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

2020-10-13
17:30 – 21:50
Folkets Hus, Valhall
Se sidan 2
Inger Johansson
Hans Larsson
Kommunkontoret, 2020-10-19
59-80

Sekreterare
Linda Höglin
Ordförande
Diana Blomgren

Torbjörn Nordström (§ 67)

Inger Johansson

Hans Larsson

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
2020-10-13
59-80
2020-10-20
2020-11-11
Kommunkontoret, Hofors

Underskrift
Linda Höglin, sekreterare
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Ledamöter
Diana Blomgren
Torbjörn Nordström
Samuel Gonzalez
Daniel Johansson
Linda-Marie Anttila
Kenneth Axling
Mari Rasjö
Tiina Kauppi
Kjell Höglin
Remzija Kolasinac
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Cia Norberg
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(S)
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(S)
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(HOP)
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(V)
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(KD)
(M)
(M)
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Ledamot
Ledamot
Ledamot
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Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Tjänstgörande ersättare
Anette Björk
Daniel Wintherhamre

(S)
(V)

Ersätter
Tomas Isaksson
Carina Halfvars

Inger Johansson
Torbjörn Jansson
Eva Lindberg
Gunnar Bergkvist
Torbjörn Jansson
Alice Lindgren

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

Tomas Löfqvist
Linda-Marie Anttila
Daniel Johansson
Kenneth Axling
Diana Blomgren
Hans Larsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommentar
Ej § 67 pga jäv

Ej § 66 pga jäv
Ej § 66 pga jäv
Ej § 66 pga jäv

Ej § 67 pga jäv

Ej §§ 66-67 pga jäv
Ej § 67 pga jäv

Kommentar
§§ 59-66 (ej beslut §
66)
§ 66
§ 66
§ 66
§ 67
§ 67
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Övriga närvarande
Linda Höglin
Ingemar Kalén

Justerare

Uppdrag/Ansvar
Sekreterare
Ordförande revisionen

Utdragsbestyrkande

Kommentar
§ 62

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

4 (33)

Kommunfullmäktige
2020-10-13

Innehållsförteckning
§ 59 Kungörande ................................................................................................................. 5
§ 60 Godkännande av dagordning.................................................................................... 6
§ 61 Allmänhetens frågestund ........................................................................................... 7
§ 62 Information revisionen ................................................................................................ 8
§ 63 Entledigande/fyllnadsval ............................................................................................ 9
§ 64 Fastställande av skattesats 2021 ........................................................................... 10
§ 65 Budget 2021 och plan 2022-2023, Hofors kommun............................................ 11
§ 66 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPFKL18............................................................................................................................. 13
§ 67 Lån- finansiering investering enskilda vägar ........................................................ 16
§ 68 Utökning av borgensutrymme för kommunala bolag .......................................... 17
§ 69 Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar.................................................................. 18
§ 70 Redovisning av 2019 års partistöd ......................................................................... 20
§ 71 Rapportering av obesvarade motioner och medborgarförslag 2020 ................ 21
§ 72 Motion om handbok om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ... 23
§ 73 Motion om visselblåsarfunktion i Hofors kommun ............................................... 25
§ 74 Medborgarförslag om Europarådets resolution 1815, anmälan ........................ 27
§ 75 Medborgarförslag om förbättring av lekparken i centrum, anmälan ................. 28
§ 76 Medborgarförslag om farthinder längs Torsåkersvägen, anmälan ................... 29
§ 77 Rapportering till Kommunfullmäktige ..................................................................... 30
§ 78 Motion om Edske masugn, anmälan ..................................................................... 31
§ 79 Motion om relationer mellan generationer, anmälan ........................................... 32
§ 80 Interpellation om bredbandsutbyggnad i kommunen, anmälan ........................ 33

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
2020-10-13
Dnr

§ 59 Kungörande
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna sammanträdets kungörande.

Ärende
Dagens sammanträde har kungjorts på kommunens officiella anslagstavla.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2020-10-13
Dnr

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

Ärende
Tillägg av ärenden:
Nr 22. Motion om Edske masugn, anmälan
Nr 23. Motion om relationer mellan generationer, anmälan
Nr 24. Interpellation om bredbandsutbyggnad i kommunen, anmälan

Beslutsförslag under mötet
Samuel Gonzalez (V) och Ziita Eriksson (M) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att
ärende nr 8 utgår.
Anne Persson (HOP) och Linda-Marie Anttila (S) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att ärende nr 8 kvarstår.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut; Samuel Gonzalez (V) förslag
samt Anne Perssons (HOP) m.fl. förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och
konstaterar att Kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Anne Perssons (HOP) m.fl. förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2020-10-13
Dnr

§ 61 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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Dnr

§ 62 Information revisionen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tacka för informationen.

Ärende
Yttranden avseende två granskningsrapporter; granskning av bokslut och årsredovisning
per 2019-12-31 och granskning av kommunens rutiner avseende delegation, har inkommit
till revisionen och kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Muntlig information, Ingemar Kalén, ordförande revisionen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr

2018/121

§ 63 Entledigande/fyllnadsval
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 Entlediga Tiina Kauppi (S) som ersättare i Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd,
 Utse Sören Bergqvist (S) som ny ersättare i Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd för resterande mandatperiod 2019-2022,
 Entlediga Britt-Marie Berglind (KD) som ersättare i Socialnämnden,
 Utse Sheila Alverbäck (KD) som ny ersättare i Socialnämnden för resterande mandatperiod 2019-2022,
 Entlediga Håkan Nelin (HOP) som ledamot i Hofors Vatten AB (org. nr: 5567512289),
 Utse Anne Persson (HOP) som ledamot i Hofors Vatten AB (org. nr: 556751-2289)
för resterande mandatperiod 2019-2022,
 Entlediga Kent Andersson (HOP) som ledamot i Barn- och utbildningsnämnden,
 Utse Anne Persson (HOP) som ledamot i Barn- och utbildningsnämnden för resterande mandatperiod 2019-2022.

Expedieras
Tiina Kauppi
Sören Bergqvist
Britt Marie Berglind
Sheila Alverbäck
Håkan Nelin
Anne Persson
Kent Andersson
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
Socialnämnden
Hofors Vatten AB
Barn- och utbildningsnämnden
Matrikeln
Hemsidan
Personalfunktionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 64 Fastställande av skattesats 2021
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Hofors kommuns utdebitering år 2021 till 22,86
per skattekrona.

Reservation
Samuel Gonzalez (V), Olivia Drugge Wikman (V) och Daniel Wintherhamre (V) reserverar sig
mot beslutet.

Ärende
Skattesatsen är tillsammans med befolkningsunderlaget grunden för den skattebas som
finns i kommunen och skall svara upp till behoven inom olika verksamheter.
Enligt kommunallagens 11 kapitel § 8 ska styrelsen upprätta förslag till budget före oktober
månads utgång. Om det finns särskilda skäl till det, får budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall skall styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den
kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året. Beslut
om skattesatsen ska i detta fall fastställas av Kommunfullmäktige senast under november
månad.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Yuval Chulati 2020-09-14
KS 2020-09-22/ § 76

Beslutsförslag under mötet
Samuel Gonzalez (V) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Hofors kommuns utdebitering år 2021 till 23,36 per skattekrona.
Arne Evertsson (L) och Anders Björk (HOP) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att
fastställa Hofors kommuns utdebitering år 2021 till 22,86 per skattekrona.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut; Samuel Gonzalez (V) förslag och
Arne Evertssons (L) m.fl. förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar
att Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Arne Evertssons (L) m.fl. förslag.

Expedieras
Akten
Ekonomifunktionen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 65 Budget 2021 och plan 2022-2023, Hofors kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budget 2021 samt plan 2022-2023.

Reservation
Samuel Gonzalez (V), Olivia Drugge Wikman (V), Daniel Wintherhamre (V), Margon Johansen (SD), Charlie Ahlholm (SD), Inger Johansson (SD), Sten Pettersson (SD), Annika Sjögren
(KD), Ziita Eriksson (M) och Alf Persson (M) reserverar sig mot beslutet till fördel för sina
respektive förslag.

Ärende
Budget 2021 samt plan 2022-2023 har tagits fram. I budgetförslaget ligger en oförändrad
utdebitering på 22,86 kr. Till grund för beräknade skatteintäkter ligger SCB:s befolkningsprognos per sista december 2019 med prognos för 2021 där bedömningen är att invånarantalet ligger på 9 580 invånare. För 2022-2023 förväntas befolkningen enligt SCBprognosen att minska till 9 570 invånare år 2022 respektive 9 560 invånare år 2023.
År 2021 uppgår kommunens ekonomiska utrymme, i form av skatter, bidrag och finansnetto, till 648,8 mkr d.v.s. en minskning med 2,7 mkr, ca 0,4 % jämfört med budget 2020.
Av detta utrymme har 631,6 mkr fördelats i slutliga ramar. Det innebär att ett resultat på
17,2 mkr har budgeterats för att återställa tidigare års balanskrav.
Enligt SKR:s prognos kommer den svenska konjunkturen försvagas under 2020 som en effekt av Coronaviruspandemin och BNP-tillväxten bedöms falla. Även om prognosen pekar
på en återhämtning under 2021-2023 så är prognosen osäker och kommer att påverkas av
världens hantering av krisen under hösten 2020. Resurserna i Budget 2021 är därför begränsade och nämnderna har vidtagit stora åtgärder för att komma inom tilldelad ram.
I den allt tuffare ekonomiska situationen är det nödvändigt att vidta olika former av omprioriterings- och besparingsåtgärder, samtidigt som kvaliteten måste bibehållas och verksamheten utvecklas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Yuval Chulati 2020-09-11
Budget 2021, plan 2022-2023
Verksamhetsplan och budget 2021, plan 2022-2023 samt nämndmål 2021 för Kommunstyrelsen, Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden
KSAU 2020-09-08/ § 58
KS 2020-09-22/ § 77

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsförslag under mötet
Linda-Marie Anttila (S), Daniel Johansson (S), Arne Evertsson (L), Anne Persson (HOP), Kenneth Axling (S), Jakob Staland (C) och Anders Björk (HOP) föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag.
Ziita Eriksson (M), Annika Sjögren (KD) och Alf Persson (M) föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar att fastställa Moderaternas och Kristdemokraternas förslag till budget.
Margon Johansen (SD) och Charlie Ahlholm (SD) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa Sverigedemokraternas förslag till budget.
Samuel Gonzalez (V) och Daniel Wintherhamre (V) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa Vänsterpartiets förslag till budget.
Kenneth Axling (S) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att avslå Moderaternas och
Kristdemokraternas, Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets förslag till budgetar.
Samuel Gonzalez (V) och Daniel Wintherhamre (V) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
Arne Evertsson (L), Linda-Marie Anttila (S) och Anders Björk (HOP) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns fyra förslag på budgetar; Linda-Marie Anttilas (S) m.fl.
förslag, Ziita Erikssons (M) m.fl. förslag, Margon Johansens (SD) m.fl. förslag samt Samuel
Gonzalez (V) m.fl. förslag, ett förslag om avslag på Moderaternas och Kristdemokraternas,
Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets förslag till budgetar från Kenneth Axling (S), ett
förslag om bordläggning från Samuel Gonzalez (V) m.fl. samt ett förslag om att avgöra idag
från Arne Evertsson (L) m.fl.
Ordförande ställer först förslaget om bordläggning mot avgörande idag och finner att
Kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag. Ordförande ställer sedan förslagen om budget var och en för sig mot avslag av desamma och finner att Kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Linda-Marie Anttilas (S) förslag.

Expedieras
Akten
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomifunktionen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 66 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL18
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta det föreliggande förslaget till OPF-KL18 som bilaga till
arvodesreglementet.

Jäv
Linda-Marie Anttila (S), Daniel Johansson (S), Kenneth Axling (S) och Ziita Eriksson (M) deltar inte i ärendet p.g.a. jäv.

Reservation
Samuel Gonzalez (V) reserverar sig mot beslutet.

Ärende
Ärendet har återremitterats på grund av att förtydliganden av skillnaderna mellan OPF-KL
14 och OPF-KL 18 ska göras.
OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattades av OPF-KL14 eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller PRF-KL i kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet.
OPF-KL18 gäller i likhet med OPF-KL14 inte för förtroendevalda som avgått 2014-12-31 eller
senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dess förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla.
OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och landsting/region. För att
äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna.
OPF-KL18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande omställning,
pension och familjeskydd. Utgångspunkten för OPF-KL18 har varit OPF-KL (nedan kallat
OPF-KL14) som antogs av SKL:s styrelse 20 oktober 2013.
I OPF-KL18 har delar som familjeskydd samt till viss del möjlighet till aktiva omställningsinsatser tillförts.
När Hofors kommun arbetade fram arvodesbestämmelserna för innevarande mandatperiod utgick man från texten i OPF-KL18.

Beslutsunderlag
Förslag till Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL 18.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Skillnader OPF-KL 14 och OPF-KL 18
Tjänsteskrivelse, Pernilla Bredin, HR-chef 2020-09-14.
KS 2020-09-22/ § 79

Beslutsförslag under mötet
Samuel Gonzalez (V) föreslår i första hand att Kommunfullmäktige beslutar att omställningsavtalet ska upphöra.
Samuel Gonzalez (V) föreslår i andra hand att Kommunfullmäktige beslutar att OPF-KL 18
antas med följande ändringar under kapitel 2:
§4 Ekonomiskt omställningsstöd
Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) uppdrag
efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.
Det ekonomiska omställningsstödet utges med 80 procent av det tidigare arvodet och som
mest med det tak som fastställts av riksdagen för A-kassa. Stödet utges som längst 300 dagar, om den sökande har barn under 18 år förlängs perioden med 150 dagar.
Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått
motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.
Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på nytt
blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos kommunen,
landstinget/regionen eller kommunalförbundet eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen i minst motsvarande omfattning.
§5 -Utgår§6 Samordning
Omställningsersättningarna enligt §4 ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster.
Torbjörn Jansson (S) och Anne Persson (HOP) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att
anta det föreliggande förslaget till OPF-KL18 som bilaga till arvodesreglementet.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut; Samuel Gonzalez (V) förslag om
upphörande, om ändring av kapitel 2 och Torbjörn Janssons (S) m.fl. förslag. Ordförande
ställer först förslaget om upphörande mot avslag av detsamma och finner att Kommunfullmäktige beslutat att avslå förslaget. Ordförande ställer sedan Torbjörn Janssons (S) m.fl.
förslag mot Samuel Gonzalez (V) förslag om ändring och finner att Kommunfullmäktige
beslutat i enlighet Torbjörn Janssons (S) m.fl. förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Expedieras
Akten

Justerare
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§ 67 Lån- finansiering investering enskilda vägar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Kommunstyrelsen under 2020 har rätt att nyupplåna om
totalt 18,3 mkr.

Jäv
Diana Blomgren (S), Ziita Eriksson (M), Alf Persson (M) och Hans Larsson (C) deltar inte i
ärendet p.g.a. jäv. Torbjörn Nordström (L) går in som ordförande.

Ärende
Kommunfullmäktige har vid junisammanträdet beslutat, enligt kommunstyrelsens förslag,
om en investering om 18,3 mkr i enskilda vägar i Hofors kommun.
Kommunstyrelsens motivering var att utifrån vägarnas dåliga skick, klagomål som kommunen får dagligen samt Trafikverkets besiktning föreslå kommunfullmäktiga att lägga ett
extra bidrag/investering på 18,3 mkr och genomföra dem brådskande reparationer. I förslaget från kommunstyrelsen saknades skrivelse om hur investeringen ska finansieras.
Förvaltningen föreslår att denna investering finansieras via lån, då kommunen saknar egna
medel för densamma. Investeringen kommer att skrivas ner under en 10-årsperiod.

Ekonomisk kalkyl
Ett lån på 18,3 mkr ger en ökad räntekostnad med upp till 90 tkr per år. Detta räknat på en
räntekostnad på 0,5 %.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Liliana Sultana, administrativ chef 2020-07-30
Kalkyl enskilda vägar-alternativ 1, Fredrik Brännvall-Hoforshus
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2020-06-16 § 55
KSAU 2020-09-08/ § 66
KS 2020-09-22/ § 86

Expedieras
Akten
Ekonomifunktionen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 68 Utökning av borgensutrymme för kommunala bolag
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar om ny borgensram till de kommunala bolagen vid upplåning
av extern långivare
 att bevilja Hoforshus AB (org. nr: 556477-3710) en borgensram, såsom för egenskuld om totalt 366,5 mkr
 att bevilja Hofors Elverk AB (org. nr: 556425-7441) en borgensram, såsom för egenskuld om totalt 20 mkr
 att bevilja Hoåns Kraft AB (org.nr: 556672-4620) en borgensram, såsom för egenskuld om totalt 3 mkr
 att bevilja Hofors Vatten AB (org. nr: 556751-2289) en borgensram, såsom för egenskuld om totalt 120 mkr
 och att en borgens avgift om 0,25 % utgår på borgensramen.

Ärende
Vid upplåning av extern långivare ställs krav på kommunal borgen. Under 2015 har Kommunfullmäktige beslutat att bevilja:
 Hoforshus AB en borgensram om totalt 366,5 mkr
 Hofors Elverk AB en borgensram om totalt 20 mkr
 Hoåns Kraft AB en borgensram om totalt 3 mkr
 Hofors Vatten AB en borgensram om totalt 84,1 mkr
 att en borgens avgift om 0,25 % utgår på borgensramen.
Hofors Vatten AB som Hofors kommuns VA-huvudman har i dagsläget hela sin låneportfölj
hos Kommuninvest och Hofors kommun borgar för hela skuldportföljen. Nuvarande borgensutrymme uppgår till 84,1 mkr och hela borgensutrymmet är utnyttjat av Hofors Vatten
AB. För att tillgodose likviditetsbehovet för år 2020 samt 2021 behöver därmed borgensutrymmet utökas.

Ekonomisk kalkyl
Borgensavgift ska utgå med 0,25 % på borgensramen

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Yuval Chulati, ekonomichef 2020-07-15
KSAU 2020-09-08/§ 64
KS 2020-09-22/ § 84

Expedieras
Akten
Hofors Vatten AB

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 69 Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 ingången borgensförbindelse av den 26 november 2003 (”Borgensförbindelsen”),
vari Hofors kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller.
 Kommuninvest äger företräda Hofors kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
 Hofors kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Hofors kommun den
27 september 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar
regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot
någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
 Hofors kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Hofors kommun den
27 september 2011, vari Hofors kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
 utse kommunstyrelsens ordförande Linda-Marie Anttila och kommunchefen Jonatan Alamo Block att för Hofors kommuns räkning underteckna alla handlingar med
anledning av detta beslut.

Ärende
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). För att Kommuninvest i
sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens
stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga
förpliktelser. Hofors kommun utfärdade sin borgensförbindelse 2003. Vid Kommuninvests
upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgens-förbindelserna för långivaren.
Samtliga medlemmar har ett separat regressavtal (”Regressavtalet”) samt ett avtal om
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen
samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet. Hofors kommun undertecknade Regressavtalet och Garantiavtalet 2011.
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år och även Regressavtalet och Garantiavtalet riskerar att bli ogiltiga efter tio år. Med hänsyn till att dessa utgör ett av villkoren
för medlemskap i Föreningen och det av mycket stor vikt att Hofors kommun innan avtalens giltighetstid löper ut fattar ett nytt beslut om detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-10-13

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Yuval Chulati, ekonomichef 2020-07-21
Kommuninvest, 2020-03-19
KSAU 2020-09-08/ §65
KS 2020-09-22/ § 85

Expedieras
Ekonomifunktionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 70 Redovisning av 2019 års partistöd
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till Kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 10 november.

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

Expedieras
Partierna
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 71 Rapportering av obesvarade motioner och medborgarförslag 2020
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till Kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 10 november.

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

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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§ 72 Motion om handbok om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till Kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 10 november.

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.
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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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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

Expedieras
Kommunchef
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 73 Motion om visselblåsarfunktion i Hofors kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till Kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 10 november.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

26
(33)

Kommunfullmäktige
2020-10-13
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, Personalchef
Motion, 2020-02-17
KSAU 2020-09-08/ § 71
KS 2020-09-22/ § 91

Expedieras
Kommunchef
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 74 Medborgarförslag om Europarådets resolution 1815, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till Kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 10 november.

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

Expedieras
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 75 Medborgarförslag om förbättring av lekparken i centrum,
anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till Kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 10 november.

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

Expedieras
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 76 Medborgarförslag om farthinder längs Torsåkersvägen,
anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till Kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 10 november.

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

Expedieras
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2020/1002

30
(33)

Kommunfullmäktige
2020-10-13

§ 77 Rapportering till Kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till Kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 10 november.

Ärende
Rapportering till Kommunfullmäktige för perioden 2020-06-09 – 2020-10-01:
Löpnr
655/2020
687/2020
706/2020
289/2020

864/2020
885/2020

886/2020
887/2020

Ärende
SN 2020-06-04 § 55 Rapportering av ej verkställda beslut period 2 2020
Beslut om efterträdarval (ny ersättare Ilkka
Konttaniemi SD)
Protokoll över inspektion av kommunens
överförmyndarverksamhet
SN 2020-08-27 § 65 Yttrande över granskning av kommunens rutiner avseende delegation
Krisledningsnämndens protokoll 2020-09-08
Rapportering av ej verkställda beslut, period
3 2020
KS 2020-09-22/ §80 Yttrande gällande
granskning av kommunens rutiner avseende
delegation
KS 2020-09-22/ § 81 Granskning av bokslut
och årsredovisning 2019
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

Expedieras
Akten

Justerare

2020-09-04

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2020/67

31
(33)

Kommunfullmäktige
2020-10-13

§ 78 Motion om Edske masugn, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till Kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 10 november.

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
Motion, 2020-10-08

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2020/68

32
(33)

Kommunfullmäktige
2020-10-13

§ 79 Motion om relationer mellan generationer, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till Kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 10 november.

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
Motion, 2020-10-08

Expedieras
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr

2020/69

33
(33)

Kommunfullmäktige
2020-10-13

§ 80 Interpellation om bredbandsutbyggnad i kommunen, anmälan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till Kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 10 november.

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
Interpellation, 2020-10-13

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

