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§ 123 Föreläsning om totalförsvarets grunder
Beslut
Informationen om totalförsvarets grunder godkänns.

Ärendet
Beredskapssamordnare Åsa Skrindsta informerar om totalförsvarets grunder. Totalförsvaret handlar om
samhällets motståndskraft vid krigsfara och krig, det civila och det militära försvaret. All verksamhet som
behövs för att förbereda Sverige för krig är totalförsvar. Utifrån den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sverige
och närområdet beslutade Sveriges regering under 2015 att planeringen för totalförsvaret skulle återupptas.
Regeringen har tagit fram en totalförsvarsproposition 2021-2025 som presenterar målen för det militära och
civila försvaret.
De övergripande målen för totalförsvaret är förmågan att försvara landet mot ett väpnat angrepp, värna om
vår säkerhet, frihet, handlingsfrihet och självständighet samt att verksamheten inom totalförsvaret ska kunna
bedrivas enskilt och tillsammans med andra såväl inom som utom landet.
För kommuner är det prioriterat att genomföra en kompetenshöjning gällande totalförsvar, säkerhetsskydd,
krigsorganisation och krigsplacering.

Beslutsunderlag

Signature reference: fdffc3fb-f2ec-41ee-a768-ac25eeab1864

-

Muntlig information, trygghets- och beredskapsstrateg Åsa Skrindsta, 2021-08-31
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§ 124 Information om regionala samarbeten, dnr 2020/157
Beslut
Information om regionala samarbeten godkänns.

Ärendet
Ordförande Jan Bohman (S) informerar om de regionala samarbetena.
På Falun-Borlängeregionens, FBR senaste styrelsemöte gavs en ny lägesrapport om arbetet med att ta fram
utredning kring flyget och Dala Airport. En utredning har presenteras och kommunen lämnar över
synpunkter på den inom kort. Utredningen och tillhörande synpunkter kommer att hanteras vid nästa
sammanträde.
Dalarnas kommunförbund, DKF senaste sammanträde behandlade bland annat avtal kring Visit Dalarna,
projekt om hållbar innovativ omställning och tillväxt och projekt Export Arena Dalarna.
Rättvik har valt att säga upp avtalet kring Visit Dalarna. Ordförande i DKF kommer att ha fortsatt dialog med
Rättviks kommun för den vidare hanteringen av detta. Under sammanträdet behandlades också
kollektivtrafiken och förnyad avtalsskrivning.
Vid sammanträdet med BDU, Beredning för Dalarnas utveckling, informerade regionen om att det sker en
kick off för Dalastrategin den 21 september. Den regionala utvecklingsstrategin som kallas Dalastrategin
2030 är en övergripande strategi för det gemensamma regionala utvecklingsarbetet i Dalarna, och innehåller
mål och prioriteringar fram till 2030. Under sammanträdet behandlades också beredningen av den nya
ungdomsstrategin som är på väg för beslut i regionfullmäktige. Den nya ungdomsstrategin är anpassad till
Dalastrategin och kommer implementeras som en del av den.

Beslutsunderlag

Signature reference: fdffc3fb-f2ec-41ee-a768-ac25eeab1864

-

Muntlig information, ordförande Jan Bohman (S), 2021-08-31
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§ 125 Lägesrapport med anledning av Stora Ensos planer på att avveckla
verksamheten vid Kvarnsvedens Pappersbruk, dnr 2021/904
Beslut
Lägesrapport med anledning av Stora Ensos planer på att avveckla verksamheten vid Kvarnsvedens
Pappersbruk godkänns.

Ärendet
Ordförande Jan Bohman (S) informerar om att de fackliga förhandlingarna är avslutade. Av de anställda har
100 personer fått ett nytt jobb inom Stora Enso eller hos annan arbetsgivare. 25 % av uppsägningarna
beräknas bestå av pensionsavtal. Det ordnas en virtuell jobbmässa tillsammans med Arbetsförmedlingen och
andra utbildningsaktörer, där olika företag deltar för att träffa anställda på pappersbruket som söker nytt
arbete.
Kommunen träffar regelbundet olika regionala aktörer och varje vecka sker träffar mellan kommunen och
ledningen för Stora Enso. Utvecklingsmedel från tillväxtverket kommer att sökas för att kunna arbeta vidare
med branschomställningen.
Arbetet med Ljungbergshallen som finns på området fortsätter. Kommunen och Stora Enso har haft kontakt
med flera intressenter. I arbetet med pappersbrukets lokaler i övrigt sker intressentkontakter via Stora Enso,
men kommunen finns med som support.

Beslutsunderlag

Signature reference: fdffc3fb-f2ec-41ee-a768-ac25eeab1864

- Muntlig information, ordförande Jan Bohman (S) och kommundirektör Åsa Granat, 2021-08-31
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§ 126 Svar till Konkurrensverket med anledning av frågor om Norrsken AB,
dnr 2021/1485
Beslut
Yttrande till Konkurrensverket avseende Norrsken AB:s verksamhet antas.

Ärendet
Borlänge kommun har av Konkurrensverket tillsammans med sjutton andra kommuner ålagts att besvara
frågor kring Norrsken ABs verksamhet. Konkurrensverket utreder om den del som avser Norrskens försäljning
av kapacitet i fibernäten kan anses rymmas inom den kommunala kompetensen utifrån lokaliseringsprincipen
(2 kap. 1 § kommunallagen) när evenemanget äger rum utanför ägarkommunernas kommungränser.
Kommunstyrelsens beslut är enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag
Muntligt föredragande kommundirektör Åsa Granat
Verksamheten för stöd och service tjänsteskrivelse daterad 2021-08-23

Skickas till

Signature reference: fdffc3fb-f2ec-41ee-a768-ac25eeab1864

Konkurrensverket
Kommundirektör Åsa Granat
Borlänge Energi AB
Sektorchef verksamhetsstöd, Anna Andersson
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§ 127 Tidplan för revidering av kommunstyrelsens nämndplan med intern
kontroll, inför 2022
Beslut
Information om tidplan för revidering av kommunstyrelsens nämndplan med intern kontroll, inför 2022
godkänns.

Ärendet
Ylva Johansson, utvecklare ekonomikontoret informerar om tidplan för revidering av kommunstyrelsens
nämndplan och interna kontroller 2022.
September 2021
- Godkännande av uppföljning av nämndplan 2021 – delårsrapport
- Dialog om strategier och indikatorer inför oktobers workshop om nämndplan 2022
- Godkännande av riskreducerande åtgärder
Oktober 2021
- Dialog/Workshop inför revidering av nämndplan inför kommunstyrelsens nämndplan 2022
- Godkännande av årets genomförda interna kontroller och riskreducerande åtgärder
- Dialog och riskinventering inför intern kontrollplan 2022
November 2021
- Beslut om godkännande av reviderad nämndplan 2022 med budget
- Antagande av intern kontroll 2022

Beslutsunderlag

Signature reference: fdffc3fb-f2ec-41ee-a768-ac25eeab1864

-

Muntligt föredragande, Ylva Johansson utvecklare ekonomikontoret
Tidplan för revidering av kommunstyrelsens nämndplan och intern kontroll 2022.
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§ 128 Yttrande - Revisionsrapport från KPMG granskning av Covid-19
hanteringen år 2020, Dnr 2021/884
Beslut
Yttrandet gällande granskningen av kommunens hantering av covid-19-krisen, 2020, godkänns och överlämnas
till revisionen.

Ärendet
KPMG har av Borlänge kommuns revisorer fått i uppdrag att granska
kommunstyrelsens/krisledningsnämndens hantering av konsekvenserna av covid-19. Syftet med granskningen
har varit att ge underlag för att bedöma om kommunstyrelsen och ansvariga nämnder hanterat den uppkomna
krisen i samband med utbrottet av covid-19 på ett ändamålsenligt sätt utifrån sitt ansvar. I KPMG:s rapport
konstateras sammanfattningsvis, med utgångspunkt i genomförd granskning, att kommunstyrelsen och
ansvariga nämnder i huvudsak har hanterat den uppkomna krisen i samband med covid-19-pandemin på ett
ändamålsmässigt sätt utifrån sitt ansvar. Mot bakgrund av granskningen har KPMG tagit fram ett antal
rekommendationer till kommunen som delats upp på 6 punkter. Till varje punkt ger kommunen kommentar
samt förslag på åtgärder. Rekommendationer och förslag till åtgärder samlas i ett yttrande till revisionen som
kommunstyrelsen föreslås godkänna.
Beslutet är enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse ekonomikontoret, daterad 2021-08-17
Yttrande till KPMG gällande revisionsrapport om granskning av Covid-19 hanteringen år 2020
Revisionsrapport från KPMG, Granskning av kommunens hantering av covid-19-krisen 2020,
daterad 2021-04-16
Muntlig information utvecklare ekonomikontoret, Ylva Johansson

Signature reference: fdffc3fb-f2ec-41ee-a768-ac25eeab1864

Skickas till
KPMG
Kommundirektör, Åsa Granat
Sektorchef sektorn verksamhetsstöd, Anna Andersson
Utvecklare ekonomikontoret, Ylva Johansson
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§ 129 Antagande av miljöstrategi 2021-2030, Dnr 2021/839
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Miljöstrategi 2021-2030 antas.
2. Miljöplan Borlänge kommun 2015-2018, beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-16, upphävs.
3. Klimatsmart Borlänge: Energi- och klimatstrategi, beslutad av kommunfullmäktige 2010-03-25, upphävs.
4. Bakgrund om målsättningar i förslag till miljöstrategi 2021-2030 fastställs.
Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet.

Reservation
Ulrik Bergman (M), Peter Henriksson (M), Kjell Forslund (SD) och Kent Forschner-Hell (SD) reserverar sig mot
beslutet med särskilt yttrande. Yttrandet återfinns sist i paragrafen. Agneta Nyvall (-) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget förslag.

Ärendet
Miljönämnden, som ansvarar för kommunens miljöstrategiska arbete, har tagit fram miljöstrategin på uppdrag
av kommunfullmäktige. Miljöstrategin är ett verktyg för att konkretisera de miljömässiga ambitionerna i
Strategisk plan 2020-2023. Syftet med miljöstrategin är att hela kommunkoncernen gemensamt ska jobba för
att uppnå målen. Miljöstrategin har varit ute på remiss till samtliga nämnder och helägda kommunala bolag,
till företag, föreningar, myndigheter och andra kommuner. Miljönämnden har omarbetat förslaget utifrån
inkomna synpunkter. Miljönämnden har efter återremiss av ärendet på kommunfullmäktige 25 maj 2021
utrett ärendet och föreslår nu kommunfullmäktige att anta reviderad miljöstrategi.
Beslutet är enligt arbetsutskottets förslag.

Förslag till beslut på sammanträdet

Signature reference: fdffc3fb-f2ec-41ee-a768-ac25eeab1864

Ordförande Jan Bohman (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med instämmande av Mari Jonsson (S) och
Karin Örjes (C).
Ulrik Bergman (M) yrkar avslag till förslaget, med instämmande av Kent Forschner-Hell (SD).
Agneta Nyvall (-) yrkar avslag till förslaget till förmån för eget ändringsförslag.
”Om biltrafiken ska minska måste kollektivtrafiken fungera bättre för fler innan andra åtgärder sätts in.
Avstånd till busshållsplaster, byte av buss/väntetider, anslutning till fler arbetsplatsområden, turtätheten vid
tider för skiftbyten och arbetstiders start och slut.
3:1 Biltrafiken ska minska – ersätt med ”Biltrafiken ska succesivt övergå till fossilfria drivmedel”
3:2 Stryk med hänvisning till förändringen i 3:1
3:3 inkludera ny skyltning till tankställen, gärna på samma sätt och placeringar som till bensinstationer
5:1 Det räcker med 60% ekologiska livsmedel, vad blir merkostnaden upp till 80%?
5:2-3 Hellre mer närodlat inom Dalarna 60% övriga Sverige 20%
6 – Vad kommer detta att kosta, konsekvensanalys?
9 – Hur påverkas våra bönders möjligheter att leva på sin verksamhet av dessa förslag?”
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Forts. § 129

Beslutsgång
Ordförande Jan Bohman (S) ställer bifall till arbetsutskottets förslag mot avslag till detsamma och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Ordförande Jan Bohman (S) ställer sedan bifall mot avslag till Miljöstrategi 2021-2030 (beslutspunkt 1). Vid
bifall prövas Agneta Nyvalls (-) ändringsförslag.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller föreslagen Miljöstrategi 2021-2030 och därför ska bifall mot
avslag till ändringsförslaget från Nyvall (-) prövas.
Ordförande Jan Bohman (S) ställer bifall till Miljöstrategi 2021-2030 mot bifall till Miljöstrategi 2021-2030 med
Nyvalls (-) ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Miljöstrategi 2021-2030.

Beslutsunderlag
-

Muntlig information från utvecklare miljökontoret, Salomon Abresparr
Beslut Miljönämnden 2021-06-17 § 52
Tjänsteskrivelse miljökontoret, 2021-06-15
Beslut 2021-05-25 kommunfullmäktige § 98 Antagande av miljöstrategi 2021-2030/ dnr 2021/839
Beslut 2020-06-04 Miljönämndens arbetsutskott § 40 Remissutskick miljöplanen 2019/707
Beslut 2019-05-17 miljönämnden § 57 Framtagande av ny miljöplan 2019/707
Utvärdering av Miljöplan för Borlänge kommun 2015-2018
Omvärldsanalys för miljöplanen

Signature reference: fdffc3fb-f2ec-41ee-a768-ac25eeab1864

Reservationsyttrande från Moderaterna
Vi moderater anser att de förändringar som gjorts är för små och vaga. Borlänge finns i en geografi där bilen är
ett viktigt transportmedel vilket dokumentet verkar bortse ifrån och istället rakt av vill minska den. Det är inte
bilen som är problemet utan drivmedlet. Istället borde dokumentet fokusera på att underlätta omställningen
av drivmedel till mer hållbara energislag. Borlänges komparativa fördel av att finnas i en transportnod som nås
med olika transportslag däribland bilen. Det finns därutöver skrivningar om krav på ekologiska livsmedel.
Alltmer forskning visar att ekologisk odling motverkar sitt eget syfte och ökar skogsskövling samt leder till lägre
avkastning på jordarna vilket kräver ännu större arealer tas i anspråk. Det är heller inte vettigt att kräva
ekologisk mat som tagits fram långt bort och kräver långa transporter. Vi moderater tycker att vi istället ska
prioritera närproducerade livsmedel inom konventionellt jordbruk vilket är bättre ur ett hållbarhetsperspektiv.

Skickas till
Miljöchef, Helena Faktus
Utvecklare miljökontoret, Salomon Abresparr

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

13 (50)

Sammanträdesdatum

2021-08-31
Kommunstyrelsen

§ 130 Remissvar ansökan om ändring av gränsen mellan Ludvika kommun
och Borlänge kommun, Dnr 2021/918
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Yttrande över remiss från Kammarkollegiet ang. ansökan om ändring av gränsen mellan Ludvika kommun
och Borlänge kommun antas.
2. Kommunfullmäktige ger plan- och markkontoret i uppdrag att undersöka möjligheterna till en ansökan om
byte av kommuntillhörighet för samtliga fastigheter inom den berörda enklaven samt att se över samtliga
enklaver i kommunen.
Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet.

Ärendet

Fastigheten Ludvika Morberget 6:15 i Rämshyttan är en av flera fastigheter belägna i en enklav som tillhör
Ludvika kommun och som ligger helt innesluten i Borlänge kommun. Fastighetsägarna har skickat en ansökan
till Kammarkollegiet om byte av kommuntillhörighet för fastigheten. Kammarkollegiet har därför begärt ett
yttrande från såväl Borlänge som Ludvika kommun om detta ärende. Ärendet har remitterats internt i
kommunen och till AB Borlänge Energi. Borlänge kommun har stämt av ställningstagandet med Ludvika
kommun och kommunerna har haft samsyn i beredningen av ärendet.
Ett byte av kommuntillhörighet för den aktuella fastigheten leder till en större oregelbundenhet i
fastighetsindelningen, men skulle inte i övrigt få varken ekonomiska eller andra konsekvenser av betydelse
varken för fastighetsägarna eller berörda kommuner. Däremot skulle en flytt av kommungränsen teoretiskt
påverka var ev. barn boende på den aktuella fastigheten har sin skoltillhörighet. Borlänge kommun samverkar
dock med berörda grannkommuner i den här frågan och kan i regel lösa detta enligt sökandens önskemål.
Sammanfattningsvis tillstyrker inte Borlänge kommun att fastigheten Ludvika Morberget 6:15 ska byta
kommuntillhörighet från Ludvika kommun till Borlänge kommun
Beslutet är enligt arbetsutskottets förslag med tillägg från ordförande Jan Bohman (S).

Signature reference: fdffc3fb-f2ec-41ee-a768-ac25eeab1864

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Jan Bohman (S) yrkar bifall till förslaget och föreslår tillägg till beslutspunkt 2: (…) samt se över
samtliga enklaver i kommunen. Peter Henriksson (M) yrkar bifall till förslaget.

Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse plan- och markkontoret, daterad 2021-05-26
Yttrande från Borlänge kommun ang. ansökan om ändring av gräns mellan Borlänge kommun och Ludvika
kommun, Kammarkollegiet dnr 8.2 02842-2021
Remiss – Ansökan om ändring av gränsen mellan Ludvika kommun och Borlänge kommun

Skickas till
Markförvaltare, plan- och markkontoret
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Sammanträdesdatum

2021-08-31
Kommunstyrelsen

§ 131 Justering av parkeringstaxa i centrum, Dnr 2021/1423
Beslut
Justering av parkeringstaxa i centrum återremitteras till Samhällsbyggnadsnämnden för vidare utredning.

Ärendet
Enligt Borlänge kommuns parkeringsstrategi ska användaren av parkeringen stå för dess kostnad. I dagsläget
subventioneras dock användning av bilparkering för bilister i Borlänge. Detta resulterar i ett driftunderskott för
parkeringarna motsvarande (-)4 139 181 kronor per år, exklusive intäkter från felparkeringsavgifter.
Stadsmiljöenheten har utrett förutsättningar och behov av justering av kommunens parkeringsavgifter.
Föreslagna åtgärder främjar realisering av kommunens parkeringsstrategi, trafikstrategi, strategisk plan och
översiktsplan.
Utredningen ger förslag på en zonindelning för centrala Borlänge (zon 1) och dess stadskärna (zon 1A) där det
föreslås 10 kr/tim i grundtaxa inom zon 1A. Taxenivån påverkar driftunderskottet där 10 kr/tim i högre grad
innebär att kostnaderna i förhållande till intäkterna går ihop. Det möjliggör även en differentiering av taxa i
relation till övriga centrum och skapar goda förutsättningar för fortsatt centrumutveckling.
Utifrån beslut om grundtaxa på markparkeringar påverkas taxenivån på gatuparkeringar. Gatuparkeringar
behöver ha högre taxa än markparkeringar, det är viktigt att det är en tydlig differentiering i avgiftsnivåerna
för att kunna styra bilisten till de stora parkeringsanläggningarna och för att främja god tillgänglighet. 10
kr/tim på markparkeringar, innebär att det bör vara 15 kr/tim gatuparkeringarna. Utifrån beslut om grundtaxa
i stadskärnan justeras dygnsavgiften på parkering till 40kr/dygn.
Utredningen ger även förslag på införande av flerdygnsparkering, med olika avgifter för 1 dygn, 7 dygn och 15
dygnsparkering, i anslutning till resecentrum och på Ovanbroparkeringens långtidsparkering.
Korttidsparkeringar vid resecentrum som i dagsläget har en avgift på 6 kr/tim, och en tidsreglering på 30
minuter, föreslås göras avgiftsfria med bevarad tidsreglering.

Förslag till beslut under sammanträdet

Rikard Rudolfsson (V) yrkar avslag till justering av parkeringstaxan.
Jan Bohman (S) föreslår att förslaget återemitteras till Samhällsbyggnadsnämnden för vidare utredning.
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Beslutsgång

Ordförande Jan Bohman (S) ställer bifall till förslag om att återremittera ärendet mot avslag till
parkeringstaxan finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget om återremiss.

Beslutsunderlag
-

Muntligt föredragande av Victoria Bengtson, projektledare
Beslut 2021-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden § 81
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-10
Parkeringsutredning – Justering av taxa i centrala Borlänge, 2021-05-27
Sammanställning beslutspunkt 1, 2021-06-09

Skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Projektledare stadsmiljö, Victoria Bengtsson
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Sammanträdesdatum

2021-08-31
Kommunstyrelsen

§ 132 Tillfällig hyresrabatt Q2 – Q3 2021
Beslut
Borlänge kommun kan ge rabatt på fasta lokalhyreskostnader till sina hyresgäster i utsatta branscher under
perioden 1 april till 30 september 2021. Sökande skall kunna påvisa hur ekonomin har påverkats negativt av
pågående pandemi samt visa vilka åtgärder som denne gjort för att förbättra ekonomin. Rabatten kan enligt
detta beslut som mest uppgå till 50 procent och kommunen ansöker om täckning för halva intäktsbortfallet
(25 procent) genom statliga medel.

Ärendet

Regeringen har beslutat om ett tillfälligt stöd till hyresvärdar som har gett rabatt på fasta lokalhyreskostnader
till hyresgäster i utsatta branscher. Stödet söks av hyresvärden i efterhand. Ansökan ska ha inkommit från
Borlänge kommun till länsstyrelsen och Boverket senast den 31 augusti 2021.
I detta ärende föreslås att Borlänge Kommun kan ge rabatt på fasta lokalhyreskostnader till sina hyresgäster i
utsatta branscher under perioden 1 april till 30 september 2021. De branscher som omfattas av stödet finns
upptagna i förordningen i form av koder för svensk näringsgrensindelning (SNI). En bedömning för varje
sökande skall göras. Sökande skall kunna påvisa hur ekonomin har påverkats negativt av pågående pandemi
samt visa vilka åtgärder som denne gjort för att förbättra ekonomin.
Rabatten kan enligt detta beslut som mest uppgå till 50 procent och kommunen ansöker om täckning för halva
intäktsbortfallet (25 procent) genom statliga medel.
Beslutet gäller för fastigheter som ägs av Borlänge Kommun via kommunfastigheter. Beslutet gäller ej
kommunala bolag. Beslutet gäller ej föreningar som inte hyr direkt av kommunfastigheter då hyrorna för dessa
redan är subventionerade med 75-100 procent.
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Ekonomichef tillsammans med fastighetschef beviljar/avslår ansökan om hyresrabatt samt fastställer vilken
procent som beviljas i varje enskilt fall.
Mall med villkor som är framtagen av Fastighetsägarna kommer att användas om överenskommelse med
hyresgäst fattas. I mallen finns villkor som innebär att hyresgästen endast 2021-06-30 ska vara berättigad till
den del av hyresrabatten som staten ska stå för om en ansökan om stöd beviljas. Den del av rabatten som
hyresvärden står för, minst hälften av den totala rabatten, är dock inte villkorad på detta sätt utan något som
hyresgästen får även om ansökan inte beviljas.
Kommunstyrelsens beslut är enlighet med arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse ekonomikontoret, 2021-06-30

Skickas till

Sektorchef verksamhetsstöd, Anna Andersson
Ekonomichef, Anders Ullvén
Fastighetschef, Johan Thurin
Ekonom, Benny Vinghammar
Controller, Linda Hammerin
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Sammanträdesdatum

2021-08-31
Kommunstyrelsen

§ 133 Val av Borlänge kommuns ombud vid årsstämma Inera AB
Beslut
Jan Bohman utses till ombud för Borlänge kommun vid Inera ABs årsstämma och representant i ägarrådet för
tiden 2021-09-01 - 2023-06-30 (till årsstämma avseende 2022 års årsredovisning). Karin Örjes utses till
ersättare. Ombud vid årsstämman uppdras att rösta enligt ägarrådets beslut.

Ärendet

Borlänge kommun är tillsammans med övriga Sveriges kommuner och regioner delägare i bolaget Inera AB.
Bolaget ska i huvudsak bidra till samverkan mellan ägarna genom gemensamma lösningar inom exempelvis
digitaliseringstjänster. Genom ägandet har kommunen möjlighet att köpa tjänster från Inera AB utan
föregående upphandling. Vid Inera ABs årsstämma 18 juni deltog Jan Bohman som Borlänge kommuns
representant.
Bolagets beslutsorgan Ägarrådet, som består av representanter av delägarna, beslutar om övergripande
strategiska frågor och bolagsstyrning. Genom aktieägaravtalet har delägarna förbundit sig att vid
bolagsstämman rösta i enlighet med de beslut och val som sker vid Ägarrådet.
Ägarrådet har vid sitt möte 12 maj 2021 fastställt ägardirektiv, styrelse, verksamhetsinriktning och rambudget.
Vid årsstämman beslutades ägarrådets förslag.
Borlänge kommun har genom aktieägaravtalet förbundit sig att vid årsstämman rösta enligt ägarrådets beslut.
Kommunstyrelsens beslut är enligt förslag från arbetsutskottet.

Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse ekonomikontoret, 2021-08-17

Skickas till

Signature reference: fdffc3fb-f2ec-41ee-a768-ac25eeab1864

Inera AB
Kommundirektör, Åsa Granat
Förtroendemannaregistret, Eva Roskulla
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Sammanträdesdatum

2021-08-31
Kommunstyrelsen

§ 134 Beslut om att avsluta planuppdrag för Hagalund 1:8, Dnr
2019/2435
Beslut
Planuppdraget att ta fram detaljplan för del av Hagalund 1:8 för uppförande av islamiskt center avslutas.

Ärendet
Planuppdrag gavs 2016-01-19 av kommunstyrelsens arbetsutskott till plan- och markkontoret att ta fram en
detaljplan för fastigheten Hagalund 1:8 i syfte att möjliggöra uppförande av ett islamiskt center. Ett planavtal
som reglerar ansvar och kostnader för framtagandet av detaljplanen upprättades mellan Borlänge kommun
och exploatören. Detaljplaneprocessen fullföljdes aldrig utan ledde istället fram till förslag på alternativ
lokalisering.
2017-11-21 gavs därför ett nytt planuppdrag till plan- och markkontoret att ta fram en detaljplan i samma
syfte på fastigheterna Moroten 1 och Hagalund 1:11. Fastigheten nyttjas redan av islamiska förbundet i
Borlänge och har utretts i tidigare lokaliseringsprövning.
Detaljplanearbete för Hagalund 1:8 resulterade i antagande handlingar som aldrig antogs politiskt utan istället
resulterade i ett nytt planuppdrag. Det gamla uppdraget från 2016 ska därför avslutas och den erlagda
planavgiften återbetalas i enlighet med planavtalet.
Kommunstyrelsens beslut är enligt förslag från arbetsutskottet.

Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse plan- och markkontoret, 2021-06-28
Planuppdrag 2016-01-19 § 72.
Planuppdrag 2017-11-21 § 23
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Skickas till
Plan- och markkontoret
Planarkitekt, Emilie Cedervärn
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Sammanträdesdatum

2021-08-31
Kommunstyrelsen

§ 135 Satsning för att minska sjukfrånvaron § 148 Satsning för att minska
sjukfrånvaron i Borlänge kommun, Dnr 2021/1463
Beslut
Borlänge kommun antar programmet för sänkt sjukfrånvaro och använder fyra miljoner kronor av
kommunstyrelsens reserverade medel i budgeten för 2021 till satsningen.

Reservation
Ulrik Bergman (M) och Peter Henriksson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Ärendet
Borlänge kommun har under långt tid haft hög sjukfrånvaro. Det finns flera anledningar till det och historiskt
har det utförts satsningar som på kort sikt fått ner sjukfrånvaron och haft effekter på andra personalnyckeltal.
För att få ner sjukfrånvaron permanent och på lång sikt, har det under våren 2021 förts dialog i flera forum om
vilka åtgärder som skulle kunna ha avgörande betydelse för att få bestående resultat. Denna dialog har
mynnat ut i ett förslag på satsning på stärkt hälsa bland medarbetarna i Borlänge kommun.
De verksamheter och enheter som vill driva hälsofrämjande projekt kan söka resurser och stöd för att
förverkliga dessa. Det rör sig om både ekonomiska medel men även personella resurser från stödfunktionerna.
Kommunstyrelsen investerar fyra miljoner kronor av befintliga reserverade medel i 2021 års budget till den
pott som det kommer att gå söka medel ifrån. För att verksamheten ska ha möjlighet att beviljas medel
behöver några kriterier infrias. Det handlar bland annat om att satsningen är medarbetardriven. Att
skyddsombud/ värdegrundsambassadör finns och är involverade i arbetet. Att mätbara mål finns uppsatta
samt att handlingsplan är framtagen. Verksamheten ska också ha dokumenterade samt upplevda utmaningar
med sjukfrånvaro/ohälsa/arbetsmiljön. De arbetsplatser som söker och får medel får också stöd från
verksamhetsstöds funktioner som kan underlätta projektgenomförandet. Alla verksamheter som söker
kommer få någon form av uppmuntran, även om de inte i den här omgången kommer att prioriteras i
projektet. Skulle man inte få det förstärkta stödet så har man i och med ansökan skapat sin handlingsplan och
kan genomföra delar av denna på egen hand.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Mari Jonsson (S yrkar bifall till förslag med instämmande av Anita Nordström (S) och Jonas Hillerström (KD).
Ulrik Bergman (M) yrkar bifall till förslaget med tilläggsförslag att måltal ska finnas som tar ned Borlänge
kommun till rikssnittet för sjukfrånvaro.
Peter Henriksson (M) yrkar bifall till Bergmans (M) förslag.
Ordförande Jan Bohman (S) yrkar bifall till förslaget och avslag till Bergmans (M) tilläggsförslag.

Beslutsgång

Ordförande Jan Bohman (S) ställer bifall mot avslag till arbetsutskottets förslag och finner att
Kommunstyrelsen valt att bifalla förslaget.
Ordförande Jan Bohman (S) ställer bifall mot avslag till Bergmans (M) tilläggsförslag och finner att
Kommunstyrelsen valt att avslå tilläggsförslaget.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-08-31
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
-

HR-kontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-08-20
Omvärldsbevakning, anledningar till hög sjukfrånvaro i Borlänge kommun
Strategisk handlingsplan för 2021 med syfte att förbättra personalnyckeltalen.
Resultat från chefsenkät ”Hur vi kan arbeta framåt med våra sjuktal”

Skickas till

Signature reference: fdffc3fb-f2ec-41ee-a768-ac25eeab1864

Arbetsgivardelegat, Mari Jonsson (S)
Kommundirektör, Åsa Granat
Sektorchef verksamhetsstöd, Anna Andersson
Chef HR-kontoret, Jonas Flank
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2021-08-31
Kommunstyrelsen

§ 136 Förlängning av markanvisnings- och genomförandeavtal avseende
Föreningen 1, Dnr 2019/2006
Beslut
Förlängning av markanvisnings- och genomförandeavtal avseende Föreningen 1, dnr 2019/2009 godkänns.

Ärendet
Borlänge kommun och Peab Bostad AB har 2019-10-20 respektive 2019-09-25 tecknat ett markanvisnings- och
genomförandeavtal avseende fastigheten Föreningen 1 som en del i genomförandet av detaljplanen
”Detaljplan för kv Föreningen Föreningen 1-5, Borlänge 43:18 Borlänge kommun i Dalarnas län”.
Markanvisnings- och genomförandeavtalet godkändes av kommunstyrelsens ar-betsutskott 2019-10-08. Inom
ett år från undertecknandet av det ursprungliga markanvisnings- och genomförandeavtalet skulle Peab Bostad
AB ha erhållit bygglov samt sålt 60 % av de planerade bostäderna, beslutat om byggstart och förvärvat marken
av kommunen. Peab Bostad AB har nu sökt och fått ett beslut om bygglov. De arbetar även med försäljning av
bostäderna. Med anledning av att den ursprungliga tiden för markanvisningen har överskridits föreslås det
ursprungliga markanvisnings- och genomförandeavtalet att förlängas med tre månader. Detta innebär att
avtalet upphör att gälla den 24 november 2021. I övrigt ska avtalet vara oförändrat.

Beslutsunderlag
-

Plan- och markkontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-08-16
Markanvisnings- och genomförandeavtal avseende Föreningen 1

Skickas till

Signature reference: fdffc3fb-f2ec-41ee-a768-ac25eeab1864

Plan- och markkontoret
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2021-08-31
Kommunstyrelsen

§ 137 Begäran om upphävande av uppdrag i tidigare ärendet om ”Effektiv
kosthantering”, Dnr 2015/35666

Beslut
Kommunstyrelsens tidigare beslut 2017-04-20 i ärende om ”Effektiv kosthantering”, uppdrag 3, upphävs
utifrån att det inte längre är aktuellt.

Ärendet
Sektorchef för verksamhetsstöd har genom beslut i kommunstyrelsen 2017-04-20 § 92 fått i uppdrag att ta
fram förslag till hur hanteringen av kost kan kostnadseffektiviseras i kommunen.
Uppdrag 1 och 2 är genomförda.
Uppdrag 3 upphävs utifrån att det inte längre är aktuellt då barn- och utbildningsnämnden 2021-03-24
beslutade att:
- Forssaklackskolans verksamhet flyttar till nuvarande Hagagymnasiets lokal, vilket beräknas kunna ske
tidigast under läsåret 2025/2026.
- Nuvarande lokal för Forssaklackskolans verksamhet sägs upp när ny lokalisering är klar
Arbetsutskottets beslut är enligt förslag från verksamhetsstöd.

Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse kommunfastigheter, 2021-06-22
-Beslut i kommunstyrelsen 2017-04-20, § 92
Beslut i barn- och utbildningsnämnden 2021-03-24, § 31

Skickas till

Signature reference: fdffc3fb-f2ec-41ee-a768-ac25eeab1864

Verksamhetschef kommunfastigheter, Johan Thurin
Handläggare, Ylva Johansson
Nämndsekreterare, för bevakningslista
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2021-08-31
Kommunstyrelsen

§ 138 Kvartalsredovisning av ej verkställda beslut, första kvartalet 2021
omsorgsnämnden, Dnr 2021/83

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kvartalsredovisning av ej verkställda beslut, första kvartalet 2021 godkänns.
Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet.

Ärendet
De nämnder som ansvarar för utredning och beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service
för vissa funktionshindrade (LSS) ska varje kvartal rapportera de beslut som inte verkställts inom tre månader
(90 dagar) till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporteringen ska även göras till kommunens revisorer
och kommunfullmäktige.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kan hos Förvaltningsrätten ansöka om att rätten utdömer särskild
avgift om besluten inte verkställs inom tre månader (90 dagar). Den fastställda avgiften kan vara lägst tio
tusen kronor och högst en miljon kronor per ärende. Summan kan påverkas av hur kommunen erbjudit
kompenserande insatser i väntan på att det beviljade beslutet verkställs.
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Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL)
Under det första kvartalet 2021 har 22 beslut enligt SoL inte verkställts inom 90 dagar och är inrapporterade
till IVO.16 personer har inte erbjudits insats inom 90 dagar under första kvartalet. 1 person har själv valt att
invänta vaccinering innan insats påbörjas. 5 personer har erbjudits insats inom ramen av 90 dagar men har
tackat nej. Utöver det har 11 personer haft avbrott i sin insats i mer än 90 dagar på grund av pandemin.
Samtliga har erbjudits att insatsen på nytt kan verkställas men tackat nej. Totalt 33 ärenden, varav
omsorgsnämnden riskerar vitesföreläggande i 29 av dessa.
Ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Under det första kvartalet 2021 har 21 beslut enligt LSS inte verkställts inom 90 dagar och är inrapporterade
till IVO.17 personer har inte erbjudits insats inom 90 dagar under första kvartalet. 4 personer har erbjudits
insats inom ramen av 90 dagar men har tackat nej. Utöver det har 70 personer haft avbrott i sin insats i mer än
90 dagar på grund av pandemin. Samtliga har erbjudits att insatsen på nytt kan verkställas men tackat nej.
Totalt 91 ärenden, varav omsorgsnämnden riskerar vitesföreläggande i 88 av dessa.
Kommunstyrelsens beslut är enligt förslag från omsorgsnämnden

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag omsorgsnämnden, 2021-05-26 § 48
- Tjänsteskrivelse sociala sektorn, daterad 2021-05-18

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

§ 139 Boendeplan 2021-2030, Bostad med särskild service enligt LSS, Dnr
2021/1257
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Boendeplan 2021-2030, Bostad med särskild service enligt LSS antas.
Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet.

Reservation
Ulrik Bergman (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag med instämmande av Peter
Henriksson (M), Agneta Nyvall (-), Kent Forschner-Hell (SD), Kjell Forslund (SD) och Jonas Hillerström (KD).

Ärendet
Den 25 november 2020 beslutade omsorgsnämnden att uppdra till sektorchef för sociala sektorn att revidera
boendeplan, bostad med särskild service enligt LSS som togs fram och beslutades av kommunfullmäktige i juni
2015. Den reviderade planen ska omfatta analyser av läget idag, prognostiserat framtida behov samt hur
framtida platsbehov kan tillgodoses. Ett förslag på reviderad boendeplan var på remiss under maj 2021.
Boendeplanen omfattar särskilt boende för funktionshindrade som beskrivs i LSS 9§ 9, Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade, Bostad med särskilt service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad
för vuxna.
Kommunstyrelsens beslut är enligt förslag från omsorgsnämnden.

Yttrande utan särskilt yrkande

Signature reference: fdffc3fb-f2ec-41ee-a768-ac25eeab1864

Ulrik Bergman (M) föreslår justeringar i förslag till Boendeplan LSS enligt följande:
Punkt 7.1 Planeringsstrategi: Borlänge kommuns boendeplan behöver ta i beaktande ett införande av
valfrihetssystem för LSS så att brukaren själv kan välja utförare av boende. Därför bör privata alternativ finnas
och privata utförare inbjudas till en upphandling. På så sätt vinner vi fler platser, öka valfrihet med fokus på
kvalitet samt skapar boenden som är utformade utifrån medborgarens önskemål.
Punkt 7.2 Påverkansfaktorer; Ekonomi, sista punkten är inte begripligt formulerad. Vårt förslag på lydelse:
Kommunen behöver goda ekonomiska förutsättningar för att kunna tillgodose behovet av bostäder genom nya
investeringar vid nyproduktion eller ombyggnader.

Beslutsgång
Ordförande Jan Bohman (S) ställer bifall mot avslag till Boendeplan 2021-2030, Bostad med särskild service
enligt LSS och finner att kommunstyrelsens bifaller förslag till Boendeplan 2021-2030 i sin helhet.
Ordförande Jan Bohman (S) ställer sedan bifall mot avslag till Ulrik Bergmans (M) förslag till justering av
förslaget till Boende 2021-2030 och finner att kommunstyrelsen avslår Bergmans (M) förslag.
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Sammanträdesdatum

2021-08-31
Kommunstyrelsen
Forts. § 139

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag omsorgsnämnden, 2021-06-16 § 60
- Tjänsteskrivelse sociala sektorn, daterad 2021-05-31

Skickas till

Signature reference: fdffc3fb-f2ec-41ee-a768-ac25eeab1864
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Sammanträdesdatum

2021-08-31
Kommunstyrelsen

§ 140 Reviderad länsövergripande överenskommelse om samverkan för
kommuner och region i Dalarnas län kring personer med psykiska
funktionsnedsättningar från 18 år, Dnr 2021/1258

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Borlänge kommun godkänner Länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner och
region i Dalarnas län kring personer med psykiska funktionsnedsättningar från 18 år.
2. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga ingående parter fattar likalydande beslut.
Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet.

Ärendet
I oktober 2019 gav Länschefsnätverket dess styrgrupp i uppdrag att sätta samman en arbetsgrupp och
formulera ett uppdrag att revidera av den länsövergripande överenskommelsen om samverkan mellan
kommuner och region i Dalarna kring personer med psykiska funktionsnedsättningar från 18 år. Syftet var att
genomföra en översyn av den tidigare överenskommelsen som löpte ut 2019-12-31.
De största förändringarna avser formuleringar avseende överenskommelsens syfte, mål och målgrupp. Vidare
har avsnitt kring huvudmännens skyldighet att samverka tydliggjorts liksom införande av nya avsnitt som
hänvisar till andra relevanta kunskapsstöd avseende vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning.
En förändring avseende avtalstiden har införts till en period om tre (3) år. Överenskommelsen föreslås träda i
kraft 2021-07-01.
Länschefsnätverket beslutade att godkänna den reviderade överenskommelsen på möte
2021-04-16 och skicka vidare beslutet för Välfärdsrådets ställningstagande och beslut om rekommendation.
Kommunstyrelsens beslut är enligt förslag från omsorgsnämnden.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Anita Nordström (S) föreslår bifall till förslaget.

Beslutsunderlag
-

Protokollsutdrag omsorgsnämnden 2021-06-16 § 61
Tjänsteskrivelse sociala sektorn, 2021-06-01

Skickas till
Pernilla Söderlund, sektorchef sociala sektorn
Åsa Olsson, verksamhetschef funktionshinderomsorgen 1
Tomas Ahlin, verksamhetschef individ- och familjeomsorgen
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Sammanträdesdatum

2021-08-31
Kommunstyrelsen

§ 141 Revidering taxa för livsmedelskontroll, Dnr 2021/1230

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Miljönämndens taxa för offentlig kontroll inom livsmedel antas.
Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet.

Ärendet
Den 1 april 2021 ersattes förordning 2006:1166 av förordning 2021:176, varför laghänvisningarna i taxan för
livsmedelskontroll behöver uppdateras. Bestämmelserna om årlig avgift i 3, 9, 12 och 12 b §§ i den upphävda
förordningen får tillämpas till utgången av 2023.
En vägledning från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) rörande den nya lagstiftningen väntas komma
innan utgången av 2021. Miljönämnden kommer revidera taxan fullständigt efter att vägledningen finns
tillgänglig, däribland ersätta 3, 9, 12 och 12 b §§ i förordning 2006:1166 med motsvarande i förordning
2021:176.
Avgift för registrering av livsmedelsanläggning justeras från 1,5 timmar till 1 timme för att bättre
överensstämma med faktiskt nerlagd tid på dessa ärenden

Beslutsunderlag
-

Protokollsutdrag miljönämnden 2021-06-17 § 53
Tjänsteskrivelse sociala sektorn, 2021-06-02

Skickas till

Signature reference: fdffc3fb-f2ec-41ee-a768-ac25eeab1864

Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum

2021-08-31
Kommunstyrelsen

§ 142 Remissvar till remissen ”När behovet får styra – ett tandvårdssystem
för en mer jämlik tandhälsa” (SOU 2021:8), Dnr 2021/723

Beslut
1. Borlänge kommun instämmer med vad som presenteras i ”När behovet får styra – ett tandvårdssystem för
en mer jämlik tandhälsa” (SOU 2021:8).
2. Borlänge kommun kommer med hänseende till effektiv resurshantering inte att besvara remissen till
Socialdepartementet.

Ärendet
De bedömningar och förslag som redovisas i ”När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik
tandhälsa” (SOU 2021:8) avser att styra utvecklingen mot ökad jämlikhet, förutsägbarhet och resurseffektivitet
och att stimulera förebyggande och regelbundna tandvårdsbesök. Ekonomiska och personella resurser föreslås
således ”fördelas och användas så effektivt att systemet som helhet förmår att erbjuda en god tandvård på lika
villkor till hela befolkningen”.
Eftersom det i huvudsak är regionerna och inte kommunerna som ansvarar för tandvården har utredningen i
huvudsak liten bäring på den kommunala verksamheten. Vid hantering av ärendet internt har elevhälsan,
socialtjänsten samt sociala sektorn delgivits möjlighet att inkomma med inspel. Synpunkter har inkommit från
elevhälsan. Synpunkterna går i linje med utredningens förslag och tillför således inte något nytt för
utredningen. Inte heller utvecklare för social hållbarhet har några invändningar eller tillägg till utredningen.
I den information om besvarande av remisser som regeringskansliet tillhandahåller via hemsidan framgår att
”... arbetet med att svara på remisserna mycket tid och kraft i anspråk” både från remissinstanserna som av
Regeringskansliet. För att hushålla med resurserna samt att Borlänge kommun i detta fall inte har några
invändningar mot förslaget, lämnas inte remissvar till Socialdepartementet.
Kommunstyrelsens beslut är enligt förslag från utskottet för social hållbarhet.
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Beslutsunderlag
-

Protokollsutdrag utskottet för social hållbarhet 2021-08-23 § 51
Tjänsteskrivelse verksamhetsstöd, 2021-07-20
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Sammanträdesdatum

2021-08-31
Kommunstyrelsen

§ 143 Svar på medborgarförslag om att förebygga klotter och annan
skadegörelse, Dnr 2018/1694
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget om att förebygga klotter och annan skadegörelse anses besvarat utifrån att intentionerna
i medborgarförslaget om att förebygga skadegörelse och klotter lämnas vidare till unga kommunstyrelsen, för
att ge unga möjlighet att vara med och ta fram hur man kan arbeta förebyggande med klotter och
skadegörelse.
Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet.

Ärende
Ett medborgarförslag, daterat 2018-08-29, om att förebygga klotter och annan skadegörelse, har lämnats till
kommunfullmäktige, som remitterat det till kommunstyrelsen för utredning och yttrande. Förslaget innebär
besök i skolor för att informera om kostnader för skadegörelse samt att om skadegörelsen minskar så överförs
istället pengarna till något som ungdomarna kan skapa något trevligt för.
Kommunstyrelsen har 2021 fattat beslut om att Borlänge kommun från och med hösten 2021 inför unga
kommunstyrelsen och från och med våren 2022 ett ungdomsfullmäktige.
Ordförande för utskottet för social hållbarhet ser att intentionerna i medborgarförslaget bör tas om hand men
föreslår att det görs inom ramen för unga kommunstyrelsen. Då ges unga möjligheter att vara med och arbeta
med och ta fram hur man kan arbeta förebyggande med klotter och skadegörelse.
Förslag till beslut innebär att medborgarförslaget anses besvarat utifrån att intentionerna i
medborgarförslaget om att förebygga skadegörelse och klotter lämnas vidare till unga kommunstyrelsen, för
att ge unga möjlighet att vara med och ta fram hur man kan arbeta förebyggande med klotter och
skadegörelse.
Kommunstyrelsens beslut är enligt förslag från utskottet för social hållbarhet.
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Beslutsunderlag
-

Protokollsutdrag utskottet för social hållbarhet 2021-08-23 § 49
Tjänsteskrivelse verksamhetsstöd, daterad 2021-07-22
Medborgarförslag, daterat 2018-08-29
Beslut kommunstyrelsen 2021-02-02 om ungdomsdialog

Yttrande utan särskilt yrkande
Yttrande från Peter Henriksson (M) lyder: Jag vill till protokollet få tillagt angående hanteringen av detta
ärende. Det har tagit tre år för att föreslå att skjuta ärendet till ett idag icke existerande forum. Vilket i sig är
märkligt och försenar hanteringen ytterligare. Det är inte godtagbart. Beslut i ärendet borde ha tagits långt
tidigare.

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum

2021-08-31
Kommunstyrelsen

§ 144 Svar på medborgarförslag om att utreda problematiken gällande
migration, Dnr 2018/713
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget om att utreda problematiken gällande migration anses besvarat.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.

Ärende
Ett medborgarförslag, daterat 2018-04-03, om att utreda problematiken gällande migration, har lämnats till
kommunfullmäktige som remitterat det till kommunstyrelsen för utredning och yttrande. Förslagsställaren
föreslår att politikerna ska hitta en lösning för de invandrare från Mellanöstern och Afrika som skapar
problem.
Genom den av kommunfullmäktige beslutade strategiska planen lyfts tryggheten i Borlänge som viktig och är
därför ett av verksamhetsmålen, ”Vi ska arbeta målmedvetet tillsammans med andra samhällsaktörer så att
tryggheten ökar i Borlänge”. Borlänge kommun arbetar på många olika sätt med att skapa trygghet för alla
Borlängebor. Genom utskottet för social hållbarhet följer och stödjer kommunstyrelsen sektorsövergripande
utvecklingsarbeten med bäring på social hållbarhet. Det kan gälla utvecklingsarbeten med nya former för det
brottsförebyggande arbetet samt utökat samarbete med den organiserade delen av civilsamhället.
Kommunstyrelsen, genom det lokala Brottsförebyggande rådet, samarbetar med samhällsbärande aktörer.
Utifrån en gemensam lägesbild av kommunens utveckling inom det brottsförebyggande området samordnas
insatser. Utifrån det föreslås att medborgarförslaget ska anses besvarat.
Kommunstyrelsens beslut är enligt förslag från utskottet för social hållbarhet.

Beslutsunderlag

Signature reference: fdffc3fb-f2ec-41ee-a768-ac25eeab1864

- Protokollsutdrag utskottet för social hållbarhet 2021-08-23 § 50
- Tjänsteskrivelse verksamhetsstöd, daterad 2021-08-18
- Medborgarförslag, daterat 2018-04-03

Yttrande utan särskilt yrkande
Yttrande från Peter Henriksson (M) lyder: Jag vill till detta ärende få noterat till protokollet angående
hanteringen av detta medborgarförslag. Det har tagit tre och ett halvt år för att lämna ett svar på
medborgarförslaget. Det är inte godtagbart. Det enda som sägs i svaret till förslagsställaren är ”Borlänge
kommun arbetar på många olika sätt med att skapa trygghet för alla Borlängebor.” Hur det sker framgår dock
inte. Det kan enligt min bedömning inte anses att medborgarförslaget med ovanstående motivering kan anses
besvarat. Vilket är förslaget till beslut. Vi moderater tar inte ställning till medborgarförslaget men anser att det
inte är fullgott behandlat.

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum

2021-08-31
Kommunstyrelsen

§ 145 Svar på medborgarförslag om ny högskolebyggnad som samordnas
med Soltorgsgymnasiet utefter Masergatan, Dnr 2019/433
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget om ny högskolebyggnad som samordnas med Soltorgsgymnasiet utefter Masergatan
avslås.
Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet.

Ärendet
Ett medborgarförslag, daterat 2019-01-30, om en ny högskoleutbyggnad som samordnas med
Soltorgsgymnasiet utefter Masergatan, har lämnats till kommunfullmäktige som remitterat det till
kommunstyrelsen för utredning och yttrande.
Förslagsställaren har tillsammans med arkitekt upprättat ett samordnat förslag för gymnasiet och högskolan.
Förslaget innebär att högskolan skulle få sina lokaler med en eller två höghusdelar allt efter behov.
Förslagsställaren menar att det genom förslaget skulle kunna skapa en slagkraftig samordning av högre
utbildning med möjligheter till expansion och att genomförande förutsätter samverkan mellan kommunen och
Högskolan Dalarna. När det gäller Högskolan Dalarnas behov av fastigheter så är det en fråga som Borlänge
kommun inte har rådighet över. Det är Högskolan Dalarnas fastighetsavdelning som ansvarar för att
högskolans verksamhet och dess lokaler.
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För närvarande pågår nyproduktion av en byggnad vid Soltorgsgymnasiet, med matsal på nedervåning och nya
biologilokaler samt personalytor på övervåning. Det kommer även att ske ombyggnation i befintlig byggnad
där gamla matsalen på bottenvåning kommer att göras om till ny teknikavdelning, övervåning kommer att
inrymma bibliotek i nya lokaler och två nya teorisalar. Cafeterian kommer att flyttas och få ny plats i
centralkapprummet. Byggnationen påbörjades under hösten 2020 och beräknas vara klar under 2022
Arbetsutskottets beslut är enligt förslag från verksamhetsstöd.
I ärende och beslut om flytt av Hagagymnasiets verksamhet till högskolans lokaler (tidigast under läsåret
2025/2026) beslutades också att beslutade gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2021-03-26 att:
”Bildningssektorns sektorchef får i uppdrag att ta fram förslag på lokalbehovsbeskrivningar för gymnasieskolan
och vuxenutbildningen i ett mer långsiktigt perspektiv. Uppdraget innefattar förslag på inriktning för
programstrukturen kopplat till lokalbehoven för hur Borlänges framtida gymnasieverksamhet ska se ut samt
ett liknande uppdrag för vuxenutbildningen framtida inriktning och lokalbehov”.
Utifrån det avslås medborgarförslaget.
Kommunstyrelsens beslut är enligt förslag från arbetsutskottet.

Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse verksamhetsstöd, 2021-06-16
Inlämnat medborgarförslag daterat 2019-01-30
Beslut i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2021-03-26

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum

2021-08-31
Kommunstyrelsen

§ 146 Svar på medborgarförslag om kombinera äldreboende med förskola
i Idkerberget, Dnr 2020/275
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget om att kombinera äldreboende med förskola i Idkerberget avslås.
Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet.

Ärendet
Ett medborgarförslag, daterat 2020-01-31, om att tillskapa ett kombinerat äldreboende med förskola i
Idkerberget, har lämnats till kommunfullmäktige som remitterat det till kommun-styrelsen för utredning och
yttrande.
Förslagsställaren skriver att Borlänge kommun bör använda det fastighetsförvärv kommunen gjort i
Idkerberget och skapa ett äldreboende med en förskola i anslutning till äldreboende för att på så vis
kombinera de två verksamheterna. Vidare menar förslagsställaren att många pendlar till Borlänge och behöver
förskoleplats, att många äldre i byn behöver annat boende samt att det är dags att göra en insats för
landsbygden.
Kommunfullmäktige avslog 2020-09-15 ett liknande medborgarförslag, om att utveckla Idkerbergets skola
genom utbyggnad eller modulbyggnader för förskoleverksamhet. I utredningen konstaterades då att en
kartläggning visade på ett bristande intresse och att barnunderlaget för en förskola i Idkerberget var lågt. Att
starta en förskola i Idkerberget skulle inte vara ekonomiskt hållbart sett till behoven av ombyggnationer och
det låga barnantalet. Av samma anledning vore det inte heller ekonomiskt hållbart att starta en förskola i
moduler där skollokalerna ligger.
Omsorgsnämnden har inte i sin lokalförsörjningsplan uttryckt behov av äldreboende i Idkerberget.
Däremot pågår det för närvarande i kommunen en utredning om att använda fastigheten för annan kommunal
verksamhet. Utifrån det föreslås medborgarförslaget avslås.
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Kommunstyrelsens beslut är enligt förslag från arbetsutskottet.

Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse verksamhetsstöd, 2021-06-15
Medborgarförslag daterat 2020-01-31
Beslut kommunfullmäktige 2020-09-15 om liknande medborgaförslag

Skickas till
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

32 (50)

Sammanträdesdatum

2021-08-31
Kommunstyrelsen

§ 147 Svar på medborgarförslag om att öppna upp Palladium för publik
verksamhet, Dnr 2021/112
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget om att öppna upp Palladium för publik verksamhet avslås.
Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet.

Ärendet
Ett medborgarförslag, daterat 2021-01-19, om att öppna upp Palladium för Borlängeborna genom att hyra ut
det till en aktör som bedriver en publik verksamhet, har lämnats till kommunfullmäktige. Förslaget har
överlämnats till kommunstyrelsen för utredning och beslut.
Förslagsställaren skriver ”att Palladium kanske är ett av Borlänges mest vackra byggnationer och ägs idag av
ett kommunalt fastighetsbolag och hyrs delvis av Borlänge kommun. Genom åren har Palladium inrymt en
vacker biograf, Borlänge finaste hotell samt affärer av olika slag. Sedan ett antal år tillbaka inrymmer dock
Palladium bara kontor. För en byggnad av en sådan kaliber är det synd. Om Palladium istället skulle inrymma
till exempel restaurang, gym, affär, teater eller konst skulle det bidra med att lyfta Sveatorget i synnerhet och
Borlänge centrum i allmänhet.”
Palladium ägdes tidigare av det helägda kommunala bolaget Fastighets AB Hushagen men det såldes 2017 och
ägs nu av fastighetsbolaget KlaraBo. Den kommunala verksamheten kommunfastigheter hyr lokalerna och hyr i
sin tur ut dem till den kommunala sektorn för samhällsbyggnad som använder alla lokaler där.
För närvarande pågår en översyn av kommunens egna lokalbehov. Däri ingår också parametern med ett större
mått av hem/distansarbete för en del av kommunens medarbetare. Utifrån att kommunen inte äger Palladium
och pågående översyn av kommunens lokalbehov så föreslås avslag till medborgarförslaget men att beslut och
underlag också lämnas till fastighetsägaren KlaraBo. Detta för att informera om förslagsställarens tankar och
intentioner.
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Kommunstyrelsens beslut är enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse verksamhetsstöd, 2021-06-23
Medborgarförslag daterat 2021-01-19

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

§ 148 Svar på medborgarförslag om att tillsätta en grupp som utreder
bidrag till föreningar under nuvarande mandatperiod, Dnr 2021/48
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslag om att tillsätta en grupp som utreder bidrag till föreningar under nuvarande mandatperiod
anses besvarad.
Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet.

Ärendet
Förslagsställaren har inkommit med medborgarförslag avseende att tillsätta en grupp som utreder bidrag till
föreningar under nuvarande mandatperiod. Ett av skälen till detta anges vara felaktiga utbetalningar till
föreningar.
Sedan en tid tillbaka pågår ett större tvärsektoriellt projekt med att ta fram reviderade riktlinjer för fördelning
och hantering av kommunala föreningsbidrag. Riktlinjen syftar till transparens, rättssäkerhet, effektivitet och
likställighet avseende hanteringen av föreningsbidrag. Ett förslag har presenterats internt och politiskt beslut
väntas innevarande mandatperiod. Underlaget till riktlinjen utgörs bland annat av en intern utredning gällande
dagens hantering, kommunallagens princip om likställighet, beräkningsmallar för föreningsbidrag och de
demokrativillkor som presenteras i statens offentliga utredning (SOU 2019:35) ”Demokrativillkor för bidrag till
civilsamhället”
Kommunstyrelsens beslut är enligt förslag från arbetsutskottet.

Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse verksamhetsstöd, 2021-06-24
Medborgarförslag daterat 2021-01-08
Pågående arbete med framtagande av nya riktlinjer för hantering av föreningsbidrag.

Skickas till
Signature reference: fdffc3fb-f2ec-41ee-a768-ac25eeab1864

Kommunfullmäktige
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§ 149 Svar på motion från (SD) om att införa krav på kunskaper i svenska
språket för anställning inom vården, äldreomsorgen och hemtjänsten, Dnr
2020/1251
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Yrkanden som handlar om sökanden till vård och omsorg som bedöms ha förutsättningar i yrket, men
saknar språkkunskaper, ska med extra insatser kunna få den hjälp de behöver anses besvarad.
2. Yrkandet om införandet av ökat krav på språkkunskaper vid anställning inom Borlänge kommuns vård,
äldreomsorg och hemtjänst anses besvarad.
3. Yrkandet om krav på språkkunskaper nivå B2 avslås.
Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet.

Reservation
Kent Forschner-Hell (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag med instämmande av Kjell
Forslund (SD). Agneta Nyvall (-), Ulrik Bergman (M) och Peter Henriksson (M) reserverar sig mot beslutet.

Ärendet

Signature reference: fdffc3fb-f2ec-41ee-a768-ac25eeab1864

Språknivå Svenska B2 definieras i gemensam europeisk referensram för språk som Europarådet publicerade
2001med följande definition: ”Kan förstå huvudinnehållet i komplexa texter om både konkreta och abstrakta
ämnen, inklusive fackmässiga diskussioner inom det egna specialområdet. Kan delta i samtal så pass flytande
och spontant att ett normalt umgänge med modersmålstalare blir fullt möjligt, utan ansträngning för
någondera parten. Kan producera tydlig och detaljerad text inom ett brett fält av ämnen, förklara en
ståndpunkt i ett aktuellt ämne samt framhålla såväl för- som nackdelar vid olika valmöjligheter. ”Kommunens
nuvarande språkkrav om svenska som andraspråk på gymnasienivå motsvarar de allmänna råd som
Socialstyrelsen gått ut med kopplat till omsorg av äldre. De allmänna råden syftar till att det är möjligt att få
tillräckliga kunskaper i svenska genom godkänd kurs i det gymnasiegemensamma ämnet svenska eller svenska
som andraspråk i vård och omsorgsprogrammet, eller genom annan motsvarande utbildning.
Hårdare språkkrav kan innebära betydligt färre potentiella medarbetare med rätt kvalifikationer för uppdraget.
Av arbetsdomstolens dom 2005 nr 98 framgår att om det krävs goda språkkunskaper för viss anställd måste
det motiveras utifrån arbetsgivarens verksamhetsbehov. Om anställd med sämre språkkunskaper tidigare
anställts och arbetar i verksamheten kan det många gånger vara svårt att visa att krav på goda språkkunskaper
för nyanställda är motiverade.
Inom Borlänge kommuns vård och omsorg finns många medarbetare med utländsk bakgrund; människor som
har kommit till Sverige och börjat lära sig svenska i vuxen ålder. Vissa har redan fasta anställningar, andra är
timvikarier under intermittent anställning eller praktikanter som är under utbildning. Fastän alla har minst
grundläggande kunskaper i svenska, finns det stora behov av att fortsätta utveckla språket på arbetsplatsen.
Språkpraktik inom vård och omsorg har pågått i flera år och genomförs fortfarande årligen där ett antal
språkstudenter får möjligheten att kombinera studier och praktik. Ambitionen är att studenterna får en inblick
i yrket, utvecklar sina språkkunskaper och övar sig praktiskt i arbetssituationer. Kommunen erbjuder idag
årligen flertalet kursstarter inom Svenska (SVE) och Svenska som andraspråk (SVA). Fem starter för kurser på
grundläggande nivå och sex starter för kurser på gymnasial nivå. Inom yrkesutbildningarna kopplade till vård
och omsorg återfinns även kursen yrkessvenska inom vård och omsorg.
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Ytterligare ett initiativ för att förbereda de som har förutsättningarna, men saknar språkkunskaper, för en
framtid inom vård och omsorg är projektet sänk trösklarna. Sänk trösklarna är ett ESF-finansierat projekt som
drivs av näringslivskontoret och Arbetsmarknadsenheten i Borlänge kommun. Syftet med projektet är att
matcha näringslivets behov med
Borlängebor som har intresse för yrket och ett behov av att förbättra sin vardags-och yrkessvenska under
utbildningstiden. Under 2019-2021 har två utbildningsinsatser startat inom vård-och omsorg.
Välfungerande kommunikation där man ska kunna kommunicera och dokumentera/inhämta information i
kombination med rätt utbildning och kompetens för uppdraget är viktiga parametrar i yrket för att minimera
felbedömningar och misstag. Under 2021 avser kommunen att införa ett antal förändringarkopplat till
ambitionen om att höja språknivån hosbefintlig personal och säkerställa språknivån vid nyanställningar, genom
följande insatser:
- Kvalitetshöjande språktest vid rekrytering inom vård och omsorg införs
- Språkombud
- Uppföljning av vikarier & 280-dagarstak för intermittent anställda
Kommunstyrelsens beslut är enligt förslag från arbetsutskottet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Jan Bohman (S) yrkar bifall till förslaget.
Kent Forschner-Hell (SD) och Agneta Nyvall (-)yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordförande Jan Bohman (S) ställer bifall mot avslag till huvudförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller
detsamma.
Ordförande Jan Bohman (S) ställer sedan bifall till huvudförslaget mot bifall till Kent Forschner-Hells (SD)
förslag om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller huvudförslaget.

Signature reference: fdffc3fb-f2ec-41ee-a768-ac25eeab1864

Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse Hr-kontoret, 2021-05-20
Motion daterad 2020-06-09

Skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 150 Svar på motion från moderaterna om att måla Maserhallens bågar i
regnbågens färger, Dnr 2019/438
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen om att måla Maserhallens bågar i regnbågens färger avslås.
Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet.

Ärendet
En motion, daterad 2019-02-07, om att måla Maserhallens bågar i regnbågens färger, har lämnats till
kommunfullmäktige som remitterat den till kommunstyrelsen för utredning och yttrande.
Ett medborgarförslag med liknande innehåll lämnades till kommunfullmäktige som remitterade det till
samhällsbyggnadsnämnden för utredning och beslut. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-05-27 att
medborgarförslaget om att måla betongbågarna på Maserhallen i färg, skulle anses besvarat. Som motivering
lämnades följande: ”Maserhallen, uppförd 1964-69, är en av Borlänge kommuns främsta exempel på
modernarkitektur, vilket innebär begränsade förändringsmöjligheter. En byggnad som är särskilt värdefull ur
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas(PBL 8 kap 13 §). En
beständig ommålning av bågarna är därför inte möjlig. Att belysa bågarna med färg är ett utförbart alternativ.
Vi tar med förslaget för att se på vilket sätt, och i vilket sammanhang, det skulle kunna ske.
”I och med att det inte är möjligt att bifalla medborgarförslaget om att måla bågarna utifrån att Maserhallen
ses som en byggnad som är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt och inte får förvanskas (PBL 8 kap 13 §) och att en beständig ommålning av bågarna därför inte är
möjlig, så föreslås avslag på motionen.
Kommunstyrelsens beslut är enligt förslag från arbetsutskottet.

Signature reference: fdffc3fb-f2ec-41ee-a768-ac25eeab1864

Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse verksamhetsstöd, 2021-06-16
Motionen, daterad 2019-02-07
Beslut samhällsbyggnadsnämnden 2019-05-05 utifrån ett liknande medborgarförslag

Skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 151 Svar på Motion från (SD) om att begära utdrag ur
belastningsregistret (P9) vid nyanställning och semestervikariat inom
äldreomsorgen, hemtjänsten samt vid arbete med vuxna inom LSS, Dnr
2020/1502
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Yrkande från (SD) om att begära utdrag ur belastningsregistret (P9) vid nyanställning och semestervikariat
inom äldreomsorgen, hemtjänsten samt vid arbete med vuxna inom LSS anses besvarad.
Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet.

Reservation
Kent Forschner-Hell (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag med instämmande av Kjell
Forslund (SD).

Ärendet
En motion, daterad 2020-08-17, om att begära utdrag ur belastningsregistret (p9) vid nyanställning och
semestervikariat inom äldreomsorgen, hemtjänsten samt vid arbete med vuxna inom LSS, har lämnats till
kommunfullmäktige som remitterat den till kommunstyrelsen för utredning och yttrande.
I motionen yrkas på – att Borlänge kommun begär att den arbetssökande visar utdrag ur belastningsregistret
(p9) vid nyanställning och semestervikariat inom äldreomsorgen, hemtjänsten samt vid arbete med vuxna
inom LSS.

Signature reference: fdffc3fb-f2ec-41ee-a768-ac25eeab1864

Avseende registerutdrag vid anställning inom sociala sektorn så infördes 2018-01-01 en rutin enligt nedan,
som fortsatt gäller.
För att så långt möjligt säkerställa våra brukares trygghet bör vi använda oss av de kontrollmöjligheter som
finns att tillgå. Därför ska från och med 2018-01-01 alla som efter ansökan och intervjuer är aktuella för
anställning inom sociala sektorn inom Borlänge Kommun, uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Det
är ett krav för att komma ifråga för anställning. Den person som inte lämnat ett registerutdrag får inte arbeta,
praktisera eller utföra uppdrag inom sociala sektorn.
I samband med sektorsamverkan 2020-04-01 på sociala sektorn togs ett temporärt beslut om att frångå denna
rutin p.g.a. bemanningsutmaningen och handhavandetiden hos myndigheten. Detta gällde bara under en
begränsad period av pandemin och enbart i verksamheter där begäran belastningsregister inte är lagstadgat.
Kommunstyrelsens beslut är enligt förslag från arbetsutskottet.

Förslag till beslut på mötet
Ordförande Jan Bohman (S) yrkar bifall till huvudförslaget.
Kent Forschner-Hell (SD) yrkar bifall till motionen.
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Beslutsgång
Ordförande Jan Bohman (S) ställer bifall till huvudförslaget mot bifall till motionen och finner att
Kommunstyrelsen bifaller huvudförslaget.

Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse HR-kontoret daterad 2021-08-10
Motion från (SD) om att begära utdrag ur belastningsregistret (P9) vid nyanställning och semestervikariat
inom äldreomsorgen, hemtjänsten samt vid arbete med vuxna inom LSS, 2020-08-17
Riktlinje om att begära utdrag ur belastningsregistret, Sociala sektorn från 2018-01-01
Protokoll facklig samverkan, Sociala sektorns sektorsamverkan 2020-04-01

Skickas till

Signature reference: fdffc3fb-f2ec-41ee-a768-ac25eeab1864

Kommunfullmäktige
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§ 152 Svar på Motion från (SD) om att begära utdrag ur
belastningsregistret (P9) vid nyanställningar gällande chefsposter & högre
poster inom Borlänge kommun, kommunala bolagen samt vid
förtroendeuppdrag inom Borlänge kommun, Dnr 2020/1504
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Yrkande om att sökande till chefsposter och ledande poster i Borlänge kommun och i de kommunala
bolagen visar upp ett utdrag ur belastningsregistret (P9) vid nyanställning, konsultuppdrag och
semestervikariat anses besvarad.
2. Yrkande från (SD) om att begära utdrag ur belastningsregistret (P9) vid förtroendeuppdrag inom Borlänge
kommun avslås.
Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet.

Reservation
Kent Forschner-Hell (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag med instämmande av Kjell Forslund (SD).

Ärendet
En motion daterad 2020-08-17 från (SD) om att begära utdrag ur belastningsregistret (P9) vid nyanställningar
gällande chefsposter & högre poster inom Borlänge kommun, kommunala bolagen samt vid
förtroendeuppdrag inom Borlänge kommun, har lämnats till kommunfullmäktige som remitterat den till
kommunstyrelsen för utredning och yttrande.

Signature reference: fdffc3fb-f2ec-41ee-a768-ac25eeab1864

I motionen yrkas på:
- Att sökande till chefsposter och ledande poster i Borlänge kommun och i de kommunala bolagen visar
upp ett utdrag ur belastningsregistret (P9) vid nyanställning, konsultuppdrag och semestervikariat.
- Att personer med ett förtroendeuppdrag i kommunfullmäktige, nämnder och kommunala bolag
(styrelseuppdrag) visar upp ett utdrag ur belastningsregistret och att detta ansvar ligger på de partier
som förordar dessa personer
Beträffande chefsposter inom Borlänge kommun så har kommunen antagit och beslutat en gällande
rekryteringsprocess som omfattar referenstagning, CV, urvalstester och strukturerade intervjuer, allt med
facklig samverkan. Borlänge kommuns resonemang är och har varit att begära utdrag ut belastningsregistret i
de rekryteringar där lagen kräver det samt i de befattningar där det bedöms finnas ett sådant behov. Det
handlar om tjänster där medarbetaren arbetar i direkt kontakt med borlängebon. Exempelvis inom
bildningssektorn där man begär utdrag vid samtliga chefsrekryteringar.
För alla högre tjänster/chefer/roller som hanterar känslig information görs idag en s.k. säkerhetsprövning. Det
innebär att arbetsgivaren skickar in framställan om registerkontroll till Säkerhetspolisen. I den igår granskning
av tre olika register. Dessutom genomförs en intervju med fokus på just säkerhet av kommunens
säkerhetsenhet.
Beträffande chefsposter inom de kommunala bolagen så ser det idag ut enligt följande:
Vid chefsrekryteringar på Borlänge Energi gäller påföljande rutin. Alla högre tjänster/chefer/roller som ingår i
ledningsgruppen gör idag en s.k. säkerhetsprövning. Det innebär att arbetsgivaren skickar in framställan om
registerkontroll till Säkerhetspolisen.
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I den ingår granskning av tre olika register. Dessutom genomförs en intervju med fokus på just säkerhet av
kommunens säkerhetsenhet. Avseende uppvisande av registerutdrag ur belastningsregistret så är det inget
som begärs in rutinmässigt, oavsett tjänst. Något som görs vid nyanställning är drogtest, oavsett tjänst.
Stora Tunabyggen följer deras beslutade rekryteringspolicy, vilket innebär strukturerade intervjuer, samråd
med facken, CV, referenstagning, i vissa fall tester samt tydlighet under intervjun för att i möjligaste mån
säkerställa att det blir rätt kandidat. Det begärs inte utdrag ur belastningsregistret för chefsposter
rutinmässigt.
Maserhallen begär oftast utdrag vid sina rekryteringar, (inte specifikt för chefstjänster) eftersom deras
anställda ofta arbetar med barn. Man är tydliga med syftet med varför utdrag från belastningsregistret begärs.
Med anledning av ovanstående anses yrkandet om att sökande till chefsposter och ledande poster i Borlänge
kommun och i de kommunala bolagen visar upp ett utdrag ur belastningsregistret (P9) vid nyanställning,
konsultuppdrag och Semestervikariat, besvarad.
Utifrån att förhållningssättet idag skiljer sig mellan bolag och kommun är bedömningen att på längre sikt
arbeta för ett samlat förhållningssätt i kommunkoncernen och utreda hur utdrag skall tas i framtiden.
Avseende uppvisande av registerutdrag ur belastningsregistret för politiska uppdrag inom kommunen, faller
ansvaret på de politiska partierna att se över möjligheterna för ett införande av en sådan rutin. Ur demokratisk
synpunkt så har kommunen inte möjlighet att besluta i den frågan. Hur man hanterar detta är något som
respektive parti beslutar om själva.
Kommunstyrelsens beslut är enligt förslag från arbetsutskottet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Kent Forschner-Hell (SD) yrkar bifall till motionen.
Mari Jonsson (S) yrkar bifall till huvudförslaget.

Beslutsgång

Signature reference: fdffc3fb-f2ec-41ee-a768-ac25eeab1864

Ordförande Jan Bohman (S) ställer bifall till huvudförslaget mot Kent Forschner-Hells (SD) förslag om bifall till
motionen och finner att arbetsutskottet beslutar enligt huvudförslaget.

Beslutsunderlag
-

HR-kontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-08-20
Motion från (SD) om att begära utdrag ur belastningsregistret (P9) vid nyanställningar gällande
chefsposter & högre poster inom Borlänge kommun, kommunala bolagen samt vid förtroendeuppdrag
inom Borlänge kommun, daterad 2020-08-17

Skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 153 Svar på Motion från (M) om budgetdisciplin, Dnr 2020/1205
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Yrkandet om att högre chefers anställningsavtal ändras till avtal med förordnanden på fyra år anses
besvarad.
2. Yrkandet om att ett nytt arbetssätt med budgetuppföljning införs anses besvarad.
3. Yrkandet om att en ny tjänst som budgetchef inrättas i kommun avslås.
Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet.

Reservation
Ulrik Bergman (M) och Peter Henriksson (M) reserverar sig mot beslutet.

Ärendet

I motionen görs tre yrkanden. Det första som avser att högre chefers anställningsavtal ändras till avtal med
förordnanden på fyra år, anses besvarat med hänvisning till att verksamhetschef, sektorchef och
kommundirektör sedan över 10 år tillbaka tillsätts med förordnande om fyra år.
Det andra yrkandet avser att ett nytt arbetssätt med budgetuppföljning införs. Det anses besvarat med
hänvisning till att processen för budgetuppföljning stärkts under 2020 i enlighet med KPMG ́s rapport om
ekonomistyrningen på Barn- och utbildningsnämnden. Processen utvecklas löpande och systematiskt utifrån
behov.
Det tredje yrkandet, att en ny tjänst som budgetchef inrättas i kommunkoncernen, avslås med hänvisning till
att ansvaret som beskrivs för denna tjänst idag är fördelat på kommundirektör, kommunens ekonomichef
samt bolagens Vd:ar och ekonomichefer.
Kommunstyrelsens beslut är enligt förslag från arbetsutskottet.

Förslag till beslut på sammanträdet
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Ulrik Bergman (M) yrkar bifall till motionen med instämmande av Peter Henriksson (M).

Beslutsgång

Ordförande Jan Bohman (S) ställer bifall till huvudförslaget mot Ulrik Bergmans (M) förslag om bifall till
motionen och finner att Kommunstyrelsen bifaller huvudförslaget.

Beslutsunderlag
-

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-08-10
Motion för förbättrad budgetföljsamhet i Borlänge Kommun, ställd av Peter Henriksson, moderaterna,
daterad 2020-06-03

Skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 154 Svar på motion från (M) om krav för att erhålla föreningsbidrag, Dnr
2021/179
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motion från (M) om krav för att erhålla föreningsbidrag anses besvarad.
Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet.

Reservation
Ulrik Bergman (M), Peter Henriksson (M), Kent Forschner-Hell (SD) och Kjell Forslund (SD) reserverar sig mot
beslutet.

Ärendet

Signature reference: fdffc3fb-f2ec-41ee-a768-ac25eeab1864

Kommunstyrelsens ordförande har den 26 januari 2021 remitterat motionen till kultur- och fritidsnämnden för
yttrande. I motion från (M) om krav för att erhålla föreningsbidrag framförs följande. Föreningslivet är en viktig
del av vårt samhälle. Föreningslivet skapar sociala möten och bidrar till individens lärande och främjar
samhällets utveckling. Föreningslivet kan sägas vara en av grundpelarna i det svenska samhället. Borlänge har
ett rikt föreningsliv med föreningar av olika slag som ger Borlängeborna en stor möjlighet att få utlopp för sina
intressen tillsammans med andra och kunna förkovra sig. Det kan gälla inom det kulturella området, inom
idrott eller något annat intresse. Föreningsfriheten är viktig och den vill vi moderater värna. I en förening
deltar man som medlem dels med sitt engagemang och sin arbetsinsats, dels genom att betala en
medlemsinsats för att bekosta föreningens verksamhet. Man antar stadgar för föreningens verksamhet och
väljer en styrelse för att sköta det löpande. Beslut fattas i demokratisk ordning i en förening. Vissa föreningar
söker och erhåller kommunalt stöd för sin verksamhet. Så ska vi ha det även i fortsättningen. Tyvärr så finns
det föreningar som erhållit föreningsbidrag och som inte arbetar efter demokratiska principer, inte bedriver en
allmännyttig verksamhet utan i stället har en agenda som verkar för att stärka ett odemokratiskt synsätt och
för att främjaförlegade strukturer. Dessa föreningar ska inte bekostas av Borlänges skattebetalare.
Moderaterna anser att kommunen ska kunna ge bidrag till en förening om den uppfyller vissa elementära krav
enligt nedan.
För att få bidrag ska föreningen:
 Vara ideell och ha antagit stadgar, valt styrelse och varit verksam i minst ett år.
 Vara lokaliserad och ha sitt säte i Borlänge kommun.
 Vara aktiv och bedriva en verksamhet av allmännyttig karaktär för kommunens invånare.
 Vara registrerad i kommunens föreningsregister med uppgift om ordförande, styrelse och
kontaktuppgifter.
 Ha verksamheten tillgänglig för alla och bedrivas i miljöer som präglas av demokratiska värderingar,
jämställdhet, trygghet och är fria från alkohol, tobak, narkotika och doping.
 Ställa räkenskaper, redovisningshandlingar och medlemsregister (ej politiska föreningar) till förfogande
för granskning och skicka in dessa till kommunen när så begärs samt på begäran redovisa hur utbetalt
bidrag har använts.
 Sköta sina skattebetalningar och betalningar till tredje man.
 Tillämpa dualitet vid beslut i föreningen om utbetalning av medel.
 Ha minst tjugo fysiska medlemmar. Mer än hälften av medlemmarna ska vara folkbokförda i Borlänge
kommun. Som bidragsberättigad medlem räknas endast medlemmar som är folkbokförda i Borlänge
kommun.
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Att förening som beviljas bidrag ska ha minst 50% av sin verksamhet finansierad av egna medel.
Ha en personlig medlemsavgift om lägst 100 kronor per år. Avsteg från denna regel kan göras då
särskilda skäl föreligger.

Moderaterna yrkar i motionen
- Att Borlänge kommun inför ovanstående krav för beviljande av föreningsbidrag.
- Att Borlänge kommun inrättar ett öppet register över samtligaföreningar som erhåller föreningsbidrag med
uppgift om erhållet bidrag och namn på styrelsemedlemmar. Registret ska vara enkelt för var Borlängebo att
söka i.
Föreningskontoret anser att Borlänge kommun idag har föreningsbidragsregler utformade som motionen
framhåller att kommunen borde ha.
Bland grundläggande krav återfinns:
 Föreningen ska fungera utifrån demokratiska principer och arbetsformer.
 Föreningen ska ha en vald och fungerande styrelse.
 Föreningen ska ha fastställda stadgar.
 Föreningen ska bedriva sin verksamhet och ha huvuddelen av sina medlemmar i kommunen.
Sedan en tid pågår en process med att ta fram ett reviderat förslag till föreningsbidragsregler. I detta arbete
kommer transparens och rättviseaspekten ytterligare lyftas fram och förtydligas. Ett förslag till beslut beräknas
finnas färdigt under hösten 2021 och kunna träda i kraft under första halvåret 2022. Det finns i dagsläget ett
föreningsregister som är tillgängligt via Borlänge kommuns hemsida och där framgår föreningens namn,
verksamhetsinriktning och kontaktuppgifter. De riktlinjer som finns inom Borlänge kommun gällande
föreningsbidrag och hantering av bidragsansökningar behöver förhållas till ett antal faktorer kopplade till bland
annat föreningsfrihet och GDPR som ger vägledning i hantering och lagring av föreningsmedlemmars
personuppgifter.
Kommunstyrelsens beslut är enligt förslag från kultur- och fritidsnämnden.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Jan Bohman (S) föreslår bifall till huvudförslaget.
Ulrik Bergman (M), Peter Henriksson (M), Kent Forschner-Hell (SD) och Kjell Forslund (SD) yrkar bifall till
motionen.
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Beslutsgång

Ordförande Jan Bohman (S) ställer bifall till huvudförslaget mot bifall till motionen och finner att
Kommunstyrelsen bifaller huvudförslaget.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2021-06-15 § 48
- Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadssektorn, daterad 2021-05-25

Skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 155 Svar på Motion från (M) om tillägg i kriterier vid val av familjehem,
Dnr 2020/1858
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionens yrkande att barn i första hand ska placeras i familjehem där det finns två vuxna individer som tar
ansvar för barnet avslås
2. Motionens yrkande att de vuxna i familjehemmet ska ha god skolunderbyggnad med minst godkänd
grundskola och vid placering av barn äldre än 13 år bör någon vuxen i familjehemmet ha godkänd
gymnasiekompetens avslås
3. Motionens yrkande att barn inte ska placeras i familjehem där det redan finns barn placerade från andra
kommuner eller hem där andra barn kan komma att placeras avslås
4. Motionens yrkande att det ska starkt eftersträvas att syskon hålls samman vid placering i familjehem anses
vara besvarad.
Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet.

Reservation
Ulrik Bergman (M) och Peter Henriksson (M) reserverar sig mot beslutet.

Ärendet

Signature reference: fdffc3fb-f2ec-41ee-a768-ac25eeab1864

2020-10-20 inkommer en motion från Moderaterna avseende tillägg av kriterier vid val av familjehem, ställd av
Peter Henriksson (M). Förslagsställaren lyfter fram fyra yrkanden; Barn ska i första hand placeras i familjehem
där det finns två vuxna individer som tar ansvar för barnet, de vuxna i familjehemmet ska ha god
skolunderbyggnad med minst godkänd grundskola och vid placering av barn äldre än 13 år bör någon vuxen i
familjehemmet ha godkänd gymnasiekompetens, barn inte ska placeras i familjehem där det redan finns barn
placerade från andra kommuner eller hem där andra barn kan komma att placeras samt det ska starkt
eftersträvas att syskon hålls samman vid placering i familjehem.
Individ- och familjeomsorgen föreslår att de tre första yrkande ska avslås med anledning av familjehems
lämplighet ska i första hand bedömas i förhållande till just det barnets behov som är tilltänkt att placeras där.
Val av familjehem ska därför primärt styras av deras förutsättningar och förmåga att möta upp och tillgodose
barnets behov av god vård och omsorg. Motionärens sista yrkande anses vara besvarad då verksamheten
eftersträvar en syskonplacering då det är lämpligt och möjligt.
Kommunstyrelsens beslut är enligt förslag från Socialnämnden.

Förslag till beslut på sammanträdet

Peter Henriksson (M) och Ulrik Bergman (M) yrkar bifall till motionen som helhet med instämmande av Kjell
Forslund (SD) och Kent Forschner-Hell (SD).
Agneta Nyvall (-) yrkar bifall till yttrandet över motionen.

Beslutsgång

Ordförande Jan Bohman (S) ställer bifall till yttrandet över motionen mot bifall till motionen och finner att
Kommunstyrelsen beslutat att bifalla yttrandet.
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Forts § 155

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag socialnämnden 2021-06-03 § 69
- Tjänsteskrivelse sociala sektorn, 2021-05-17

Skickas till

Signature reference: fdffc3fb-f2ec-41ee-a768-ac25eeab1864
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§ 156 Svar på Motion från (SD) om minst en promenad om dagen för
äldre, Dnr 2020/329
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen från Sverigedemokraterna (SD) gällande minst en promenad om dagen för äldre i
Borlänge kommun avslås.
Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet.

Reservation
Kent Forschner-Hell (SD) och Kjell Forslund (SD) reserverar sig mot beslutet.

Ärendet

Sverigedemokraterna (SD) har den 11 februari 2020, hos Kommunfullmäktige, väckt motion om att införa
”Minst en promenad om dagen” för äldre i Borlänge kommun. Kommunfullmäktige remitterade ärendet till
kommunstyrelsen för utredning och yttrande. Kommunstyrelsens ordförande har den 17 april 2020 remitterat
motionen till omsorgsnämnden för utredning och yttrande. Den 5 maj 2020 meddelande omsorgsnämnden att
man tills vidare avsåg att avvakta handläggningen av motionen på grund av rådande pandemi i samhället.
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Sverigedemokraterna yrkar att Borlänge kommun inför mottot ”Minst en promenad om dagen” och verkar för
att äldre i kommunen får komma ut och promenera varje dag vilket stärker det fysiska och psykiska
välbefinnandet och även i många fall kan bryta en ofrivillig, social isolering.
Den som har behov av stöd och hjälp vid t.ex. promenader kan ansöka om sådan hjälp genom att ansöka om
bistånd för sin livsföring i övrigt enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL). Varje ansökan handläggs utifrån den
enskildes individuella behov enligt IBIC, individens behov i centrum. Biståndet ska tillförsäkra den enskilde en
skälig levnadsnivå. Varje ansökan om bistånd måste utredas och prövas utifrån om den enskilde själv kan
tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, exempelvis genom att annan huvudman
träder in så som t.ex. Regionen. I Omsorgsnämndens riktlinjer används begreppet följeslagare som
hemtjänstinsats vid t.ex. promenader för att kunna ta sig till och från en specifik plats. Promenader kan också
ingå i den insats som i omsorgsnämndens riktlinjer kallas social samvaro. Under 2020 hade ca 200 Borlängebor
över 65 år insatsen följeslagare och ca 90 Borlängebor hade insatsen social samvaro. Sedan 2020-01-01 har
inte omsorgsnämnden avslagit någon ansökan om bistånd för just promenader.
Om de 200 borlängebor som har insatsen följeslagare samt de ca 90 personer som har insatsen social samvaro
skulle få rätt till och använda sig av stödet en promenad om dagen i stället för 1-2 gånger i veckan så skulle det
innebära en kostnad på ca 29,6 mnkr för kommunens hemtjänst. Årsbudget för Ordinärt boende 2020 var 260
mnkr. Omsorgsnämnden bedömer att den som önskar stöd och hjälp i form av hemtjänstinsatser för
promenader och inte kan få behovet tillgodosett på annat sätt, kan få behoven tillgodosedda genom
biståndsbeslut.
Kommunstyrelsens beslut är enligt förslag från omsorgsnämnden.

Förslag till beslut på sammanträdet

Anita Nordström (S) yrkar bifall till yttrandet över motionen.
Kjell Forslund (SD) och Kent Forschner-Hell (SD) yrkar bifall till motionen som helhet.
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Forts § 156

Beslutsgång

Ordförande Jan Bohman (S) ställer bifall till yttrandet över motionen (omsorgsnämndens förslag) mot bifall till
motionen och finner att Kommunstyrelsen beslutat att bifalla yttrandet i enlighet med omsorgsnämndens
förslag.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag omsorgsnämnden, 2021-05-26 § 52
- Tjänsteskrivelse sociala sektorn, 2021-04-30

Skickas till
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§ 157 Ombyggnation Folkets hus i Kvarnsveden, dnr 2021/1154
Beslut
6,2 miljoner kronor ur investeringsbudgeten för år 2021 nyttjas till anpassningen av Folkets hus Forum i
Kvarnsveden.

Ärendet
Under 2020 uppstod ett behov av nya föreningslokaler föreningar inom Funktionsrätt, (tidigare HSO) som
samverkar på lokal och regional nivå. Tillsammans med föreningarna har Kommunfastigheter (KFA) arbetat
fram ett förslag till att anpassa Forumfastighetens övervåning till kontor och mötesvåning för att tillgodose
verksamheternas behov. Samtidigt som detta görs så ser KFA även över flera delar av fastigheten med ny
tillgänglighetsanpassad entré samt upprustning av pelarsalen. Ur investeringsbudgeten 2021 föreslås 6,2
miljoner kronor användas för anpassningen.
Kommunstyrelsens beslut är enligt förslag från arbetsutskottet i juni.

Förslag under sammanträdet
Jan Bohman (S), Rikard Rudolfsson (V), Anita Nordström (S) och Ulrik Bergman (M) föreslår bifall till förslaget.

Beslutsunderlag
-

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-16 § 134
Tjänsteskrivelse kommunfastigheter, 2021-06-09

Skickas till
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Sektorchef verksamhetsstöd, Anna Andersson
Fastighetschef, Johan Thurin
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§ 158 Delgivningar
Beslut
Redovisningen av delgivningar godkänns.

Ärendet

Signature reference: fdffc3fb-f2ec-41ee-a768-ac25eeab1864

Följande delgivningar redovisas:
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet 2021-06-14, § 39
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§ 159 Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

Ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enighet med
kommunstyrelsens delegationsordning.
Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen omprövar
eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad delegering eller föregripa
ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta
beslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Kommunstyrelsens ordförande, för perioden 2021-06-09-2021-08-31
Delegationsbeslut tf. plan- och markchef, 2021-05-20
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Delegationsbeslut markförvaltare, 2021-07-14
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