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Sammantradesdatum
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Kommunstyrelsen

Narvarolista
Beslutande
Ledamoter

Ulf Hansson (S), ordforande
Anita Hedqvist (S)
Per Fagerstrom (S)
Kristina Lundgren (C)
Lillemor Gunnarsson (C)
Kenneth Andersson (V)
Britt-Inger Remning (M)
Anna Hallen (M)
Allan Mattsson (KL)
Leif Stenberg (MP)

Tjanstgorande

ersattare
Berndt Nygard (S)
Owe Ahlinder (C)
Jonas Carlgren (M)
Kjell SOderberg (KL)

Ovriga narvarande
Ersattare

Lars Westlund (S)
Anette Granegard (C)
Sol britt Andersson (V)
Petter Isacson (M)
Jan Engsas (L)

Tjansteman

Annika Strand, kommunchef
Jennifer Berglund, kommunsekreterare

Justerandes

sign

I

?f

IUId"" """,","do

2(20)

r

j;_ 1 HEDEMORA

~)

Sida

SAMMANTRADESPROTOKOLL

KOMMUN

3(20)

Sammantradesdatum

2017 -08-29

Kommunstyrelsen

Inneh~llsforteckning
§ 81
Faststallande av dagordning
§ 82
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§ 81

Faststallande av dagordning
Dagordningen presenteras enligt utskickat forslag med foljande tiWigg:

A 14 Information om remiss slutrapport om gemensam namnd for
upphandling
Kommunstyrelsens

beslut

Dagordningen faststalls enligt presenterat forslag.
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Kommunstyrelsen

§ 82

2017-08-29

DnrKS149-17

169

Behandling av motion om trygghetsstodjande
verksamhet i Hedemora kommun
Sammanfattning
FOljande motion av Anna Eling (L) har av kommunfullmaktige
till kommunstyrelsen for behandling:

remitterats

"Med anledning av det som intraffat den senaste tiden i var kommun, dar
civila drabbas av det mest omanskliga valdet, sa har Liberalerna i Hedemora
tagit till sig av invanarnas onskan av trygghet och forbattrat sakerhetslaget.
Som vi ser det ar det nodvandigt att yanda den nedatgaendespiralen genom
att Iyfta de individer som kan sprida en positiv kansla och inspirera individer
till att agera ratt istallet for fel. Det ar av stOrsta vikt att varje individ som
befinner sig i var kommun kanner sig accepterad och accepterar andra
utifri'm alias lika yarde och alias lika ratt att bemotas med respekt.
Har ar det av stOrsta vikt att samtliga partier ser till invanarnas basta och
jobbar at samma hall.
Hedemora kommun bor enligt var mening instifta ett civilkurage pris som
tilldelas personer som pa nagot vis i en allvarlig situation eller handelse
uppvisat civilkurage och eller forsokt hjalpa andra utan tanke pa egen
vinning eller sakerhet. Samt att kommunen i varje tatort dvs. Stadskarnan,
Svedjan, Emaus inkl Tallakern , Vasterby ink I Osterby, Vikmanshyttan,
Garpenberg ,Langshyttan samt ovriga orter vid behov, skapar en
trygghetsgrupp med pa orten valkanda trygga individer som kan skapa en
extra trygghet kvallar och helger. Dessa individer ska givetvis erhalla
ersattning i form av arvode for varje tilWille.
Deras roll ar endast att skapa trygghet, nagon att samtala med nagon som kan
ge stod och tillkalla polis i handelse av behov. En grupp trygghetsvakter he It
enkelt. Personer val kanda i samhallet som ingjuter respekt och trygghet i
vara invanare. Personer som i sig sjalva iir trygga valbalanserade vuxna
fOrebilder.

Forts. §
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Kommunstyrelsen

Forts. §
Vi yrkar:
1. Att ett trygghets/civilkurage pris instiftas i syfte att uppmuntra
individer att agera och ge en hjalpande hand nar den behovs som
mest. Priset utdelas till enskilda individer som pa nagot vis verkligen
visat pa civilkurage.
2. Att kommunen infor trygghetsgrupper med for omradena valkanda
individer som kan skapa trygghet och ge invanarna en lite tryggare
livsmiljo och som kan uppmuntra vara ungdomar att engagera sig och
gora ratt oftare an fel. Garna i samarbete med nattvandrarna eller
likande organisationer.
3. Att ett extra ekonomiskt anslag ges till utsedd ansvarig namnd fOr att
kunna genomfora detta."
Kommunstyrelseforvaltningen foreslar att motionen ska avslas eller anses
besvarad da motionarens forslag redan finns i fungerande former.
Beslutsunderlag
Motion av Anna Eling (L) den 24 april 2017
Kommunfullmaktige den 25 april 2017 § 65
Tjansteskrivelse fran kommunstyrelseforvaltningen den 28 april 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 juni 2017 § 86
Forslag till kommunfullmaktige
Motionen avslas.
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Kommunstyrelsen

§ 83

2017-08-29

Dnr KS384-16

023

Behandling av motion om utdrag ur
belastningsregistret vid pa samtliga ansokande vid
nyanstallning
Sammanfattning
Foljande motion av Owe Ahlinder (C) har tidigare anmalts till
kommunfullmaktige:
"Som ett led i det varderingsarbete, KRAM (kundfokus-respekt-ansvarmod), som pagar i kommun vill vi i Centerpartiet i Hedemora att ett allmant
krav snarast infOrs pa att, vid nyanstallning i kommunen, alla ska ltimna ett
utdrag ur belastningsregistret.
Vi anser det vara viktigt att oka tryggheten for de personer som kommer i
kontakt med anstallda inom Hedemora kommun.
Vi vill darfOr yrka pa:
Att vid alia nyanstallningar inom Hedemora Kommun, ska sokanden lamna
ett utdrag ur belastningsregistret."
Motionen remitterades till kommunstyrelsen och
kommunstyrelseforvaltningen har i ett yttrande foreslagit att motionen ska
avslas med motiveringen att det idag inte finns forfattningssWd att gora
registerkontroller pa alia personer som soker anstallning i Hedemora
kommun.
Beslutsunderlag
Motion fran Owe Ahlinder (C) den 18 november 2016
Kommunfullmaktige den 22 november 2016 § 124
Tjansteskrivelse fran kommunstyrelseforvaltningen den 26 maj 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 juni 2017 § 87
Yrkande
Owe Ahlinder (C) yrkar pa aterremiss.
OrdfOrande finner att yrkandet bifalles.
Forts. § 83
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Forts. § 83
Kommunstyrelsens

beslut

Motionen aterremitteras kommunstyrelseforvaltningen.
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Kommunstyrelsen

Dnr KS130-16

§ 84

020

Behandling av motion om inforande av 80/90/100modellen for Uirare over 62 fu
Sammanfattning
Foljande motion av Allan Mattsson (KL) har tidigare anmalts till
kommunfullmaktige:
"Lararbristen hotar Sveriges valst<lnd." Rubriken ar hamtad ur Skolbilagan i
Oagens Samhalle. Lararbristen ar stor. Om 10 ar kommer det att fattas 65
000 larare. Hedemora kommun har oeh kommer att fa sin andel av bristen pa
larm·e. Samtidigt vet vi att duktiga larare ar det viktigaste verktyget for att na
kunskapsmalen.
Langt fler larare an i dag maste vilja stanna kvar i yrket oeh da ar
arbetsvillkoren avgorande.
Det kan galla Wnen, mojligheter till kompetensutveekling i yrket, avlastning
i arbetssituationen m.m. En pysselbit att fa iarare att stanna kvar i yrket ar,
att infora 80/90/1 00 - modellen i skolan.
Vad innebar modeIlen?
1. Hedemora kommun traffar avtal med berorda faekliga organisationer
om att erbjuda larare som fyIlt 62 ar minskad arbetstid.
2. Arbetstiden minskar fran 100 % till 80 % oeh Wnen blir 90 % oeh
den pensionsgrundande Wnen blir 100 %.
Jag fOreslar Hedemora kommunfullmaktige

besluta fOljande:

Att Hedemora kommun infOr 80/90/1 OO-modellen
Att Hedemora kommun upptar forhandlingar med berorda faekliga
organisationer om forutsattningarna kring inforandet av modellen."
Motionen remitterades till bildningsnamnden oeh kommunstyrelsen. Bade
kommunstyrelsefOrvaltningen oeh bildningsnamnden foreslar att motionen
ska avslas.

Forts. § 84
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Forts. § 84
Beslutsunderlag
Motion fdin Allan Mattsson (KL) den 24 mars 2016
Kommunfullmaktige den 5 april 2016 § 47
Tjansteskrivelse fran kommunstyrelseforvaltningen den 30 september 2016
Bildningsnamnden den 1juni 2017 § 66
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 juni 2017 § 88
Yrkande
Kjell Soderberg (KL) yrkar att kommunstyrelsen ska foresla
kommunfullmaktige att bifalla motionen.
Ordforande finner att yrkandet avslas.
Forslag till kommunfullmaktige
Motionens avslas.
Reservation
Kjell Soderberg (KL) reserverar sig mot beslutet.
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§ 85

Dnr KS220-17

107

Agartillskott till Hedemora Energi AB
Sammanfattning
For att ge fOrutsattningar for fortsatt fiberutbyggnad inom kommunen samt
for att behalla bade projektledare och kommunikatOr for arbetet med
fiberutbyggnad, foreslar Hedemora Energi AB att Hedemora Energi AB far
ett agartillskott med 2 mkr for att hantera detta under 2017 och 2018 fran
agaren Hedemora kommun.
Beslutsunderlag
Styrelsen for Hedemora Energi AB den 16 juni 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 juni 2017 § 89
Yrkande
Britt-Inger Remning (M) yrkar pa aterremiss.
Ordforande finner att yrkandet avslas.
Forslag till kommunfullmaktige
Hedemora kommun beslutar att ge Hedemora Energi AB ett agartillskott
med 2 mkr och medlen tas fran kontot fOr oforutsedda kostnader.
Deltar inte
Britt-Inger Remning (M), Anna Hallen (M) och Jonas Carigren (M) deltar
inte i beslutet.
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Kommu nstyrelsen

§ 86

Dnr KS041-17

041

Budget 2018
Sammanfattning
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammantrade den 27 juni 2017
redogjorde Ulf Hansson (S) fOr majoritetens budgetforslag ar 2018.
Arbetsutskottet beslutade att anta presenterade budgetramar for ar 2018 och
skickade forslaget vidare till kommunstyrelsen. Gustav Ericsson (M) deltog
inte i beslutet.
Beslutsunderlag
Underlag fran ekonomiavdelningen den 19 juni 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 juni 2017 § 90
Kommunstyrelsens

beslut

Presenterade budgetramar for 2018 ars budget faststalls.
Deltar inte
Britt-Inger Remning (M), Anna Hallen (M), Jonas Carlgren (M) och Kjell
Soderberg (KL) avstar fran att delta i beslutet.

Utdrag till
Namnderna
Forvaltningarna
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§ 87

Dnr KS243-17

106

Forslag pa revidering av medelstilldelning till Sodra
Dalarnas Samordningsforbund
Sammanfattning
Forslag pa revidering av medelstilldelning till Sodra Dalarnas
Samordningsforbund har inkommit. For medlemskommunernas del
motsvarar den ytterligare tilldelningen totalt 250 tkr enligt foljande:
Avesta kommun
Hedemora kommun
Saters kommun

110 tkr
80 tkr
60 tkr

Beslutsunderlag
Skrivelse fran Sodra Dalarnas Samordningsforbund den 26 juni 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 augusti 2017 § 97
Kommunstyrelsens

beslut

1. Reviderad medelstilldelning till Sodra Dalarnas Samordningsforbund
godkanns.
2. Medlen tas fran kommunstyrelsens budget.
3. Beslutet galler under forutsattning att alla parter hos kommun oeh
landsting fattar beslut om finansiering motsvarande sin andel i
forbunden.

Utdrag till
Sodra Dalarnas SamordningsfOrbund
Ekonomiavdelningen
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Kommunstyrelsen

Dnr KS281-15

§ 88

107

Arsredovisning for Stiftelsen Husbyringen 2016
Sammanfattning
Till Hedemora kommun har inkommit en arsredovisning for rakenskapsaret
2016-01-01 - 2016-12-31, avseende rakenskaper och forvaltning av
Stiftelsen Husbyringen i Dalarna.
Beslutsunderlag
Arsredovisning 2016 fran Stiftelsen Husbyringen den 29 maj 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 augusti 2017 § 98
Forslag till kommunfullmaktige

Justerandes

sign

1.

Kommunfullmiiktige fOrklarar sig ha tagit del av arsredovisningen fOr
Stiftelsen Husbyringen i Dalarna 2016.

2.

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet for perioden 2016-01-01--2016-1231.
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Dnr KS252-17

§ 89

311

Ansokan om medel for uppdaterad skyltning av
turistvag Husbyringen
Sammanfattning
Husbyringen har inte skyltats om sedan borjan av 1970-talet och skyltningen
idag ar sliten och undermiHig och skyltad endast medsols. Detta arbete bar
samordnas med skyltningen av Trafikverkets certifierade och beslutade
cykelleder for "familjecykling" av vilka tva leder skyltas upp inom
Hedemora kommun, dar Husbyringen ar en av demo Trafikverket har lamnat
en offert till Hedemora kommun fOr uppdatering av skyltningen och
Stiftelsen Husbyringen kan bidra med en mindre del av kostnaden.
Strategiutskottet beslutade den 14 augusti 2017 att stall a sig positiva till att
kommunstyre1sen beslutar att bifalla ansokan om uppdaterad skyltning av
Turistvag Husbyringen, enligt Trafikverkets offert.
Beslutsunderlag
Tjansteskrivelse fran kommunstyrelseforvaltningen den 3 juli 2017
Kommunstyrelsens strategiutskott den 14 augusti 2017 § 53
Kommunstyrelsens

beslut

1. Ansokan om uppdaterad skyltning av Turistvag Husbyringen bifalles
enligt Trafikverkets offert. Totalt fOr hela vagvisningen: 203 000
kronor varav moms 40 600 kronor.
2. Kostnaden fOr vagvisningen, anskaffning och uppsattning for de
statliga vagarna enligt bifogad vagmarkesbeskrivning ar 157 375
kronor, varav moms 31 475 kronor.
3. Kostnaden for vagvisningen, anskaffning for de enskilda vagarna
enligt bifogad vagmarkesbeskrivning ar 45 625 kronor, varav moms
9 125 kronor.
4. Medel tas fran kontot for ofOrutsedda kostnader.

Forts. § 89
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Utdrag till
Ekonomiavdelningen
Kommunikationsavdelningen
Lokal- och markavdelningen
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§ 90

Dnr KS277-15

141

Ansokan om resurser for aU starta etableringsarbetet
Sammanfattning
Hedemora Naringsliv AB har tagit fram en handlingsplan for arbetet med
foretagsetableringar i enlighet med etableringsstrategin. Styrelsen i
Hedemora Naringsliv AB har nu beslutat att: anta planen och att en
tjansteskrivelse ska stall as till kommunstyrelsen med en presentation av
handlingsplanen samt dartill horande resursbehov for att inte fordroja arbetet
ytterligare med ig:"mgsattande av arbetet.
Strategiutskottet beslutade den 14 augusti 2017 att stall a sig positiva till att
kommunen avsatter 200 tkr under 2017 och foreslar att kommunstyrelsen
foreslar kommunfullmaktige att bifalla ansokan
Beslutsunderlag
Skrivelse fran Hedemora Naringsliv AB den 2 maj 2017
Kommunstyrelsens strategiutskott den 14 augusti 2017 § 54
Forslag till kommunfullmaktige
Ansokan om resurser for att starta etableringsarbetet godkanns.
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§ 91

Onr KS298-17

059

Information om remiss om gemensamma namnden for
upphandling
Sammanfattning
Kommunstyrelsens ordforande informerar om att Gemensam namnd for
upphandlingssamverkan beslutade den 22 maj 2017 att remittera en
slutrapport avseende uppdrag, utanfOr dagens ansvar vid Upphandlingscenter
(UHC). Remissen har gatt till de samverkande kommunema.
I remissen finns tre forslag presenterade:
1. Dagens lOsning - UHC ager ansvaret att upphanula enligt dagens
reglemente
2. Totalansvar - UHC ager upphandlingsarbetet
kommunema gor

for alIa kop

3. lnkludera alIa omraden forutom byggentreprenader
Beslutsunderlag
Remiss fran Ludvika Upphandlingscenter
Kommunstyrelsens

den 13 juni 2017

beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen och beslutar att arendet ska
behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 september 2017 innan
kommunstyrelsen aterupptar arendet.

Utdrag till
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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§ 92

Oelgivning av protokoll
Foljande protokoll delges:
a) Protokoll fran Centrala samverkansgruppen

den 20 april 2017

b) Protokoll fran kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 juni 2017
c) Protokoll fran kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 juni 2017
d) Protokoll fran kommunstyrelsens

strategiutskott den 14 augusti 2017

e) Protokoll fran kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 augusti 2017
Kommunstyrelsens

beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av protokollen.

justerandes

sign

11t

19(20)

1;

r
1 HEDEMORA
~KOMMUN

SAMMANTRAoESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-08-29

Sida

20(20)

Sammantradesdatum
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Rapporter
Foljande rapporter lamnas:
a) Kommunchefen informerar om pagaende utredning om
organisationsforandring gallande kommunstyrelsefOrvaltningen
miljo- och samhallsbyggnadsforvaltningen.

och

b) Kommunchefen informerar om fastigheter som kommunens
bostadsbolag inte har ansvar for och att utredning pagar for att
eventuellt flytta over ansvaret fran kommunen till kommunens
bostadsbolag.
c) Kommunchefen informerar om att de digitala skyltarna vid riksvagen
ar pa gang, bygglov har beviljats och upphandling av skyltar ska ske.
Kommunstyrelsens

beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av rapporterna.
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