
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Datum  
2020-02-10  

Beredning för medborgarundersökning 
   
 
Plats och tid Kommunkontoret, Pyramiden, kl. 15.00-16.30 

Beslutande Ledamöter 
Uta Riedel (S), ordförande 
Vivianne Pettersson (M) 
Morteza Naderi (S) 
Bella-Maria Kronman (V) 
Per Karlsson (M) 
Gabriella Rönn Larsson (SD) 
Margeurite Wase (C), ersätter Lars-Göran 
Zetterlund (C) 
Wilhelm Tham (GL) 

 

 Ersättare 
Ulla Bergkvist (S), ej tjänstgörande 
Kerstin Simberg (V), ej tjänstgörande 

 

Övriga närvarande Mathias Brandt, kanslichef  

Justerare Wilhelm Tham  
 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret onsdag 12/2 2020 kl. 15.00 
 
Underskrifter   
 Sekreterare Paragrafer 4-6 
 Mathias Brandt  
   
 Ordförande 
 Uta Riedel  
   
 Justerare 
 Wilhelm Tham   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Valberedning 
 
Sammanträdesdatum 2020-02-10 
    
Datum då anslaget sätts upp 2020-02-13 Datum då anslaget tas ned 2020-03-06 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
   
Underskrift 
 Mathias Brandt  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 4 
Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 

Ordförande Uta Riedel (S) redogör för kallelsen till dagens sammanträde 
vilken godkänns. 
 
§ 5 
Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställs i enlighet med utskick. 
 
§ 6 
Sammanställning av inkomna förslag från beredningens 
ledamöter 
 
Informationsunderlag 
- 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktiges tillfälliga beredning för medborgarundersökning 
beslutade 2019-12-16 att ledamöterna bland de synpunkter som medborgarna 
i kommunen lämnat i medborgarundersökningen 2019 lyfta tre 
förbättringsområden och tre bevarandeområden. 

Kommunförvaltningen har tagit emot förslag från nio förtroendevalda. Svaren 
varierar då det gäller omfattning och utvecklade resonemang. I nedanstående 
har bara en gjorts en sammanställning av de områden som föreslagits inom 
respektive rubrik (förbättrings- respektive bevarandeområden), samt en 
sammanställning av konkreta förslag som framförts. Förslagen har bara 
omnämnts en gång oavsett hur många ledamöter som framfört dem. 

I vissa delar finns en god överensstämmelse mellan de inlämnade 
synpunkterna medan vissa andra områden av vissa lyfts som 
förbättringsområden och av andra som bevarandeområden. 

I nästa steg behöver beredningen överväga om medborgarundersökningen och 
de slutsatser som dragits av resultatet, ska föranleda några ytterligare åtgärder 
från beredningen innan en slutrapport med eventuella förslag lämnas över till 
kommunfullmäktige. Sådana åtgärder kan exempelvis vara dialoger med olika 
grupper eller en bred allmänhet kring de områden som beredningen anser vara 
prioriterade, antingen som förbättringsområden eller bevarandeområden. Det 
kan också vara en utökad och fördjupad analys bland de förtroendevalda. 
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I uppdraget från kommunfullmäktige anges att återrapport ska ske i samband 
med kommunfullmäktiges sammanträde 21 april, varför eventuella 
medborgardialoger eller andra åtgärder måste ske i god tid före detta. 

Förbättringsområden 
Äldreomsorgen, gator och vägar, bemötande och tillgänglighet, bostäder, 
trygghet, information, delaktighet, kommunikation, kultur, påverkan, 
grundskolan, medborgarinflytande, fritidsaktiviteter 
 
Bevarandeområden 
Räddningstjänsten, VA, renhållning och sophämtning, arbets- och 
utbildningsmöjligheter, fritidsmöjligheter, bibliotek, gymnasieskolan, 
information, förskolan, miljöarbetet, trygghet 
 
Kommentarer och synpunkter i sammanfattning 
Önskvärt med återkommande medborgarundersökningar. Offentliga 
trygghetsmöten i regi av BRÅ. Kommunal kommunikatör. Beslut om gator 
och vägar bör fattas närmare medborgarna. Medborgarbudget inom teknisk 
verksamhet. Kontakt med Årjängs kommun. Utvecklat miljöarbete. 
Indikatorer kopplade till medborgarundersökningen. Kommunikationerna 
viktigaste motorn för kommunen. Äldreomsorgen utanför Hällefors tätort 
måste lyftas. Förbättrade fritidsaktiviteter utanför Hällefors tätort. 
 

Ekonomi 
Beroende på hur beredningen väljer att arbeta vidare kan kostnader uppstå. 
Dessa belastar då kommunfullmäktige. 

Folkhälsa 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 

Miljö 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 

Medborgarperspektiv 
Beredningens val av arbetssätt påverkar hur medborgarperspektivet möts 
och tillgodoses. 

--- 
 
Under beredningens behandling av ärendet redogör var och en av 
beredningens ledamöter kortfattat för de förslag de har lämnat in inför dagens 
sammanträde varefter ordförande Uta Riedel (S) släpper ordet fritt. 
 
Vivianne Pettersson (M) yrkar att beredningen ska lämna förslaget att 
kommunen ska ge ut ett informationsblad liknande det som gavs ut tidigare. 
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Ordförande Uta Riedel (S) yrkar att beredningen ska föreslå att 
medborgardialoger regelbundet, t ex 4 gånger per år, ska hållas inom aktuella 
områden. 
 
Bella-Maria Kronman (V), Margeurite Wase (C), Wilhelm Tham (GL), 
Morteza Naderi (S), Per Karlsson (M) och Kerstin Simberg (V) yttrar sig utan 
att yrka. 
 
Ordförande Uta Riedel (S) sammanfattar överläggningarna och yrkar att 
beredningen ska föreslå att en tillfällig beredning för bygdeutveckling, 
kopplad till egen budget, ska inrättas, samt att beredningen för 
medborgarundersökningen ska anses avslutad. 
 
Ordförande ställer därefter bifall mot avslag på sina egna och Vivianne 
Petterssons (M) yrkande vilka bifalls. 
 
Beredningen för medborgarundersökning föreslår 
kommunfullmäktige 
 
Kommunen återupptar utgivningen av informationsblad till medborgarna. 
 
Medborgardialoger ska hållas på regelbunden basis, t ex 4 gånger per år, inom 
aktuella områden. 
 
En tillfällig beredning för bygdeutveckling, kopplad till egen budget, inrättas 
under fullmäktige. 
 
Med detta ska den tillfälliga beredningen för medborgarundersökningen anses 
ha slutfört sitt uppdrag. 
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