Kommunkontoret, Hofors

Underskrift
Linda Höglin, sekreterare

1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2 (22)

Kommunfullmäktige
2020-06-16

Ledamöter
Diana Blomgren
Torbjörn Nordström
Daniel Johansson
Kenneth Axling
Mari Rasjö
Tomas Isaksson
Tiina Kauppi
Remzija Kolasinac
Robert Vestrin
Hans Larsson
Jakob Staland
Arne Evertsson
Cia Norberg
Anne Persson
Gry Sjöberg
Sanna Stenberg
Anders Björk
Olivia Drugge-Wikman
Margon Johansen
Charlie Ahlholm
Sten Pettersson

Tjänstgörande ersättare
Anette Björk
Daniel Wintherhamre
Inger Johansson
Ann-Sofie Stenbacka
Övriga närvarande
Linda Höglin
Ingemar Kalén

Justerare

Kommentar
Ej §§ 54-55 pga jäv

(S)
(L)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(C)
(C)
(L)
(L)
(HOP)
(HOP)
(HOP)
(HOP)
(V)
(SD)
(SD)
(SD)

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

(S)
(V)
(SD)
(C)

Ersätter
Linda-Marie Anttila
Carina Halfvars
Tomas Löfqvist
Hans Larsson

Kommentar
Ej § 54 pga jäv

Uppdrag/Ansvar
Kanslichef
Ordförande revisionen

Kommentar

Utdragsbestyrkande

Ej § 54 pga jäv
Ej § 54 pga jäv

Ej § 55 pga jäv

§ 55

§ 50 via videolänk

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

3 (22)

Kommunfullmäktige
2020-06-16

Innehållsförteckning
§ 46 Kungörande ................................................................................................................. 4
§ 47 Godkännande av dagordning.................................................................................... 5
§ 48 Allmänhetens frågestund ........................................................................................... 6
§ 49 Avsägelse/fyllnadsval ................................................................................................. 7
§ 50 Granskning av förutsättningar för likvärdig skola ................................................... 8
§ 51 Investering Edsken Bad och Camping .................................................................... 9
§ 52 Ändring i reglementena för företagshälsovårdsnämnden och Gemensamma
nämnden för hjälpmedel, FoU Välfärd, Regnet och HelGe ................................ 11
§ 53 Måltidsavgift vid korttidstillsyn för skolungdom över tolv år ............................... 13
§ 54 Ansökan om utökad checkräkningskredit- Hofors Folkets Hus och Park ........ 14
§ 55 Investering enskilda vägar ....................................................................................... 17
§ 56 Medborgarförslag om rampbana för skateboard/sparkcykel i Hagaparken,
anmälan....................................................................................................................... 20
§ 57 Rapportering till Kommunfullmäktige ..................................................................... 21
§ 58 Medborgarförslag om sand vid bryggan i Hammardammen, anmälan ............ 22

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-06-16
Dnr

§ 46 Kungörande
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna sammanträdets kungörande.

Ärende
Dagens sammanträde har kungjorts på kommunens officiella anslagstavla.

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

Ärende
Tillägg av ärende:
Nr. 15 Medborgarförslag om sand vid bryggan i Hammardammen, anmälan

Justerare
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§ 48 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.
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2018/121

§ 49 Avsägelse/fyllnadsval
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Kenneth Bergkvist (SD) som ersättare i Kommunfullmäktige och att hos Länsstyrelsen begära ny sammanräkning.

Ärende
Kenneth Bergkvist (SD) har inkommit med en begäran om att entledigas från sitt uppdrag
som ersättare i Kommunfullmäktige.

Expedieras
Kenneth Bergkvist
Länsstyrelsen
Kansliet
Personal
Akten

Justerare
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§ 50 Granskning av förutsättningar för likvärdig skola
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tacka för informationen.

Ärende
Kommunens revisorer har genom KPMG genomfört en granskning av förutsättningarna för
likvärdig skola. Granskningen inkom till kommunen den 2020-02-14. Utifrån granskningen
gör revisionen bedömningen att Barn- och utbildningsnämnden:
— ska tillse att elever ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt.
(1 kap. 4 § SkolL)
— ska tillse att likvärdig utbildning erbjuds vid kommunens alla skolenheter (1 kap. 9 §
SkolL)
— ska tillse att elevhälsan omfattar psykologisk insats som verkar i en samlad elevhälsa och främst arbetar hälsofrämjande och förebyggande. (2 kap. 25 § SkolL, se
också Vägledning för elevhälsan, 2016, Socialstyrelsen och Skolverket, sid. 50-51)
— ska bedriva ett dokumenterat systematiskt kvalitetsarbete, i enlighet med skollagen, som åtgärdar brister och utvecklar utbildningen. (4 kap. 7 § SkolL)
— bör följa upp att alla elever får det särskilda stöd som de behöver. Det gäller särskilt
elever med omfattande stödbehov. (3 kap. 8 § 3 st. SkolL)
— bör följa upp modersmålsundervisningen och särskilt information till elever och
vårdnadshavare om rätten till modersmål.
— bör ta fram en lokalförsörjningsplan för att på kort och lång sikt försäkra sig om tillgång till tillgänglighetsanpassade lärmiljöer.
— bör fastställa en kompetensförsörjningsplan, med nuläge och åtgärder, på kort och
lång sikt och hålla densamma uppdaterad för att säkra försörjningen av personal
inom skolväsendet.
Barn- och utbildningsnämnden har den 2020-05-11 yttrat sig över granskningen och framför nu att ett förbättringsarbete har startat.
Revisionen bjuder nu in Barn- och utbildningsnämndens presidium och skolchef till en träff
för att fortsätta diskutera granskningen.

Beslutsunderlag
Granskning; förutsättningar för likvärdig skola, 2020-02-14
Yttrande från Barn- och utbildningsnämnden gällande granskningen, 2020-05-11
Muntlig information Ingemar Kalén, ordförande revisonen och Daniel Johansson, ordförande Barn- och utbildningsnämnden
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2020/42

§ 51 Investering Edsken Bad och Camping
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna investering om 700 000 kr under 2020 och 2021
i Edskens campinganläggning, att investeringen sker i dialog med inblandade parter och att
det genomförs en barnkonsekvensanalys innan genomförandet av investeringen.

Ärende
2016 har Hofors kommun tillsammans med föreningen Gamla HAIF:are skrivit på ett samarbetsavtal som skulle gälla över fem år från och med tillträdesdagen den 1 januari 2017.
Parterna har kommit överens om att:
• Edsken Bad och Camping har en stor potential för utveckling,
• Under senare år har en ökande trend att besöka platsen även under vintersäsongen
kunnat noteras
• Servicen för dessa besökare ska förbättras och utökas
• Anläggningens aktivitetsutbud ska breddas och saluföras bättre
• Målet för utvecklingsarbetet ska vara ”Åretruntcamping”
Enligt samarbetsavtalet ska de inkasserade medlen, d.v.s. alla influtna betalningar från säsongcamping, dagcamping och uthyrning av campingstugor på båda fastigheterna (Hofors
kommun och Gamla HAIF:are) delas lika mellan parterna.
För att nå målen och en önskad utveckling har parterna kommit överens om att återinvestera under avtalsperioden försäljningsintäkter (HAIF) och resultat av Edskens verksamhet
(Hofors kommun).

Ekonomisk kalkyl
Hofors kommun har under perioden 2017-2019 fått ett överskott (netto resultat) om total
688 433 kr.
Investeringsbehovet om ca 700 000 kr är planerat att genomföras i två etapper:
 Etapp I, år 2020: ett investeringsbehov om ca 520 000 kr delat på:
o 160 000 kr, bommar och taggsystem för bommar och servicehus;
o 354 000 kr, modernisering camping vänstersidan - laddstolpar för 33 husvagnplatser
 Etapp 2, år 2021 ett investeringsbehov om ca 150 000 kr: modernisering camping
högersidan - laddstolpar för 17 husvagnsplatser.
Driftkostnaderna (avskrivning) kommer att ske under 10 år då investeringen är beräknad
att vara självfinansierad inom befintlig budgetram genom minskade elkostnader.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Liliana Sultana
Investeringsplan 2020-2021, Hoforshus, Fredrik Brännvall
Samarbetsavtal Hofors kommun - Gamla HAIF:are
KSAU 2020-05-12/ § 48
KS 2020-05-26/ § 59

Beslutsförslag under mötet
Arne Evertsson (L), Daniel Johansson (S), Anne Persson (HOP) och Margon Johansen (SD)
föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att godkänna investering om 700 000 kr under
2020 och 2021 i Edskens campinganläggning.
Daniel Johansson (S), Arne Evertsson (L), Anne Persson (HOP) och Margon Johansen (SD)
föreslår att Kommunfullmäktige beslutar om tillägget att investeringen sker i dialog med
inblandade parter.
Anne Persson (HOP), Margon Johansen (SD) och Daniel Johansson (S) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar om tillägget att det genomförs en barnkonsekvensanalys innan genomförandet av investeringen.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag om bifall till Kommunstyrelsens förslag från
Arne Evertsson (L) m.fl. samt att det finns tilläggsförslag från Daniel Johansson (S) m.fl. och
från Anne Persson (HOP) m.fl. Ordförande går igenom förslagen, en i taget, och frågar om
fullmäktige beslutar i enlighet med förslagen. Ordförande finner att fullmäktige har beslutat i enlighet med samtliga tre förslag.

Expedieras
Entré Hofors
Hoforshus
Administrativ chef
Akten

Justerare
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§ 52 Ändring i reglementena för företagshälsovårdsnämnden
och Gemensamma nämnden för hjälpmedel, FoU Välfärd,
Regnet och HelGe
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa de reviderade reglementena för Företagshälsovårdsnämnden och Gemensamma nämnden för hjälpmedel, FoU Välfärd, Regnet och
HelGe.

Ärende
På grund av utbrottet av covid-19 orsakat av det s.k. coronaviruset sker många politiska
sammanträden idag på distans. För att bägge nämndernas ledamöter ska kunna närvara vid
sammanträdet och fatta beslut på distans krävs att alla berörda kommuners fullmäktige
beslutat om detta.
För att möjliggöra beslutsfattande på distans för Företagshälsovårdsnämnden och Gemensamma nämnden för hjälpmedel, FoU Välfärd, Regnet och HelGe
föreslås att fullmäktige i samtliga kommuner samt i Region Gävleborg beslutar att möjliggöra detta och anta föreslagna förändringar i respektive reglemente. Dessa beslut måste
vara likalydande.
Företagshälsovårdsnämnden har nyligen genomfört en översyn av sitt reglemente varför
dessa förändringar är något mindre omfattande än för den gemensamma nämnden för
hjälpmedel, FoU Välfärd, Regnet och HelGe.
För att möjliggöra för de båda gemensamma nämnderna att kunna genomföra sammanträden på distans innan sommaren behöver beslut fattas om att anta ändringarna i respektive fullmäktigeförsamling senast den 30 juni 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunchef Jonatan Alamo Block 2020-05-06
Tjänsteskrivelse Ändringar i reglementet för FHVN
Tjänsteskrivelse Ändringar i reglementet för gemensam nämnd
Gemensamma nämnder missiv
FHVN reglemente befintligt
FHVN reglemente inklusive ändringar
Reglemente gemensam nämnd inklusive ändringar
KSAU 2020-05-12/ § 49
KS 2020-05-26/ § 60

Expedieras
Företagshälsovårdsnämnden
Justerare
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Gemensamma nämnden för hjälpmedel, FoU Välfärd, Regnet och HelGe
Akten
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§ 53 Måltidsavgift vid korttidstillsyn för skolungdom över tolv
år
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar om att
 anta föreslagna avgifter vid korttidstillsyn för skolungdom över tolv år
 inte ta ut en avgift överstigande maxtaxan för ordinarie fritidsverksamhet per månad

Ärende
Socialnämnden fattade den 2020-04-16 beslut om att föreslå Kommunfullmäktige att besluta om avgifter för mat i samband med korttidstillsyn för skolungdom över tolv år utanför
det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov.
Detta förslag bygger på skälighet och kommunens självkostnad. Konsumentverkets beräkningar av skäliga kostnader har använts som riktlinje när beloppen för avgifter till kommunen tagits fram.
Föreslagna avgifter:
Matkostnad/dag skolungdom 13 år: 52 kr/dag
Varav Frukost 15kr
Lunch 30kr
Mellanmål 7 kr
Matkostnad/dag skolungdom 14 år och äldre: 63 kr/dag
Varav Frukost 18 kr
Lunch 36 kr
Mellanmål 9 kr
Ersättning uttas endast för de måltider som serveras.
Det är Kommunfullmäktige som beslutar om avgifter. Förvaltningen har gått igenom de
föreslagna avgifterna och har inget att erinra mot dem. Därför föreslås att avgifterna vid
korttidstillsyn för skolungdom över tolv år fastställs.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Yuval Chulati 2020-04-28
SN 2020-04-16 § 23 Måltidsavgift vid korttidstillsyn för skolungdom över tolv år
KSAU 2020-05-12/ § 50
KS 2020-05-26/ § 61

Expedieras
Akten
Socialnämnden
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§ 54 Ansökan om utökad checkräkningskredit- Hofors Folkets
Hus och Park
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå ansökan om en utökad checkräkningskredit.

Jäv
Mari Rasjö (S), Anette Björk (S), Tiina Kauppi (S) och Diana Blomgren (S) deltar inte i ärendet på grund av jäv.

Ärende
Hofors Folkets Hus och Park UPA ansöker om ett utökat driftbidrag samt en utökad checkräkningskredit med 500 000 kronor vardera.
Hofors Folkets Hus och Park har sedan tidigare lämnat in en ansökan om bidrag för samlingslokaler. 700 000 kr har redan betalats ut i förskott för 2020. Det är Föreningsutskottet
som under maj månad beslutar om bidrag till samlingslokaler. Tidigare år har Folkets Hus
och Park fått ett bidrag med 1 426 000 kr.
Kommunen har under 2006 tagit över föreningens fastighetslån från 1999 med ursprungligt
belopp på 15 150 000 kr. Lånet skrivs ner med 2 % per år (303 000kr) och fastighetens
pantbrev används som säkerhet. Lånet är nedskrivet i kommunenes resultaträkning och
kommer inte att påverka kommande års resultat.
Folkets Hus har ytterligare en checkräkningskredit via kommunens koncernkonto på 1 600
000 kr. Notera att från ett rent juridisk perspektiv finns ingen skillnad mellan lån och checkräkningskredit. År 2003 har föreningen beviljats en utökad checkräkningskredit för att reparera taket och under 2011 har de beviljats en utökning för att klara likviditeten fram till
årsskiftet 2012, med kravet att genomföra ett sparprogram. År 2012 ansökte föreningen
om en förlängning av beviljad kreditram samt en utökning av densamma för att finansiera
en investering i digital bio. Under 2013 har Kommunstyrelsen beslutat, baserat på Kommunfullmäktiges beslut från december 2012, att delegera beslut om tillfällig justering av
föreningens checkräkningskredit till kommunchefen. Dåvarande kommunchef har beslutat
att från 2013-08-31 tillfälligt höja krediten från 1 100 000 kronor till 1 600 000 kr med en
återbetalningsdag 2023-01-01.
Föreningens likvida medel per den 15 april 2020 uppgår till - 921 330 kronor. Ett erhållet
förskott om 397 000 kronor ska återbetalas till Boverket och ingår i dag i utnyttjad checkräkningskredit och kommer att försämra likviditeten.
Föreningen har under flera år kämpat med en dålig ekonomi, trots att kommunen tidigare
övertagit föreningens fastighetslån. För att möta detta har föreningen vidtagit åtgärder för
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att bredda och även för att reducera verksamheten, dock utan att nå ett förbättrat driftresultat. De senaste åren har avslutats med ett underskott i resultatet. Det kan konstateras
att föreningen saknar medel för att klara driften.
Under inledningen av 2020 har föreningen genomfört nedläggning av lunchservering samt
reducering av andra kostnadsposter, främst personalkostnader. Utvecklingen i samhället,
med spridningen av coronaviruset, innebär ytterligare stora påfrestningar för föreningen.
Reviderad budget för 2020 beräknat med nollresultat för föreningen bygger på att samhället har återgått till ett mer normalt läge efter sommaren 2020. För år 2021 har ännu inte
någon ekonomisk plan upprättats. Föreningen är trots genomförda åtgärder i akut behov
av likviditetsförstärkning för att undvika en konkurs.
Bidrag till föreningslivet är allmänt godtaget i praxis. I detta fall kan åtminstone en viss del
av verksamheten ha inslag av näringsverksamhet och när det gäller stöd till näringslivet är
kommunallagen sträng. Enligt 2 kap. 8 § andra stycket KL får stöd ges till enskild näringsidkare enbart om det föreligger synnerliga skäl.
Enligt SKR (Sverige Kommuner och Regioner) kan rekvisitet ”synnerliga skäl” möjligen vara
uppfyllt på grund av pandemin, men att det krävs en bedömning i varje enskilt fall och att
rättspraxis saknas. I dagsläget vet SKR inte hur en domstol skulle bedöma ett ”Coronabidrag”. När det gäller återbetalning av krediten så finns det inga juridiska synpunkter, men
så kort tid som möjligt är det bästa för kommunen. Om föreningen redan nu har svårt med
sin likviditet innebär detta en risk för återbetalning av krediten och om kommunen saknar
säkerhet för lånet, kommer det att bli en oprioriterad fordran vid konkurs. Oftast får dessa
fordringsägare inte ut någonting.

Ekonomisk kalkyl
Kommunens ekonomiska läge under 2020-2021 är ansträngt och ökade driftbidrag innebär
att kommunen måste hitta medel i befintlig budget och spara på andra verksamheter.
Kommunen måste i nuläget spara ca 19 miljoner för att få en budget i balans för 2021.
Detta förutsätter ett budgeterat resultat på 12 miljoner. I dagsläget är detta resultat ca 3
miljoner.
Om föreningen saknar återbetalningsförmåga på ansökt kredit och därmed går i konkurs
innebär det att kommunen måste reservera för detta i sitt bokslut, d v s lånet blir en kostnad för kommunen i år. Säkerhet till denna kredit saknas, men fastigheten används som
säkerhet för fastighetslånet som kommunen tidigare tog över. Kommunen kommer med
anledning av detta förmodligen att ta över fastigheten vid en eventuell konkurs och därmed ansvaret för densamma. Exakt vilka konsekvenser detta medför är inte utrett men
från 2019 årsredovisning och resultatenhet Fastigheten kan vi se vad det kostade föreningen då. Det är svårt att skilja på kostnader för fasta och rörliga uthyrningar och därför togs
hela beloppet med. Vissa av verksamheterna som har drivits i föreningens regi kommer
inte att kunna genomföras av kommunen eftersom de kräver alkoholtillstånd. Biografen är

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

16
(22)

Kommunfullmäktige
2020-06-16
idag ideell driven men biofilmerna kommer från Folkets hus och kommer inte kunna fortsätta utan något föreningsparaply.
 Kostnader för El, energi, värme och vatten var ca 1 000 tkr
 Reparation, underhåll och övriga fastighetskostnader 320 tkr.
 Personal 1 179 tkr, dock efter personalanpassning 2020 ca 750 tkr. Det är möjligt att
personalkostnaderna kan påverkas av effektivisering och samordning med andra aktörer.
 Intäkter fasta ca 1 500 tkr, ca 600 andra intäkter och bidrag från kommunen.
Kommunens drift finansieras idag med hjälp av lån från Kommuninvest (45 mnkr) vilket
innebär att lånade pengar ska belastas med ränta. Likviditeten är ansträngd och ytterligare
bidrag eller utökad kredit kan betyda att låneskulden behöver utökas.
Utifrån kommunens ekonomiska läge är förvaltningens bedömning att medel för utökat
bidrag inte finns i befintlig budget för 2020 samt att kommunen saknar egen likviditet för
utökad checkräkningskredit.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Yuval Chulati 2020-04-28
Ansökan om bidrag samt utökad checkräkningskredit - styrelsen i Hofors Folkets Hus och
Park, 2020-03-25
Svar på frågor angåande plan för att få ekonomin i balans - Ordförande Christer Ekendahl
2002-04-17
KSAU 2020-05-12/ § 51
KS 2020-05-26/ § 62

Beslutsförslag under mötet
Margon Johansen (SD), Daniel Johansson (S), Anders Björk (HOP) och Arne Evertsson (L)
föreslår att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag.

Expedieras
Folkets Hus och Park
Ekonomi
Akten
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Utdragsbestyrkande
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2020-06-16

§ 55 Investering enskilda vägar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna investeringen om 18,3 mkr på enskilda vägar i
Hofors kommun

Jäv
Hans Larsson (C) och Diana Blomgren (S) deltar inte i ärendet på grund av jäv.

Ärende
Den 5 mars 1973 beslutade Kommunfullmäktige i Hofors kommun, efter förslag från Kommunstyrelsen daterat den 20 februari 1973, bland annat att ”överta administrationen från
vägförening/vägsamfällighet därest så önskas, varvid avtal härom skall upprättas”. I Hofors
kommun finns det ca 144 km enskilda vägar (varav grusvägar 460 351 m² och belagda 95
055 m²). Av dessa äger och ansvarar kommunen över 42 km väg.
I april 2020 har Kommunstyrelsen, på förslag från Kommunstyrelsens förvaltning, beslutat
att:
• kommunens inriktning är att lämna över all drift till vägföreningar genom att säga
upp avtalen.
• ge förvaltningen i uppdrag att föra dialog med vägföreningarna om detta för att inhämta deras synpunkter och tankar och att återkomma med ett slutgiltigt förslag till
beslut där den framtida arbetsgången beskrivs.
För 2020 har Kommunstyrelsen beslutat om en nettobudget på 1,2 mkr för enskilda vägar
med följande prioriteringsordning:
 enskilda vägar med kommunalt huvudmannaskap, där kommunen är juridiskt ansvarig;
 enskilda vägar med hög trafikbelastning.
Den årliga budgeten är väldigt låg jämfört med stort behov av upprustning. Utifrån det dåliga skick vägarna är i och de många klagomål som kommunen får dagligen samt Trafikverkets besiktning, föreslår Kommunstyrelsen att lägga ett extrabidrag/investering i två allternativ:
1. 18,3 mkr och genomföra de brådskande reparationer med följande hållbarhet:
Inga dikningar eller förstärkningar görs av vägkroppen så bidrar detta endast till nytt
slitlager. I normalfallet håller detta mellan3-5 år innan nytt slitlager bör påföras. Denna
tidsperiod kan inte garanteras då viktiga åtgärder för vägens livslängd utesluts ur detta
alternativ.
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Tekniska förvaltningen får i uppdrag att se över om vissa vägar även kan dikas för att
förlänga upprustningen och att en prioriteringslista och plan tas fram för arbetet.
Investeringen kommer att skrivas ner under en 10 årsperiod i kommunens redovisning
och betraktas som bidrag till enskilda vägar efter kommunen ska lämnas det till vägföreningarna.
2. Investering om ca 55,0 Mkr med följande hållbarhet:
Vägkroppen förses med dikning för god avrinning, nytt bärlager samt nytt slitlag. Slitlagret bör påföras på nytt efter 3-5 år. Dikning bör göras på nytt efter 7-10 år. I kostnadsberäkningen ingår en uppskattad kostnad om 20 sek/meter (två sidor), priset beror på
markens lokala beskaffenhet och att överkottsmassor lämnas kvar.
Investeringen kommer att skrivas ner under en 10 årsperiod i kommunens redovisning
och betraktas som bidrag till enskilda vägar efter kommunen ska lämnas det till vägföreningarna.
På grund av råddande ekonomiska förhållanden i kommunen föreslår Kommunstyrelsens
förvaltning alternativ 1.

Ekonomisk kalkyl
I budget 2020 finns det budgeterat kostander om totalt 2,8 Mkr för underhåll enskilda
vägar och 1,6 mkr i stöd/bidrag från staten. Kommunens netto bidrag blir då 1,2 mkr. Nedan är specificerat- i båda alternativ- nulägets kostnader samt plan 2021-2030 med förutsättningen att Kommunstyrelse ska besluta att lämna över till vägföreningarna enskilda
vägar(inklusive statsbidraget).
Alternativ 1. Investering/extra bidrag om 18,3 Mkr
Nuläget
2020
Kostnader
2 780 000
Intäkter
1 567 000
Netto kommunens
1 213 000
bidrag
Plan
2021-2030
Kostnader
1 830 000 Avskrivning
Intäkter
542 000
Statens bidrag för kommunala
enskilda vägar
Netto kommunens
1 288 000
bidrag
Ökade årskostnader
75 000
(jämfört med nuläget)
Alternativ 2. Investering/extra bidrag om 55,0 Mkr
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Nuläget
Kostnader
Intäkter
Netto kommunens
bidrag
Plan
Kostnader
Intäkter

2020
2 780 000
1 567 000
1 213 000
2021-2030
5 500 000 Avskrivning
542 000
Statens bidrag för kommunala
enskilda vägar
4 958 000

Netto kommunens
bidrag
Ökade årskostnader
3 745 000
(jämfört med nuläget)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Liliana Sultana, 2020-05-18
Barmark enskilda vägar, Fredrik Brännvall – Hoforshus
Kalkyl enskilda vägar-alternativ 1, Fredrik Brännvall – Hoforshus
Kalkyl enskilda vägar-alternativ 2, Fredrik Brännvall – Hoforshus
KS 2020-06-10/ § 70

Beslutsförslag under mötet
Anders Björk (HOP), Jakob Staland (C), Arne Evertsson (L) och Kenneth Axling (S) föreslår att
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag.
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§ 56 Medborgarförslag om rampbana för skateboard/sparkcykel i Hagaparken, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen för beslut och
att beslutet ska återrapporteras till Kommunfullmäktige senast 2021-06-16.

Ärende
Ett medborgarförslag har inkommit till Kommunfullmäktige med önskemål om att kommunen upprättar en rampbana för skateboard och sparkcykel i Hagaparken. Förslagsställaren
tror att en rampbana skulle locka både barn boende i kommunen och från andra platser
och att det även kan leda till att de nyttjar andra utbud i närheten.

Beslutsunderlag
Förslag till beslut, Kommunfullmäktiges presidium, 2020-06-08
Medborgarförslag, 2020-05-03

Expedieras
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 57 Rapportering till Kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporteringen.

Ärende
Rapportering till Kommunfullmäktige för perioden 2020-04-10 – 2020-06-08:
Löpnr
Ärende
447/2020 Rapportering av ej verkställda beslut, period
1 2020
450/2020 Granskning av kommunens rutiner avseende delegation
458/2020 Granskning av bokslut och årsredovisning
per 2019-12-31
5/2020
Barn- och utbildningsnämndens yttrande till
kommunens revisorer gällande granskning
av förutsättningar för likvärdig skola

Avsändare
Socialnämnden

Reg.datum
2020-04-20

Revisionen

2020-04-21

Revisionen

2020-04-22

Barn- och utbildningsnämnden

2020-05-19

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Linda Höglin, Kanslichef 2020-06-08
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§ 58 Medborgarförslag om sand vid bryggan i Hammardammen, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen för beslut och
att beslutet ska återrapporteras till Kommunfullmäktige senast februari 2021.

Ärende
Ett medborgarförslag har inkommit till Kommunfullmäktige med förslag om att kommunen
lägger ut sand i strandkanten vid bryggan i Hammardammen. Förslagsställaren motiverar
sitt förslag med att det skulle utöka möjligheterna till bad för småbarnsfamiljer som har
svårt att ta sig till någon badplats idag.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2020-06-07
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Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
Akten
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