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Politisk skrivelse 

Valuta för skattepengarna 

Kommunens primära ansvar är att säkerställa att kärnverksamheten fungerar. Verksamheter som 

kommunen inte behöver ansvara för ska kommunen möjliggöra för andra aktörer att driva. 

Människor ska i största möjliga mån ha så mycket frihet som möjligt i vår kommun. Kommunen ska 

finnas som ett yttre skyddsnät, där när man behöver det. Verksamheten i kommunen ska präglas 

av valfrihet, en vördnad av skattebetalarnas pengar och optimism. Hofors kommun behöver inte 

göra allt men det kommunen gör ska den göra bäst. 

Äldreomsorg, en bra skola för våra unga samt ett tryggt samhälle är de viktigaste politiska frågorna 

för oss moderater och kristdemokrater. Detta tillsammans med en sund kommunal ekonomi med 

låg skatt och ett livskraftigt näringsliv för fler företagare och fler jobb är grunden i vår politik. Vi 

växer som kommun och människor när alla dessa är i balans. 

Välfärdens kärna, skolan och äldreomsorgen, ska värnas och skattebetalarna har rätt att kräva att 

varje inbetald skattekrona används på ett effektivt sätt. Kommunen ska därför hushålla med 

kommuninvånarnas pengar så att vi långsiktigt kan se till så hårt arbetande hoforsbor får behålla 

mer pengar i sin egen ficka. Hårt arbete kommer göra att kommunen klarar av sin verksamhet utan 

att ta mer pengar från våra medborgare. 

 

Barnens framtid 

Barn som mår bra och ges möjlighet att växa och utvecklas är de viktigaste resurserna Hofors 

kommun har - barnens framtid är kommunens framtid. 

 

Alla barn har olika förutsättningar och behov, därför är det oerhört viktigt att varje individ ses för 

dem de är. Allt för många elever går idag ut skolan utan att ha lärt sig läsa, skriva eller räkna 

ordentligt. Därför anser vi Moderater och Kristdemokrater att skolan behöver stärkas upp och då 

framförallt för de barn som annars riskerar att hamna i utanförskap. Därför satsar vi en halv miljon 

kronor extra på elevhälsan så att skolan tidigt ska kunna upptäcka barn som har det svårt och 

tidigt kunna sätta in stödjande åtgärder. En sådan åtgärd är vår satsning där vi lägger 200 000 

kronor på dyslexiutredningar. Vidare ser vi till att införa avgiftsfri läxhjälp, utöka antalet timmar i 

lovskola samt säkerställa en skolmiljö som är trygg och skapar arbetsro. Det är avgörande och 

viktigt för att skolan ska kunna förmedla de kunskaper och färdigheter som krävs i dagens 

samhälle. 

 

Alla barn har rätt att få växa upp i en trygg miljö, dessvärre saknas här en tydlig politisk styrning. Vi 

Moderater och Kristdemokrater väljer därför att prioritera tidiga insatser i form av boendestöd, 

familjeutbildning samt öppenvårdsinsatser för att frigöra resurser för att både skola och 

socialtjänsten ska kunna arbeta mer förebyggande riktat mot barn i utsatthet. Genom att införa en 

fritidspeng till barn i utsatta familjer ges alla barn lika förutsättningar att kunna delta i 

fritidsaktiviteter.  

 

 



 

 

Fler jobb och bättre näringslivsklimat  

Moderaterna och Kristdemokraterna vill marknadsföra Hofors kommun som den pärla den är - 

porten mellan Gävleborg och Dalarna, strategiskt placerad i vacker natur nära många större 

städer. Vi vill börja rita upp planer på ett industrihus för att locka hit fler företag. Vi satsar 300 000 

kronor extra på bland annat marknadsföring och införandet av Rättviksmodellen. Vi vill även 

underlätta för lokala företag, stora som små, att delta i upphandlingar och vill därför tillsätta en 

konkurrensutredning och införa utmaningsrätt i den kommunala verksamheten. 

 

Hela kommunen ska leva  

Vi vill utveckla hela kommunen. De två centralorterna samt ytterområdena måste få bättre vägar. 

Bilen är avgörande för Hofors kommuninvånare, framförallt för de som bor i ytterområdena där 

många inte har tillgång till kollektivtrafik. Vi vill vidare arbeta för ett utökat fibernät. Vi vill även 

planera för nya bostadsområden för att öka inflyttningen till kommunen.  

 

Vi kommer arbeta för att Hofors kommun ska bli den bästa platsen att bo på i regionen. En 

kommun som gör det den ska göra enligt lag - vi ska fördela våra resurser rätt. Skolan, 

äldreomsorgen och tryggheten kommer alltid först hos oss. Alltid. 

 

Vi vill att alla kommuninvånare ska känna sig trygga med vad varenda skattekrona går till! 

 

Ziita Eriksson (M),      Annika Sjögren (KD), 

Kommunalråd i opposition    Gruppledare 
 
 

 

 



 

 

Kommunstyrelsen 

De pengar som Hofors kommun tar in via den kommunala skatten ska hanteras med respekt, 

varsamhet och effektivitet för skattebetalaren. Den ekonomiska situation som kommunen befinner 

sig i tillsammans med rådande omständigheter i världen gör att välavvägda val måste göras där 

kommunens kärnverksamheter - det som en kommun är lagstadgad att göra för sina medborgare - 

går först.  Om inte så väntar en lågkonjunktur som riskerar kommunens förmåga att bedriva 

kärnverksamheten.  

På grund av rådande världsläge är det nu ännu viktigare att kommunstyrelsen tar ett övergripande 

ansvar för att långsiktigt stärka Hofors kommuns ekonomi. 

Därför ska kommunfullmäktige: 

uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med övriga nämnder utreda vilka verksamheter som 

är lagstadgade och ej.  

uppdra åt kommunstyrelsen att säkerställa att nyttjandet av externa konsulter inom kommunens 

samtliga verksamheter sker mycket återhållsamt. 

 

Arbetsmarknad/näringsliv  
Hofors kommun ska vara en attraktiv kommun för alla företagare, både på landsbygden och i våra 
två centralorter. Förutsättningarna för företag att etablera sig, verka och växa i kommunen måste 
vara långsiktiga och goda. Vi vill se att Hofors kommun ska kunna marknadsföras som en kommun 
med gott företagsklimat, och vi vill se en positiv näringslivsutveckling – vi vill därför förstärka 
satsningarna inom dessa områden.  
 
Kommunen ska under inga som helst omständigheter, med skattemedel, konkurrera med de lokala 
företagen som är oerhört viktiga för vår kommun och de arbetstillfällen som kan skapas. Hur 
näringslivets villkor påverkas av de beslut som fattas i kommunen ska därför alltid beaktas.  
 
Genom att upphandla extern utförare av tjänsterna kopplade till Kost- och städenheten kan 
verksamheten effektiviseras samtidigt som kvalitén bibehålls och näringslivet stärks.  
 
Därför ska kommunfullmäktige: 
 
uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden (VGS) stärka och 
förbättra företagsklimatet i sin myndighetsroll vad gäller bemötande och tillgänglighet genom att 
arbeta utifrån metoden ’förenkla helt enkelt’. 
 
uppdra åt kommunstyrelsen att införa rättviksmodellen när det kommer till myndighetsutövning, där 
handläggarna agerar rådgivande samt att avgifter tas ut efter genomförd kontroll. 
 
uppdra åt kommunstyrelsen att säkerställa att Entré Hofors verksamhet koncentreras mer mot 
näringslivet och dess behov än som idag då arbetet till stor del ligger på projekt som finansieras 
med skattemedel, tex växthusprojektet och Haga Sience Center.  
 
uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram planer för ett ett industrihus där företag kan anpassa sin 
verksamhet efter specifikt behov och erbjuda en snabb etablering. Huset byggs enligt 
bostadsrättsmodell där företagen erbjuds attraktiv insats och hyresnivå. 
 
uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram en marknadsföringsplan för att locka nya företag, invånare 
och besökare till kommunen. 

 



 

 

uppdra åt kommunstyrelsen att utveckla turismen som näringsgren där en första åtgärd för att 
marknadsföra kommunen som turistmål är att turistinformationen flyttas till en central plats efter 
E16.  
 
uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram en upphandlingsprocess där även kommunens mindre 
företag, tex lokala producenter av livsmedel, har möjlighet att delta.  
uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra en konkurrensutredning avseende verksamhet som 
bedrivs av nämnder och bolag. 
 
uppdra åt kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna och formerna för att införa 
utmaningsrätten där kommunen genom politiskt beslut, åtar sig att pröva inkomna förslag på 
alternativ drift av verksamhet som i nuläget bedrivs i kommunal regi och om verksamheten anses 
lämpad för konkurrensutsättning, inleds en upphandling eller en avknoppning. 

uppdra åt kommunstyrelsen att under första hälften av 2021 upphandla extern utförare av 

tjänsterna kopplade till Kost- och städenheten. 

 

Hela kommunen ska leva 
Ett bra boende är en förutsättning för människors trivsel och trygghet. Det är viktigt att man så 
långt möjligt själv får bestämma över sitt boende, hur man vill bo och var man vill bo.  
 
Kommunens ansvar är att långsiktigt trygga bostadsförsörjningen i kommunen. Häri ingår att 
anvisa mark och underlätta byggande av attraktiva bostadsområden, tex strandnära tomter samt 
moderna och upprustade bostadsområden. Kan vi erbjuda sådana områden ger det möjligheter att 
locka och bibehålla människor och företagande i kommunen - förutsättningar ska finnas på 
landsbygden så väl som i våra tätorter. 
 
Bättre vägunderhåll, fungerande belysning samt utökat fibernät i kommunens samtliga delar är av 
stor vikt både för de boende men också för alla företag som finns etablerade.  
 
Därför ska kommunfullmäktige: 

 
uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram mark för ett bostadsområde i attraktiv sjönära miljö där 
tomter erbjuds till privatpersoner och byggföretag. 
 
uppdra åt kommunstyrelsen att marknadsföra Hofors kommun som en barnvänlig kommun med 
bra skola, bra bostadsområden, aktivt föreningsliv och nära till natur och storstad. 
 

uppdra åt kommunstyrelsen att under 2021 ta fram en vägplan för upprustning och underhåll av 

enskilda väger (inklusive belysning) där finansiering och prioritering tydligt framgår. 

 

uppdra åt kommunstyrelsen att strategiskt arbeta för fiberutbyggnad och att detta uppmärksammas 
i arbetet med översiktsplanen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Trygghet för hoforsborna 
Hofors kommun ska vara en trygg plats att leva på. Alla - oavsett kön, ålder, sexuell läggning eller 
ursprung - ska leva ett tryggt och säkert liv. 
 
En miljö som utsätts för skadegörelse upplevs inte enbart som otrivsam och ful utan skapar också 
en känsla av otrygghet och leder ofta till ytterligare skadegörelse.   
 
Hofors kommun borde använda sig av möjligheten att sätta upp trygghetskameror. Detta för att 
avskräcka brott, öka sannolikheten för att bli upptäckt, avbryta pågående brott (när kamerorna är 
direkt kopplade till polisen) samt öka tryggheten då kameror signalerar att platsen är väl 
omhändertagen. Likaså kan utformning av den offentliga utomhusmiljön - som ökad belysning och 
placering av buskar och träd - öka tryggheten för hoforsborna. Kameraövervakning och ökad 
belysning ska inte ersätta patrullerande poliser eller andra satsningar, men är ett värdefullt 
komplement. Såväl gamla som unga ska våga vistas på gator och torg i Hofors kommun utan att 
känna obehag eller rädsla oavsett tid på dygnet. 
 
Polisen har under flera år arbetat med medborgardialog för att ta fram medborgarlöften och hitta 
lokala fokusområden att arbeta utifrån.  Delaktighet är en viktig del då det handlar om trygghet och 
därför måste kommunen vara mer delaktig och prioritera arbetet för att ta fram lokala 
samverkansavtal tillsammans med polisen.  
 
Kommunen ska verka för att samarbetet mellan regionen och kommunen stärks då detta är en 
viktig trygghetsfråga för kommunens invånare. Kommunen behöver lyfta viktiga frågor såsom 
räddningstjänst och god läkartillgänglighet på hälsocentralen. 
 
Därför ska kommunfullmäktige: 
 
uppdra åt kommunstyrelsen att upprätta en policy för hur man förebygger och hanterar klotter och 
skadegörelse och på så vis behåller ett vackert, öppet, rent och tryggt samhälle. 
 
uppdra åt kommunstyrelsen att utreda var belysningen samt placering av träd och buskar i offentlig 
miljö måste förbättras samt åtgärda den bristande belysningen löpande. 
 
uppdra åt kommunstyrelsen att under 2021 aktivt delta i och prioritera arbetet för att ta fram lokala 
samverkansavtal tillsammans med polisen. 
 
uppdra åt kommunstyrelsen att verka för ett stärkt samarbete med regionen. 
 

Kultur och fritid  
Tack vare ideella krafter med stort engagemang har Hofors kommun ett rikt kultur- och föreningsliv 
som tillsammans med kommunala anläggningar erbjuder kommunens invånare breda 
fritidsmöjligheter. De ideella krafterna ska värnas och uppmuntras genom vidgade möjligheter för 
allmänheten och näringsliv att bidra till kulturen och föreningslivets utveckling genom att 
kommunen skapar en kultur- och föreningsfond.   
Under lång tid har kommunens kulturstöd koncentrerats till i första hand Folkets Hus och Entré 
Ungdom. Här behövs en utjämning för att ge möjlighet till andra kulturarrangörer att utveckla sina 
verksamheter.  
 
Idrottsföreningarna har ett stort ansvar i det drogförebyggande arbetet och det arbetet måste 
fortsätta. All ungdomsverksamhet som arrangeras i kommunen ska vara drogfri och kommunen 
stimulerar och stötta föreningslivet att fortsätta det drogförebyggande arbetet.  
 
Det är viktigt att alla våra barn och unga ges goda förutsättningar och närhet till 
fritidssysselsättning. Fritidssatsningar för barn och unga med funktionsvariationer ska prioriteras 



 

 

och ses som självklara i kommunal fritidsverksamhet . De kommunala stöden till barn och 
ungdomars fritidssysselsättningar ska fördelas jämlikt för att gynna både tjejer och killar. 
 
Därför ska kommunfullmäktige: 
 
uppdra åt kommunstyrelsen att skapa en kultur- och föreningsfond där allmänhet och näringsliv 
kan bidra till kulturen och föreningslivets utveckling. 

 

uppdra åt kommunstyrelsen att se över fördelningen av kommunens kulturstöd för att ge fler 
kulturarrangörer möjlighet att utveckla sina verksamheter.  
 
uppdra åt kommunstyrelsen att hitta former för att stimulera och stötta föreningslivet att fortsätta 
det drogförebyggande arbetet.  
 
uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med nämnderna göra en översyn av den kommunala 
fritidsverksamheten och komma med åtgärder på fritidssatsningar som är inkluderande och där de 
kommunala stöden fördelas jämlikt för att gynna både tjejers och killars fritid. 
 
 

  



 

 

Barn- och utbildningsnämnden 

Skolan 

Barn- och utbildningsnämnden har idag ansvaret för hela utbildningskedjan - från förskola till 
gymnasium. Alla barn och unga har olika förutsättningar och behov, därför behöver varje individ 
ses för sig - framförallt är det viktigt att barn med särskilda behov inte faller mellan stolarna. Allt för 
många elever går idag ut grundskolan utan att ha lärt sig läsa, skriva eller räkna ordentligt. Detta är 
oacceptabelt.  
 
Då många lokala företag har svårt att hitta personal med rätt kompetens bör nämnden utifrån dess 
ansvarsområde i större utsträckning samarbeta med näringslivet för hitta lösningar som kan bidra 
till bättre kompetensförsörjning.    
 
Därför ska kommunfullmäktige: 
 
uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att ta fram arbetsmetoder samt tillsätta resurser inom 
elevhälsan så att skolan på ett tidigt stadium kan upptäcka och analysera barns svårigheter för att i 
god tid kunna sätta in stödjande åtgärder. 
 
uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att säkerställa den kompetens som behövs för att utreda 
dyslexi då regionen har upphört att utföra dyslexiutredningar med utbildad logoped för barn upp till 
17 år. 
 
uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att bullermätningar genomföras i kommunens skolor för 
att få en bild av hur skolornas ljudmiljö ser ut och i fall där ljudmiljön är störande eller bullerproblem 
förekommer, komma med förslag på lämpliga åtgärder för att snarast att lösa detta. 
 
uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att se över verksamhetens åtgärdsprogram mot 
mobbning, kränkning och våld på alla skolor och komma med förslag på lämpliga åtgärder för att 
upprätthålla en lugn och trygg skolmiljö.  
 
uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att utreda förutsättningarna för att utöka antalet timmar 
som nu erbjuds eleverna då endel elever kan behöva mer tid för att inte hamna efter. 
 
uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att utreda behovet och möjligheterna att införa kostnadsfri 
läxhjälp för elever i Hofors kommun. 
 
uppdra åt barn- och utbildningsnämnden, att utifrån det lokala näringslivets behov av kompetens, 
utveckla samarbetet med närliggande kommuner avseende yrkeslinjer på gymnasienivå samt 
underlätta matchning av praktikplatser bland Hofors kommuns företag. 
 

 
 
 

  



 

 

Socialnämnden 
 
Omsorg om de äldre 
En av grundpelarna i det kommunala ansvaret är att garantera god och effektiv äldreomsorg i 
Hofors kommun - oavsett offentlig eller privat utförare.  
Människor lever allt längre, vilket betyder att arbetslivet blir längre och behovet av äldreomsorg 
större. Ska Hofors kommun klara av det ökade åtagandet som välfärden står inför krävs ett djupare 
samarbete mellan det offentliga och privata, där fler aktörer tillåts verka inom äldreomsorgen. Fler 
aktörer skapar grunden för högre kvalitet och en större valfrihet vad gäller omsorg och boendeform 
för Hofors kommuninvånare.  
 
Ensamhet är ett problem för alla ålderskategorier men särskilt tydligt blir det när individers enda 
kontakt med andra människor är hemtjänsten. Här behöver tydligare och effektivare planer arbetas 
fram.  
 
Det är av stor vikt att hitta metoder för att få unga intresserade av omvårdnadsyrken och på så sätt 
säkerställa god personalförsörjning. En del av det arbetet kan vara att införa ’relationer mellan 
generationer’, där elever från årskurs 9 och uppåt erbjuds 4 timmar i månaden som ’helgaktiverare’ 
inom äldreomsorgen och får då en ersättning för detta. Samtidigt väcker vi ungdomars intresse för 
vårdyrket och får lättare in sommarvikarier samt att de äldres helger får en guldkant. 
 
Därför ska kommunfullmäktige: 

uppdra åt socialnämnden att uppmuntra och underlätta för småföretagare att starta 

hemtjänstföretag.  

uppdra åt socialnämnden att utreda möjligheten till fler trygghetsboendeplatser.  

uppdra åt socialnämnden att i samråd med civilsamhället arbeta fram metoder för ett systematiskt 

arbete för att minska ensamheten bland äldre. 

uppdra åt socialnämnden att påbörja arbete med ’relationer mellan generationer’. 
 
 

Det sociala ansvaret   
Människor kan vid olika tillfällen i livet behöva hjälp. Det är då viktigt att veta att det i svåra 
situationer finns hjälp att få. I första hand är det familj, släkt och vänner som hjälper till, men då det 
verkligen krävs ska det övriga samhället hjälpa till.  
 
Ett av socialnämndens viktigaste mål är att motverka utanförskapet och föra Hofors kommun i 
riktning mot full sysselsättning. Fokus ska läggas på att utforma förslag som skapar drivkraft, 
möjligheter och stöd för så många som möjligt att snabbt komma tillbaka i arbete, delta i samhället 
och snabbt återhämta sig från utanförskap av olika slag. Detta är viktiga frågor som rör flera av 
socialtjästens områden och det handlar om att arbeta på sätt som både stärker den enskilde 
individen samtidigt som resurser frigörs för förebyggande insatser. 
 

Därför ska kommunfullmäktige:  

uppdra åt socialnämnden att tillsammans med barn- och utbildningsnämnden öka personalens 

kunskaper kring hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i nära relationer. 



 

 

uppdra åt socialnämnden att i samråd med civilsamhället arbeta för att skapa fler plattformar och 

aktiviteter likt språkkaféer, språkvänner och föreningsmatchning som gynnar integration och 

delaktighet i samhället.  

uppdra åt socialnämnden att i större utsträckning än idag tidigt erbjuda öppenvårdsinsatser till 

vuxna med missbruksproblematik för att undvika dyra placeringar på behandlingshem. 

uppdra åt socialnämnden att intensifiera arbetet mot felaktiga utbetalningar av bidrag i Hofors 

kommun genom oanmälda hembesök.  

uppdra åt socialnämnden att utveckla arbetssätt för att kunna ge behövligt stöd till familjehem ”i 

egen regi” istället för dyra placeringar i konsultentstödda familjehem. 

 

Barn och unga 

Tidiga insatser för barn och unga i riskzonen måste prioriteras. Alltför många barn och unga far illa, 
det kan handla om barn som lever i miljöer där en eller båda föräldrarna missbrukar. Enligt siffror 
från Rädda Barnen lever 12,8% av barnen i Hofors kommun i fattigdom, vilket innebär att 
vårdnadshavarna inte alltid har ekonomisk möjlighet att köpa allt som ett barn behöver. Lägger 
man till andra former av dysfunktion som leder till att vuxenvärlden är frånvarande kan vi bara ana 
vidden av problematiken.  
 
Förskolan och skolan har ett stort ansvar att upptäcka barn som far illa. Men ofta märker man 
redan på mödrahälsovården och barnhälsovården vilka barn det är som kan komma att befinna sig 
i riskzonen därför kan öppen förskola i så kallade familjecentraler spela en viktig roll för att ge 
barnen en god start i livet.  
 
Då det gäller området barn och unga behövs en förbättrad samverkan mellan olika aktörer i 
samhället som skola, sjukvård, polis, föräldrar och socialtjänst. Sekretess mellan dessa instanser 
får inte vara ett hinder vid utredning då ett barn far illa och då det gäller omhändertagande eller vid 
placering.  
 
Kommunens socialtjänst bör arbeta utifrån konceptet sociala insatsgrupper, en strukturerad 
samverkansform på lokal nivå där socialtjänst, polis, skola och andra viktiga aktörer samverkar för 
att stödja ungdomar som befinner sig i riskzonen att hamna i missbruk och utveckla en kriminell 
livsstil. 
 
Därför ska kommunfullmäktige: 

uppdra åt socialnämnden att ta fram förslag på åtgärder för att prioritera tidiga insatser för barn 

och unga som riskerar att fara illa på olika sätt.  

uppdra åt socialnämnden att ge barn i utsatta familjer en fritidspeng för att kunna delta i aktiviteter. 

uppdra åt socialnämnden att resurser tidigt riktas mot arbete närmare familjerna i det egna 

hemmet i form av tex boendestöd och föräldrautbildning för att undvika dyra placeringar i 

familjehem eller på behandlingshem.  

uppdra åt socialnämnden att hitta metoder för bättre samverkan mellan olika aktörer i samhället för 

att tidigt upptäcka barn som far illa. 

uppdra åt socialnämnden att initiera arbetet med sociala insatsgrupper. 

 



 

 

 
Alla har rätt till en väg ur bidragsberoendet  
Inom Socialtjänsten finns människor med mycket varierande livsöden. Det finns många olika 
orsaker till att en människa hamnar i utanförskap och bidragsberoende, det kan vara psykiska, 
fysiska, sociala eller missbruksrelaterade problem.  
  
Kostsamma projekt, som växthuset i Hagaparken, tar idag alltför mycket av de ekonomiska 
resurserna i anspråk. Arbetsmarknads- och integrationsenheten (AMI) måste prioritera arbetet för 
att få människor åter i sysselsättning utifrån beprövade metoder istället för att utforma nya projekt 
som Grön Rehab där verksamheten utökas med alltför lite fokus på arbetslinjen.  
 
Ett gott samarbete med näringslivet är av stor vikt för att hitta praktikplats utifrån individens behov 
och erfarenhet för att kunna återgå till/komma i arbete. Kommunens samtliga verksamheter och 
bolag måste ta sitt ansvar och bidra till sysselsättning för de som står allra längst ifrån den 
ordinarie arbetsmarknaden. Arbetet med attMänniskor ska snabbt flyttas från utanförskap till 
arbete då detta är möjligt och tiden för bidragsberoende ska minska. 
 
Därför ska kommunfullmäktige: 

uppdra åt socialnämnden att arbeta utifrån beprövade metoder för att få människor åter i 

sysselsättning. 

uppdra åt socialnämnden att i samverkan med barn- och utbildningsnämnden utreda möjligheten 
att införa branschinriktade SFI-kurser. 
 
uppdra åt socialnämnden att i samverkan med barn- och utbildningsnämnden införa individuella 
prestationsplaner för personer som studerar SFI. 
 
uppdra åt socialnämnden att etablera ett gott samarbete med näringslivet med fokus på att få ut 
människor i arbete. 
 
uppdra åt socialnämnden att samverka med övriga kommunens verksamheter och bolag med 
fokus på sysselsättning för de som står längst ifrån den ordinarie arbetsmarknaden. 
 
uppdra åt socialnämnden att verka för att fler arbetsintegrerade sociala företag startas för att att ge 
de som står längst ifrån den ordinarie arbetsmarknaden mening i livet, social gemenskap samt en 
möjlighet att växa och bidra till samhället efter egen förmåga. 

 



EKONOMISKA

SAMMANSTÄLLNINGAR



Driftsbudget nämnder och styrelse
Budget 2021 
(S/L/C/HOP)

Budget 2021 
(M/KD)

M/KD jmf 
S/L/C/HOP

Kommunfullmäktige 3,4 3,4 0
Kommunstyrelse 95,1 94,3 -0,8

Rättviksmodellen 0,1
Utredning industrihus 0,05
Marknadsföringsplan 0,05

Entreprenad av kost och städ -1
Barn- och utbildningsnämnd 252 252,8 0,8

Förstärkning elevhälsan 0,5
Dyslexiutredningar 0,2

Bullerutredning vid skolor 0,1
Socialnämnd 270,1 270 -0,1

Relationer över generationer 0,1
Boendestöd och föräldrautbildning 0,5

Tidigare insatser och öppen vård 1
Fritidspeng 0,3

Externa placeringar -2
Gemensamt/Finansförvaltning 11 11 0

Summa nettokostnader 631,6 631,5 -0,1



Resultatbudget
Budget 2021 
(S/L/C/HOP)

Budget 2021 
(M/KD)

M/KD jmf 
S/L/C/HOP

Verksamhetens intäkter 145,5 145,5
Verksamhetens kostnader -762,7 -762,6
Avskrivningar -14,4 -14,4
Verksamhetens nettokostnader -631,6 -631,5 0,1
Skatteintäkter 467,2 467,2
Generella bidrag 169,5 169,5
Resultat efter skatteintäkter 5,1 5,2 0,1
Finansiella intäkter & kostnader 12,1 12,1
Resultat före extraordinära poster 17,2 17,3 0,1
Balanskravsjusteringar 0 0
Extraordinära intäkter & kostnader 0 0
ÅRETS RESULTAT 17,2 17,3 0,1


