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Närvaro- och omröstningslista
Närvaro
§ 10
Namn
Led. Tj.ers. Ja
Göran Wennerström (M) §§ 1-9, §§ 11-24
1
Gustav Ericsson (M)
1
Jonas Carlgren (M)
1
Jonas Fafara (M)
1
Birgitta Westholm (M)
1
Lennarts Mångs (M)
1
Jan Bergqvist (M)
1
Allan Mattsson (KL) §§ 1-9, §§ 11-24
1
Ulf Kindlund (KL) §§ 1-9, §§ 11-24
1
Per Bengtsson (KL)
1
1
Georg Larsson (KL)
1
1
Kristina Norström (MP)
1
1
Leif Stenberg (MP)
1
1
Anna Eling (L)
1
Mathias Hjort (SD)
1
1
Tommy Ringstedt (-)
1
1
Carin Trogen (SD)
1
1
Owe Ahlinder (C)
1
1
Erica Drugge (C)
1
1
Kristina Lundgren (C)
1
1
Mikael Gotthardsson (C)
1
1
Leif Hedlund (C)
1
1
Karin Peres (C)
1
1
Anette Granegärd (C)
1
1
Cecilia Persson Ronsten (V)
1
1
Kenneth Andersson (V)
1
1
Solbritt Andersson (V)
1
1
Ulf Hansson (S)
1
1
Susanne Berglin (S)
1
1
Per Fagerström (S)
1
1
Anki Rooslien (S) §§ 1-9, §§ 11-24
1
Inger Persson (S) § 10
1
1
Lars Westlund (S)
1
1
Kajsa-Lena Fagerström (S)
1
1
Anita Hedqvist (S)
1
1
Henrik Selin (S)
1
1
Anna-Karin Dahl (S)
1
1
Daniel Andersson (S)
1
1
Karin Högvall (S)
1
1
Leif Fredriksson (S)
1
1
Berndt Nygårds (S)
1
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§1

Fastställande av dagordning
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändringar:
Utgår:
Ärende 8

Revisionen informerar

Ärende 19 a

Val av ny ersättare till bildningsnämnden

Ärende 19 b Val av ny ledamot i Gemensam nämnd för
språktolkförmedling
Tillkommer:
Ärende 17 b Anmälan av motion om att regelbundet genomföra
trygghetsmätningar på tätortsnivå
Ärende 19 g Befrielse från uppdrag och val av ny ersättare till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag.

Justerandes sign
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§2

Dnr KS027-17 829

Anmälan av medborgarförslag om att bygga en Disc
Golf-bana i Sveaparken
Sammanfattning
Följande medborgarförslag anmäls:
”Som idrottslärare i Hedemora kommun, under nara 40 år, använde jag ofta
frisbeen som redskap för motion och motorikträning. Idrott med frisbee är
stort internationellt och även i Sverige får den lilla plasttrissan allt större
användning. I Sverige tävlas huvudsakligen i Ultimate Frisbee (ung. som
handboll med frisbee) och Disc Golf (jämför med ”långgolf”).
Hålet i Disc Golf är en ståltrådkorg som sitter fast förankrad i marken.
Sveaparken är för liten för en riktig tävlingsbana för Disc Golf (mer än
hundra stycken stora, finns runt om i Sverige), men idealisk för mindre
avancerade utövare. En niohalsbana med några korthål och några längre
skulle gå utmärkt att få till med små medel.
Sveaparken ligger i en grop som gör att vinden inte påverkar spelet så
mycket som på öppen mark och dessutom finns många stora träd som kan
göra spelet intressantare. Beachvollybollplaner i parken är på gång till
sommaren (toppen!). En bana för Disc Golf skulle vara ett mycket bra
komplement. Förhoppningsvis kan man sommartid använda kiosken i parken
för uthyrning/utlåning av frisbees och kanske även volleybollar.
Kostnaderna för banan ar huvudsakligen inköpet av korgarna (ca.4000 kr per
st.). 3 korgar finns på skolgården på gamla Backaskolan. Förhoppningsvis är
de fortfarande i kommunens ägo och skulle kunna flyttas. Teeskyltar kan
enkelt tillverkas och plastas och sattas upp på befintliga träd och stolpar. Gå
gärna in på Frisbeesportförbundets hemsida för mer info.
Jag ställer självklart upp både för att muntligt ytterligare utveckla mitt
förslag, svara på frågor och även senare vara med och planera en bana.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag den 13 januari 2017

Forts. § 2

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 2
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.

Utdrag till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

7(43)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-02-14

§3

Dnr KS062-17 200

Medborgarförslag om att kommunen ska informera om
kommunens lokala ordningsföreskrift gällande
fyrverkerier
Sammanfattning
Följande medborgarförslag anmäls:
”Nyåret i Västerby och i byarna omkring påminde i mångt och mycket om
ett krigstillstånd! Jag påminner om att det brann i Västerby för ett antal år
sedan. Mängder av hundar, katter och hästar upplevde en orolig kväll liksom
skogens djur och fåglar, vilka i panik flög omkring mitt i natten.
I kommunens ”Information om fyrverkerier” krävs det tillstånd för att
använda fyrverkerier – något som man tydligen helt struntar i eller är helt
omedveten om. Klart minderåriga barn tilläts att handskas med raketer m m.
Förslag från medborgare:
1. Gällande förordning måste gälla. Tillstånd krävs alltid.
2. Information brevledes i god tid före nyår och sista april.
Det måste vara kommunens skyldighet att informera medborgarna via
brevlådan om vad som gäller om bl.a. fyrverkerier. Där skall det klart och
tydligt framgå att det krävs tillstånd. Annonser i dagspressen kan
komplettera. Det bör även vara handlarnas skyldighet att – genom anslag –
upplysa om vad som gäller.
Om kommunen inte gör något åt detta, så bör man väl heller inte bry sig om
att medborgarna bryter mot andra kommunala förordningar.”
Beslutsunderlag
Medborgarförslag den 30 januari 2017

Forts. § 3

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 3
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlåter till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att
besluta i ärendet.

Utdrag till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§4

Information från personalavdelningen om kommande
förslag till personalförsörjningsplan och införandet av
heltid för alla anställda
Sammanfattning
Personalchefen informerar på kommunfullmäktiges sammanträde om
kommande förslag till personalförsörjningsplan och införandet av heltid för
alla anställda.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen från personalchefen
gällande kommande förslag till personalförsörjningsplan och införandet av
heltid för alla anställda.

Justerandes sign
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§5

Dnr KS309-16 730

Behandling av motion om att Hedemora kommun
implementerar "god" i stället för "skälig" vid
tillämpning av 4 kap 1 § SoL
Sammanfattning
Följande motion av Allan Mattsson (KL) anmäldes till kommunfullmäktige
den 18 oktober 2016:
”Äldre skall enligt socialtjänstlagen (4 kap 1 § SoL) kunna "leva ett värdigt
liv och känna välbefinnande). En kommun skall alltså enl. lag bistå äldre
personer som behöver hjälp, för att de skall kunna ha en "skälig
levnadsnivå." Ordet skälig är ett tänjbart ord, som kan komma att tolkas som
lägsta acceptabla nivån. (synonymer till skälig: rimlig, lagom, billig,
överkomlig, tillbörlig.) I stället borde Hedemora kommun i fall som härrör
sig till 4 kap 1 § SoL tillämpa ordet "god" (synonymer till god: bra, fin, rejäl,
ordentligt tilltagen, angenäm). Formuleringen "goda levnadsvillkor"
tillämpas f.ö. i LSS-lagstiftningen.
Jag föreslår därför:
att Hedemora kommun implementerar "god" i stället för "skälig" vid
tillämpning av 4 kap 1 § SoL.”
Motionen har remitterades till omsorgsnämnden.
Omsorgsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att motionen ska
avslås med motiveringen att omsorgsnämnden inte kan ändra lagstiftningen.
Kommunstyrelsen beslutade den 31 januari 2017 att föreslå till
kommunfullmäktige att motionen ska avslås.
Beslutsunderlag
Motion av Allan Mattsson den 14 september 2016
Omsorgsnämnden den 21 september 2016 § 94
Kommunfullmäktige den 18 oktober 2016 § 131
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 november § 139
Kommunstyrelsen den 22 november § 129
Forts. § 5

Justerandes sign
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Forts. § 5
Yrkande
Allan Mattsson (KL) yrkar bifall till motionen.
Ulf Hansson (S) yrkar avslag till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer de två yrkandena mot varandra och finner att
kommunfullmäktige ska avslå motionen.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen om att Hedemora kommun
implementerar "god" i stället för "skälig" vid tillämpning av 4 kap 1 § SoL,
med motiveringen att Hedemora kommun inte kan ändra lagstiftningen.

Justerandes sign
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§6

Dnr KS308-16 401

Behandling av motion om bättre miljö för alla skyltning med förbud mot tomgångskörning i
kommunens tätorter
Sammanfattning
Följande motion av Anna Eling (L) anmäldes vid kommunfullmäktige den
13 september 2016:
”Vi liberaler är inte enbart förespråkare för en linje av liberala frågor utan
ser oss som mångfasetterade och månar både om historien och kanske
framförallt nuet och framtiden.
Vår miljö är en del av vår vardag och vår hälsa oerhört viktig för hela
samhällets framgång och inte minst våra barns framtida liv. Avgaser är
någonting som vi alla vet skadar våra luftvägar men även hela den fysiska
kroppen och miljön runt om kring. Sot, tungmetaller och damm skadar allt
liv. Det är därför av största vikt att vi alla gemensamt arbetar på att hålla
miljön så ren vi kan. Att lösa problematiken är svårt men ett minimi krav om
max 3 minuters tomgångskörning kan vara en god början.
Vi yrkar att: Kommunen tillser att det på alla tätbebyggda områden inom
kommunen och i statskärnan sättes upp tydliga förbud mot
tomgångskörning.”
Motionen remitterades till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelseförvaltningen har i ett yttrande redogjort för att i de
kommunala föreskrifterna för hälsoskyddet i Hedemora kommun, antagna av
kommunfullmäktige 1989-06-29 med senaste ändring 2011-04-05§ 31, finns:
§ 1 Tomgångskörning
Inom detaljplanebelagt område får motorn i stillastående fordon hålla igång
utomhus under högst 1 minut. Vad nu sagts gäller ej om fordonet befinner
sig i trafikkö eller om trafikförhållandena annars föranlett att fordonet
stannat, och ej heller om motorn hålles igång för att, i den mån det behövs
för fordonets ändamålsenliga brukande, driva annan anordning än sådan som
avser uppvärmning.
Forts. § 6

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 6
De skyltar som finns kvar av dem som sattes upp 1989, är fler gamla och
skadade. Förut fanns även skyltar på alla infarter till centrum.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen ska bifallas, men utifrån
den tidsram som redan finns beslutad i kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen beslutade den 31 januari 2017 att föreslå till
kommunfullmäktige att motionen ska avslås.
Beslutsunderlag
Motion av Anna Eling (L) den 13 september 2016
Kommunfullmäktige den 13 september 2016 § 111
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 23 november 2016
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 januari 2017 § 8
Kommunstyrelsen den 31 januari 2017 § 8
Yrkande
Anna Eling (L) yrkar bifall till motionen samt att nya skyltar sätts upp tydligt
och väl synligt i alla tätområden inom kommunen där det tydligt framgår att
det är tomgångskörning max 1 minut som gäller.
Ulf Hansson (S) yrkar avslag till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer de två yrkandena mot varandra och finner att
kommunfullmäktige ska avslå motionen.
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås.
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§7

Dnr KS390-15 163

Behandling av motion om att bekämpa våldsbejakande
extremism
Sammanfattning
Följande motion från Gustav Ericsson (M) har av kommunfullmäktige
överlämnats till kommunstyrelsen för yttrande:
”Media rapporterar ofta hur personer, varav de flesta är unga, värvas till
nätverk runt våldsbejakande extremistgrupper. Under Alliansregeringen
tillsattes Mona Sahlin som nationell samordnare mot våldsbejakande
extremism. I hennes uppdrag innebär det bland annat att se till att ett stöd
finns till kommuner, regioner, föreningar med mera för att arbeta med och
därigenom stärka samhällets motståndskraft mot och förutsättningar för att
hantera våldsbejakande extremism.
I Sverige är det framför allt i Göteborg, Stockholm och Örebro som den
största rekryteringen till den våldsbejakande extremismgruppen Islamiska
staten görs. Men för bara några månader sedan rapporterades det även om
hur en 25-årig man från Borlänge anslutit sig till Islamiska statens krig.
Våldsbejakande extremism handlar inte bara om religiös extremism utan
också om den autonoma våldsvänstern och högerextrema rörelser.
Med en ny mångfaldsstrateg i Hedemora kommun bör en handlingsplan,
med grund i regeringens plan mot våldsbejakande extremism, tas fram.
Handlingsplanen bör bland annat innehålla åtgärder för att öka kunskapen
om våldsbejakande extremism, förebygga att individer ansluter sig till
våldsbejakande extremistgrupper och underlätta avhopp för de som redan
anslutit sig till sådana grupper.
Yrkande
Jag yrkar
att Hedemora kommun med grund i regeringens plan mot våldsbejakande
extremism tar fram en lokal handlingsplanplan för att förebygga och
bekämpa våldsbejakande extremism i Hedemora.
Forts. § 7

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 7
att Hedemora kommun inte ska finansiera våldsbejakande extremismrörelser
med skattemedel. Ansvariga förvaltningar som tillhandahåller lokaler
och/eller utdelar föreningsstöd bör genomlysa de verksamheter de finansierar
och avbryta eventuella stöd till våldsbejakande extremism.”
Kommunstyrelseförvaltningen har i ett yttrande framfört att Hedemora har
känt av en del problematik som uppstått mellan olika grupperingar i
samhället, men våldsbejakande extremism har inte kunnat beläggas. Senaste
året har säkerhetsfrågorna varit högaktuella och bland annat så har en
säkerhetschef anställts på heltid. Säkerhetschefen har precis författa ett
förslag till handlingsplan mot våldsbejakande extremism och planen är nu
ute på remiss bland berörda och kommer, när den är färdigberedd, att lyftas
till kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår
kommunfullmäktige att bifalla motionen om att bekämpa våldsbejakande
extremism.
Kommunstyrelsen beslutade den 31 januari 2017 att föreslå till
kommunfullmäktige att motionen ska bifallas.
Beslutsunderlag
Motion den 7 december 2015
Kommunfullmäktige den 15 december 2015 § 198
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 23 november 2016
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 januari 2017 § 9
Kommunstyrelsen den 31 januari 2017 § 9
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen om att bekämpa våldsbejakande extremism bifalles.
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§8

Dnr KS028-17 104

Partistödsredovisning och utbetalning av partistöd
2017
Sammanfattning
Enligt det reglemente för partistöd som kommunfullmäktige antagit den 17
december 2014 ska kommunfullmäktige årligen i februari fatta beslut om
utbetalning av partistödet. Från och med 2015 års utbetalning krävs att varje
parti lämnat en redovisning samt en granskningsrapport över hur partistödet
använts.
Alla partier utom Sverigedemokraterna har inkommit med redovisningar
inom föreskriven tid.
Beslutsunderlag
Partistödsredovisning från Socialdemokraterna den 16 januari 2017
Partistödsredovisning från Liberalerna den 16 januari 2017
Partistödsredovisning från Kommunlistan den 16 januari 2017
Partistödsredovisning från Moderaterna den 17 januari 2017
Partistödsredovisning från Vänsterpartiet den 17 januari 2017
Partistödsredovisning från Centerpartiet i Hedemora den 19 januari 2017
Partistödsredovisning från Miljöpartiet de gröna i Hedemora den 20 januari
2017
Yrkande
Ulf Hansson (S) yrkar bifall till förslaget att partistödsredovisningarna ska
godkännas och att partistöd för år 2017 ska utbetalas till alla partierna utom
Sverigedemokraterna.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Presenterade partistödsredovisningar godkänns.
2. Partistöd för år 2017 ska utbetalas till alla partierna utom
Sverigedemokraterna.
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§9

Dnr KS347-16 530

Avtal för finansiering av kollektivtrafiken
Sammanfattning
Region Dalarnas direktion beslutade den 23 november 2016 att godkänna
Avtal för finansiering av den allmänna kollektivtrafiken och Avtal om den
särskilda kollektivtrafiken, samt att rekommendera kommunerna och
landstinget att genom fullmäktigebeslut godkänna avtalen.
Beslutsunderlag
PM med förklaringar och analyser av förslag till finansieringssystem för
Dalarnas kollektivtrafik den 1 november 2016
Avtal för finansiering av den allmänna kollektivtrafiken och Avtal om den
särskilda kollektivtrafiken den 23 november 2016
Protokoll från Region Dalarnas direktion den 23 november 2016 § 273
Skrivelse från Region Dalarna den 24 november 2016
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 januari 2017 § 11
Kommunstyrelsen den 31 januari 2017 § 10
Kommunfullmäktiges beslut
Hedemora kommun godkänner Avtal för finansiering av den allmänna
kollektivtrafiken och Avtal om den särskilda kollektivtrafiken.

Utdrag till
Region Dalarna
Trafiksamordnaren
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§ 10

Dnr KS321-15 809

Ansökan om investeringsbidrag för
energibesparingsåtgärder i Folkets hus i Långshyttan
Sammanfattning
Föreningen Folkets Hus i Långshyttan har inkommit med en ansökan om
investeringsbidrag för energibesparingsåtgärder.
Boverket kan bevilja ett bidrag på 50 % under förutsättning att kommunen
beviljar ett bidrag på 30 % av investeringskostnaden. De resterande 20 % får
föreningen själva bekosta.
Den totala kostnaden för en omställning beräknas kosta ca 2,8 mkr.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskott yrkade Gustav Ericsson (M) att ärendet
skulle återremitteras till förvaltningen. Yrkandet avslogs och Gustav
Ericsson (M) reserverade sig mot beslutet med följande motivering:
”Då Folkets hus i Långshyttans kostnadskalkyl inte stämmer överens med
majoritetens förslag till beslut bör ärendet återremitteras för att klargöra de
oklarheter som råder om hur mycket pengar Folkets hus i Långshyttan söker
kontra föreslaget investeringsbidrag.”
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 31 januari 2017 anmälde Allan
Mattsson (KL) jäv och lämnade sammanträdet.
Gustav Ericsson (M) yrkade på avslag till att Hedemora kommun ska bevilja
ett bidrag till Folkets Hus i Långshyttan. Yrkandet avslogs.
Kommunstyrelsen beslutade att föreslå till kommunfullmäktige att bevilja
Föreningen Folkets Hus i Långshyttan 30 % av investeringskostnaden, det
vill säga 845 tkr, för energibesparingsåtgärder under förutsättning att
Boverket beviljar föreningen ett bidrag på 50 % av investeringskostnaden.
Kostnaden ska isåfall tas från kontot för oförutsedda utgifter.
Gustav Ericsson (M), Britt-Inger Remning (M) och Anna Hållén (M)
reserverade sig mot beslutet och lämnade följande motivering:
”Kommun erbjuder investeringsbidrag för samlingslokaler på 30 % av
kostnaden vid energibesparingsåtgärder, såvida Boverket går in med 50 % av
Forts. § 10
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Forts. § 10
kostnaden. Resterande 20 % får föreningen stå för själv. Moderaterna har
tidigare gått med på investeringsbidrag till Folkets Hus i Vikmanshyttan
(som nu är sålt), Garpenberg och senast Stjärnsund, då har investeringen
varit byte av värmekälla. När det gäller Folkets Hus i Långshyttan så söker
man investeringsbidrag för bland annat omläggning av yttertak för uppemot
1mkr, omställning/byte av ventilation för 0,5mkr, VVS-installation för
nästan 0,5mkr, EL-installation för drygt 0,25mkr samt 100tkr för stolar och
porslin. Den beräknaden kostnaden går på drygt 2,8mkr. Kostnaden för
Hedemora kommun blir drygt 0,8 miljoner kronor.
Hedemora kommuns intention med att sänka driftbidrag till föreningar
genom att ge investeringsbidrag för energibesparingsåtgärder är god, men ser
man till Folkets Hus i Långshyttans driftskalkyl så beräknas det kommunala
driftbidraget att öka från 232tkr till 267tkr efter utförd åtgärd. Samtidigt som
kommunen går in med 0,8mkr i investeringsbidrag så ökar även driftbidraget
enligt underlaget.”
Beslutsunderlag
Ansökan från Föreningen Folkets Hus i Långshyttan den 21 december 2016
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 januari 2017 § 12
Kommunstyrelsen den 31 januari 2017 § 11
Jäv
Allan Mattsson (KL), Ulf Kindlund (KL), Göran Wennerström (M) och Anki
Rooslien (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen.
Yrkande
Ulf Hansson (S), Leif Stenberg (MP) och Kristina Lundgren (C) yrkar bifall
till att Hedemora kommun ska bevilja Föreningen Folkets Hus i Långshyttan
30 % av investeringskostnaden, det vill säga 845 tkr, för
energibesparingsåtgärder under förutsättning att Boverket beviljar
föreningen ett bidrag på 50 % av investeringskostnaden och att kostnaden
ska tas från kontot för oförutsedda utgifter.
Gustav Ericsson (M) yrkar avslag till att Hedemora kommun ska bevilja
medel till investeringskostnader för energibesparingsåtgärder.
Beslutsgång
Ordförande ställer de två yrkandena mot varandra och finner att
kommunfullmäktige ska bifalla förslaget att Hedemora kommun ska bevilja
Föreningen Folkets Hus i Långshyttan 30 % av investeringskostnaden, det
vill säga 845 tkr, för energibesparingsåtgärder under förutsättning att
Forts. § 10
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Boverket beviljar föreningen ett bidrag på 50 % av investeringskostnaden
och att kostnaden ska tas från kontot för oförutsedda utgifter.
Omröstning begärs.
Beslutsgång i omröstningen
Ordförande presenterar ett förslag till beslutsgång som godkänns. Den som
vill bifalla förslaget röstar JA, den som vill avslå förslaget röstar NEJ.
Omröstningsresultat
Vid omröstningen avges 30 JA-röster och 7 NEJ-röster. Se bifogat
omröstningsprotokoll.
Därmed har kommunfullmäktige beslutat att bifalla förslaget att Hedemora
kommun ska bevilja Föreningen Folkets Hus i Långshyttan 30 % av
investeringskostnaden, det vill säga 845 tkr, för energibesparingsåtgärder
under förutsättning att Boverket beviljar föreningen ett bidrag på 50 % av
investeringskostnaden och att kostnaden ska tas från kontot för oförutsedda
utgifter.
Kommunfullmäktiges beslut
Föreningen Folkets Hus i Långshyttan beviljas 30 % av
investeringskostnaden, det vill säga 845 tkr, för energibesparingsåtgärder
under förutsättning att Boverket beviljar föreningen ett bidrag på 50 % av
investeringskostnaden. Kostnaden tas från kontot för oförutsedda utgifter.
Reservation
Gustav Ericsson (M), Jonas Carlgren (M), Jonas Fafara (M), Birgitta
Westholm (M), Lennart Mångs (M), Jan Bergqvist (M) och Anna Eling (L)
reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
”Kommun erbjuder investeringsbidrag för samlingslokaler på 30 % av
kostnaden vid energibesparingsåtgärder, såvida Boverket går in med 50 % av
kostnaden. Resterande 20 % får föreningen stå för själv. Moderaterna har
tidigare gått med på investeringsbidrag till Folkets Hus i Vikmanshyttan
(som nu är sålt), Garpenberg och senast Stjärnsund, då har investeringen
varit byte av värmekälla. När det gäller Folkets Hus i Långshyttan så söker
man investeringsbidrag för bland annat omläggning av yttertak för uppemot
1mkr, omställning/byte av ventilation för 0,5mkr, VVS-installation för
nästan 0,5mkr, EL-installation för drygt 0,25mkr samt 100tkr för stolar och
porslin. Den beräknaden kostnaden går på drygt 2,8mkr. Kostnaden för
Hedemora kommun blir drygt 0,8 miljoner kronor.
Forts. § 10
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Hedemora kommuns intention med att sänka driftbidrag till föreningar
genom att ge investeringsbidrag för energibesparingsåtgärder är god, men ser
man till Folkets Hus i Långshyttans driftskalkyl så beräknas det kommunala
driftbidraget att öka från 232tkr till 267tkr efter utförd åtgärd. Samtidigt som
kommunen går in med 0,8mkr i investeringsbidrag så ökar även driftbidraget
enligt underlaget.”

Utdrag till
Föreningen Folkets Hus i Långshyttan
Boverket
Ekonomiavdelningen
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§ 11

Dnr KS411-16 805

Ansökan om investeringsbidrag för
energibesparingsåtgärder i IOGT-NTO-gården
Sammanfattning
Föreningen IOGT-NTO i Hedemora har inkommit med en ansökan om
investeringsbidrag för energibesparingsåtgärder. IOGT-NTO planerar att
byta yttertaket på före detta matsalen i IOGT-NTO-gården.
Boverket kan bevilja ett bidrag på 50 % under förutsättning att kommunen
beviljar ett bidrag på 30 % av investeringskostnaden. De resterande 20 % får
föreningen själva bekosta.
Den totala kostnaden för en omställning beräknas kosta ca 206 tkr enligt den
offert som föreningen fått. För Hedemora kommun innebär 30 % en summa
på 62 000 kronor.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskott yrkade Gustav Ericsson (M) att ärendet
skulle återremitteras till förvaltningen. Yrkandet avslogs och Gustav
Ericsson (M) reserverade sig mot beslutet med följande motivering:
”Hedemora kommun har antagit en lista över samlingslokaler. IOGT NTO
står inte med på den listan, och ansökan om investeringsbidrag för
energibesparingsåtgärder bör av den anledningen avslås. Dessutom saknas
ekonomiskt underlag i offerten då det enda bifogade är ett försättsblad.”
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 31 januari 2017 yrkade Gustav
Ericsson (M) på avslag till att Hedemora kommun ska bevilja ett bidrag till
Föreningen IOGT-NTO i Hedemora. Yrkandet avslogs.
Kommunstyrelsen beslutade att föreslå till kommunfullmäktige att bevilja
Föreningen IOGT-NTO i Hedemora 30 % av investeringskostnaden, det vill
säga 62 000 kronor, för energibesparingsåtgärder under förutsättning att
Boverket beviljar föreningen ett bidrag på 50 % av investeringskostnaden.
Kostnaden ska isåfall tas från kontot för oförutsedda utgifter.
Gustav Ericsson (M), Britt-Inger Remning (M) och Anna Hållén (M)
reserverade sig mot beslutet och lämnade följande motivering:
”Det saknas ekonomiskt underlag i offerten då det enda bifogade i
Forts. § 11
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underlaget är ett försättsblad, vilket direkt diskvalificerar bidragsansökan.
Dessutom står inte IOGT-NTO med på den lista över samlingslokaler som
Hedemora kommun har tagit fram. Om Hedemora kommun börjar ge
investeringsbidrag till föreningar som inte står med på listan så öppnas en
dammlucka som riskerar att bli kostnadsdrivande. Väljer Hedemora kommun
att inte följa den lista över samlingslokaler som man tidigare tagit fram, då
blir listan direkt onödig.”
Beslutsunderlag
Ansökan från IOGT-NTO Hedemora den 27 december 2016
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 januari 2017 § 13
Kommunstyrelsen den 31 januari 2017 § 12
Yrkande
Ulf Hansson (S) yrkar bifall till att Hedemora kommun ska bevilja
Föreningen IOGT-NTO i Hedemora 30 % av investeringskostnaden, det vill
säga 62 000 kronor, för energibesparingsåtgärder under förutsättning att
Boverket beviljar föreningen ett bidrag på 50 % av investeringskostnaden
och att kostnaden ska tas från kontot för oförutsedda utgifter.
Gustav Ericsson (M) och Jonas Carlgren (M) yrkar avslag till att Hedemora
kommun ska bevilja medel till investeringskostnader för
energibesparingsåtgärder.
Beslutsgång
Ordförande ställer de två yrkandena mot varandra och finner att
kommunfullmäktige ska bifalla förslaget att Hedemora kommun ska bevilja
Föreningen IOGT-NTO i Hedemora 30 % av investeringskostnaden, det vill
säga 62 000 kronor, för energibesparingsåtgärder under förutsättning att
Boverket beviljar föreningen ett bidrag på 50 % av investeringskostnaden
och att kostnaden ska tas från kontot för oförutsedda utgifter.
Omröstning begärs.
Beslutsgång i omröstningen
Ordförande presenterar ett förslag till beslutsgång som godkänns. Den som
vill bifalla förslaget röstar JA, den som vill avslå förslaget röstar NEJ.
Omröstningsresultat
Vid omröstningen avges 30 JA-röster och 10 NEJ-röster. Se bifogat
omröstningsprotokoll.
Forts. § 11
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Därmed har kommunfullmäktige beslutat att bifalla förslaget att Hedemora
kommun ska bevilja Föreningen IOGT-NTO i Hedemora 30 % av
investeringskostnaden, det vill säga 62 000 kronor, för
energibesparingsåtgärder under förutsättning att Boverket beviljar
föreningen ett bidrag på 50 % av investeringskostnaden och att kostnaden
ska tas från kontot för oförutsedda utgifter.
Kommunfullmäktiges beslut
Föreningen IOGT-NTO i Hedemora beviljas 30 % av investeringskostnaden,
det vill säga 62 000 kronor, för energibesparingsåtgärder under förutsättning
att Boverket beviljar föreningen ett bidrag på 50 % av
investeringskostnaden. Kostnaden tas från kontot för oförutsedda utgifter.
Reservation
Gustav Ericsson (M), Göran Wennerström (M), Jonas Carlgren (M), Jonas
Fafara (M), Birgitta Westholm (M), Lennart Mångs (M), Jan Bergqvist (M),
Anna Eling (L), Mathias Hjort (SD) och Tommy Ringstedt (-) reserverar sig
mot beslutet.
Gustav Ericsson (M), Göran Wennerström (M), Jonas Carlgren (M), Jonas
Fafara (M), Birgitta Westholm (M), Lennart Mångs (M), Jan Bergqvist (M)
och Anna Eling (L) lämnar följande motivering till reservationen:
”Det saknas ekonomiskt underlag i offerten då det enda bifogade i
underlaget är ett försättsblad, vilket direkt diskvalificerar bidragsansökan.
Dessutom står inte IOGT-NTO med på den lista över samlingslokaler som
Hedemora kommun har tagit fram. Om Hedemora kommun börjar ge
investeringsbidrag till föreningar som inte står med på listan så öppnas en
dammlucka som riskerar att bli kostnadsdrivande. Väljer Hedemora kommun
att inte följa den lista över samlingslokaler som man tidigare tagit fram, då
blir listan direkt onödig.”

Utdrag till
Föreningen IOGT-NTO i Hedemora
Boverket
Ekonomiavdelningen
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§ 12

Dnr KS023-17 049

Förslag på revidering av Riktlinjer för investeringar –
tillägg av ny punkt om kommunalt bolags
informationsplikt om avvikelser under pågående
byggprocess
Sammanfattning
Kommunrevisionen har påtalat brister i byggprocessen av Smedby skola vad
gäller kommunalt bolags information om avvikelser under pågående
byggprocess. Ekonomiavdelningen föreslår kommunfullmäktige att utöka
Riktlinjer för investeringar med en punkt 3.2 Bolagens har ansvar att hålla
respektive ansvarig nämnd informerad om eventuella avvikelser under hela
byggprocessen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 9 januari 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 januari 2017 § 17
Kommunstyrelsen den 31 januari 2017 § 14
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunens Riktlinjer för investeringar ska utökas med följande punkt:
3.2 Respektive bolags styrelse ska kontinuerligt under en byggprocess,
informera ansvarig nämnd om eventuella avvikelser från överenskommen
hyreshöjning och ansvarig nämnd fattar nytt beslut i frågan.
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§ 13

Dnr KS022-17 045

Förslag om ändrad form av borgen för Hedemora
kommunfastigheter AB
Sammanfattning
Den 31 mars 2015 beslutade kommunfullmäktige om kommunal borgen för
269 mkr till Tjäderhuset i Hedemora AB. Kommuninvest kräver dock sså
kallad proprieborgen; såsom för egen skuld ingå borgen, varför ett nytt
beslut är nödvändigt. Dessutom har bolaget bytt namn.
Ekonomiavdelningen föreslår att kommunfullmäktige att såsom för egen
skuld ingå borgen för Hedemora kommunfastigheter AB:s låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 269 mkr, jämte därpå löpande ränta
och kostnader.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 9 januari 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 januari 2017 § 18
Kommunstyrelsen den 31 januari 2017 § 15
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för
Hedemora kommunfastigheter AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 269 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Utdrag till
Ekonomiavdelningen
Hedemora kommunfastigheter AB
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§ 14

Dnr KS398-16 050
KS135-16 532

Försäljning av SJs tågbiljetter som ombud
Sammanfattning
Ett medborgarförslaget, med önskemål om att sälja tågbiljetter i Hedemoras
turistbyrå, har beviljats och verksamheten har arbetat för att implementera
tjänsten. Nu är avtal tecknat med SJ, det tekniska är på plats och utbildning i
systemet och annat praktiskt har genomförts. När det kommer till
prissättning av biljetterna är det en taxa som ska beslutas av
kommunfullmäktige. Taxan ska täcka kostnader för licens och hantering
(personal, administration/redovisning, material etc).
SJ skiljer idag på prissättningen i sina digitala och manuella kanaler. Med
digitala avses sj.se och SJs app, med manuella avses butiker och kundtjänst.
Kommunens hantering i turistbyrån är att jämföra med SJs manuella
hantering och kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunen ska följa
SJ:s prissättning, inklusive framtida justeringar. Att köpa en tågbiljett i en
manuell kanal idag kostar nettopris +4 % i bokningsavgift samt 100 kr i
serviceavgift. Följer kommunen SJs prissättning innebär det att kostnaden
för en biljett blir densamma vid köp i turistbyrån i Hedemora som hos SJs
butiker och kundtjänst.
Enligt beslut av kommunstyrelsen den 30 augusti 2016, ska försöket med att
sälja SJ tågbiljetter utvärderas i slutet av året 2017.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 31 januari 2017 yrkade Leif
Stenberg (MP) att Hedemora kommun ska ta ut en avgift på 20 kronor
istället för +4 % i bokningsavgift samt 100 kr i serviceavgift. Yrkandet
avslogs.
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Beslutsunderlag
Medborgarförslag den 17 mars 2016
Kommunfullmäktige den 5 april 2016 § 36
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 7 juni 2016
Kommunstyrelsen den 30 augusti 2016 § 77
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 12 januari 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 januari 2017 § 21
Kommunstyrelsen den 31 januari 2017 § 17
Yrkande
Ulf Hansson (S) yrkar bifall till förslaget att Hedemora kommun ska följa
SJ:s prissättning avseende försäljning av tågbiljetter.
Leif Stenberg (MP) yrkar att en avgift på 20 kronor ska tas ut och att
Hedemora kommun ska undersöka om det finns någon näringsidkare som
kan vara ombud för försäljning för SJ-tågbiljetter.
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att Ulf
Hanssons (S) yrkande ska bifallas.
Omröstning begärs.
Beslutsgång i omröstningen
Ordförande presenterar ett förslag till beslutsgång som godkänns. Den som
vill bifalla förslaget röstar JA, den som vill avslå förslaget röstar NEJ.
Omröstningsresultat
Vid omröstningen avges 35 JA-röster och 5 NEJ-röster. Se bifogat
omröstningsprotokoll.
Därmed har kommunfullmäktige beslutat att bifalla förslaget att Hedemora
kommun ska följa SJ:s prissättning avseende försäljning av tågbiljetter.
Kommunfullmäktiges beslut
Hedemora kommun ska följa SJ:s prissättning avseende försäljning av
tågbiljetter.
Reservation
Carin Trogen (SD) reserverar sig mot beslutet.
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§ 15

Dnr KS040-17 106

Struktur och organisering av Dala Valideringscentrum
Sammanfattning
Region Dalarnas direktion har tagit beslut den 26 oktober 2016-10-26 i
ärendet ”Struktur och organisering av Dala Valideringscentrum”.
I beslutet rekommenderas kommunerna anta följande beslut i berörd nämnd
eller styrelse:
1. Kommunerna rekommenderas anta Region Dalarnas förslag på
organisering och budget av Dala Valideringscentrum, samt att
Malung/Sälens kommun blir huvudman för organiseringen av Dala
Valideringscentrum.
2. Kommunerna rekommenderas finansiera Dala Valideringscentrum
med 5,55 kr/innevånare per år. Förslaget omfattar två år 2017-02-012019-01-31.
Beslutsunderlag
Region Dalarnas direktion den 26 oktober 2016 § 234
Missiv från Region Dalarna den 17 januari 2017
Kommunstyrelsen den 31 januari 2017 § 18
Kommunfullmäktiges beslut
1. Hedemora kommun antar organisering och budget av Dala
Valideringscentrum, samt att Malung/Sälens kommun blir huvudman
för organiseringen av Dala Valideringscentrum.
2. Dala Valideringscentrum finansierares med 5,55 kr/innevånare per
år. Förslaget omfattar två år 2017-02-01-2019-01-31.
3. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga medlemskommuner
fattar ett likalydande beslut.

Utdrag till
Region Dalarna
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§ 16

Dnr KS060-17 027

Anmälan av motion om att kommunen ska upprätta en
utbildningsplan i psykosocial problemlösning
Sammanfattning
Följande motion av Allan Mattsson (KL) anmäls:
”Psykiska problem och upplev stress i arbetet är huvudproblem och orsak till
många sjukskrivningar inom kommunen. Det är dessutom dessa
sjukskrivningar som är svårast att komma till rätta med. Problemen kan
gälla konflikter och missförstånd mellan personal och ledningen, mellan
personal och deras samarbetspartners alternativt när det gäller t.ex lärare
med föräldrar eller inom hemtjänsten med anhöriga. Det ingår i chefens
uppdrag att lösa dessa situationer. Men chefen kan bara göra det om hen har
de rätta kunskaperna och verktygen.
Syfte:
Samtidigt vet vi att de viktigaste faktorerna för medarbetare är att ha en
känsla och kontroll av meningsfullhet i sitt arbete samt en känsla av att vara
sedd och förstådd. Chefer som är trygga i sin kunskap och förmåga att
hantera de psykosociala problem bland sina underlydande med empati och
förståelse är chefer som kan leda och utveckla sin verksamhet. Det är också
dessa chefer som kan leda sina arbetsgrupper på ett sätt som minskar
sjukskrivning och ökar arbetsglädjen för alla inblandade.
Åtgärd:
Vi yrkar därför att våra chefer inom kommunens alla verksamheter skall få
utbildning och vid behov löpande handledning i att hantera nämnda problem
med ett psykologiskt synsätt som ger dem de rätta verktygen att möta sina
medarbetare där de befinner sig och förstå dem och därmed kunna
gemensamt komma fram till lösningar som gynnar alla parter.
Vi föreslår därför:
att kommunen upprättar en utbildningsplan i psykosocial problemlösning
att kommunen så snart som möjligt anordnar utbildning enl. intentionerna i
denna motion.”
Forts. § 16
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Forts. § 16
Motionen har av kommunsekreteraren remitterats till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Motion av Allan Mattsson (KL) den 1 februari 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har
remitterat motionen till kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

34(43)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-02-14

§ 17

Dnr KS073-17 019

Anmälan av motion om att regelbundet genomföra
trygghetsmätningar på tätortsnivå
Sammanfattning
Följande motion av Gustav Ericsson (M) anmäls:
”Det saknas en representativ trygghetsmätning i Hedemora kommun.
Nationellt kommer Polisen framöver att börja arbeta med
trygghetsmätningar. Men, Polisens trygghetsmätningar kommer endast att
ske på lokalpolisområdesnivå. Det är bra att Polisen kommer att genomföra
trygghetsmätningar, men det är från kommunens sida viktigt att ha
möjligheten att ännu tydligare kunna lokalisera de områden där Hedemora
kommuns innevånare känner otrygghet. Därför bör Hedemora kommun,
årligen, genomföra en trygghetsmätning som visar resultat på tätortsnivå.
Med det resultat som presenteras av en trygghetsmätning på tätortsnivå får
Hedemora kommun, lokala Bråttförebyggande rådet (BRÅ) och Polisen
tydliga svar på frågor som till exempel hur tryggheten upplevs i exempelvis
Långshyttan jämfört med centralorten, var det körs för snabbt, finns det
personer som avstår från aktiviteter på grund av hot? Trygghetsmätningen
bör förslagsvis göras i form av en relativt omfattande enkätundersökning,
med slumpmässigt utvalda personer i ålderkategorin 15-85 år.
Jag yrkar:
att

Hedemora kommun tar fram och, årligen, genomför en
trygghetsmätning på tätortsnivå.”

Motionen har av kommunsekreteraren remitterats till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Motion av Gustav Ericsson (M) den 14 februari 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har
remitterat motionen till kommunstyrelsen.
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§ 18

Dnr KS038-17 043

Anmälan och besvarande av interpellation om att
dagens skatter inte kan finansiera ett bibehållet
offentligt åtagande
Följande interpellation av Allan Mattsson (KL), ställd till kommunstyrelsens
ordförande, anmäls:
”Under 2016 presenterade Konjunkturinstitutet (KI) en rapport med
rubriken: "Dagens skatter kan inte finansiera ett bibehållet offentligt
åtagande.". Rapporten är omfattande och denna interpellation kan inte ta upp
allt i rapporten, men några av slutsatserna är alarmerande och måste tas upp
till diskussion, för att Hedemora kommun på ett tidigt stadium skall kunna
vara förberedd på vad som måste göras inför de kommande åren.
KI skriver bland annat följande:
-

"Nuvarande skattesatser kommer inte att räcka för att finansiera ett
välfärdsåtagande på dagens nivå de kommande 25 åren."

-

"För att finansiera ett bibehållet välfärdsåtagande framöver och
samtidigt hålla de offentliga finanserna i balans skulle skattekvoten skatter och avgifter som andel av BNP - behöva höjas med ca 3
procentenheter till 2040."

Sedan början av 1990-talet utgjorde individer 80 år och äldre ca 4 procent av
befolkningen. År 2040 har andelen fördubblats till 8 procent. Därmed stiger
också behovet av äldreomsorg. Om personaltätheten förblir den samma som
idag kommer personalbehovet inom välfärdssektorn öka med 30 procent till
2040.
Enligt SCB:s befolkningsprognos från 2015 kommer befolkningen i Sverige
att öka från 9,8 miljoner till 12,2 miljoner är 2040. År 2005 var
försörjningskvoten 0,70, vilket innebär att det fanns 70 unga och äldre per
100 individer i arbetsför ålder. Denna kvot kommer att öka dramatiskt
framöver.
Idag är den förväntade återstående medellivslängden för en 65-åring ca 20
år. Till år 2040 har den ökat till 23 år och kommer att fortsätta öka.
Forts. § 18

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

36(43)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-02-14

Forts. § 18
Genomsnittskostnaden per individ för välfärdstjänster tilltar påtagligt från
och med åldersgruppen 65-69 år och är dubbelt så hög som för
åldersgruppen 60-64 år och för åldersgruppen 75-79 är den tre gånger så
hög.
KI skissar på tre olika scenarier:
1. Ett bibehållet välfärdsåtagande och offentliga finanser i balans,
kräver att skattekvoten höjs, till motsvarande 2006-års nivå.
2. Behovet av välfärdstjänster hålls oförändrat trots stigande ålder och
stigande befolkningstal, samt att vi höjer pensionsåldern och arbetar
längre än till dagens 65 år.
3. Personaltätheten sänks successivt med 0,3 procent per år. På 25 års
sikt innebär detta en minskad personaltäthet med 7 procent.
Med anledning av dessa KI:s, tre alternativ, vill jag fråga KSO följande:
a. Har ni i majoriteten diskuterat hur Hedemora kommun skall lösa de
problem KI tar upp?
b. Med bakgrund av KI:s framtidsscenario - Vilket av de tre alternativen i
KI:s rapport anser du är den väg Hedemora kommun skall välja?”
Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas och den besvaras
av kommunstyrelsens ordförande Ulf Hansson (S), vilken även lämnat ett
skriftligt svar.
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§ 19

Dnr KS414-16 023

Befrielse från uppdrag och val av ny ersättare till
kommunstyrelsen
Sammanfattning
Nermin Basic (S) önskar befrielse från uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Nermin Basic (S) den 29 december 2016
Kommunfullmäktiges beslut
Befrielse från uppdraget beviljas.

Utdrag till
Kommunstyrelsen
Nermin Basic
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§ 20

Dnr KS039-17 023

Befrielse från uppdrag och val av ny ersättare till
bildningsnämnden
Sammanfattning
Mattias Nyström (S) önskar befrielse från uppdraget som ersättare i
bildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Mattias Nyström (S) den 20 januari 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Befrielse från uppdraget beviljas.

Utdrag till
Bildningsnämnden
Mattias Nyström
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§ 21

Dnr KS050-17 023

Befrielse från uppdrag och val av ny ersättare till både
kommunstyrelsen och miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
Sammanfattning
Fredrik Svensson (M) önskar befrielse från uppdraget som ersättare i både
kommunstyrelsen och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Fredrik Svensson (M) den 24 januari 2017
Kommunfullmäktiges beslut
1. Befrielse från uppdragen beviljas.
2. Till ny ersättare i kommunstyrelsen för tiden fram till och med 2018-1231 väljs Petter Isacson (M).
3. Till ny ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för tiden fram
till och med 2018-12-31 väljs Samir Zuljevic (M).

Utdrag till
Kommunstyrelsen
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Fredrik Svensson
Petter Isacson
Samir Zuljevic
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§ 22

Dnr KS048-17 023

Befrielse från uppdrag och val av ny ledamot till
kommunstyrelsen
Sammanfattning
Solbritt Andersson (V) önskar befrielse från uppdraget som ledamot i
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Solbritt Andersson (V) den 23 januari 2017
Kommunfullmäktiges beslut
1. Befrielse från uppdraget beviljas.
2. Till ny ledamot i kommunstyrelsen för tiden fram till och med 2018-1231 väljs Kenneth Andersson (V).
3. Till ny ersättare i kommunstyrelsen för tiden fram till och med 2018-1231 väljs Solbritt Andersson (V).

Utdrag till
Kommunstyrelsen
Solbritt Andersson
Kenneth Andersson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

41(43)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-02-14

§ 23

Dnr KS071-17 023

Befrielse från uppdrag och val av ny ersättare till miljöoch samhällsbyggnadsnämnden
Sammanfattning
Britt-Marie Bergstedt (S) önskar befrielse från uppdraget som ersättare i
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Britt-Marie Bergstedt (S) den 14 februari 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Befrielse från uppdraget beviljas.

Utdrag till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Britt-Marie Bergstedt
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§ 24

Delgivningar
Följande delgivningar anmäls:
a) KS052-14 456 Kammarrätten i Sundsvalls beslut att inte meddela
prövningstillstånd för överklagat kommunfullmäktige beslut den 5
april 2016 § 37, att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet
”Medborgarförslag om att upprätta en plats för att sortera avfall”
b) KS052-14 456 Högsta Förvaltningsdomstolens beslut att inte
meddela prövningstillstånd för överklagat kommunfullmäktige beslut
den 5 april 2016 § 37, att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i
ärendet ”Medborgarförslag om att upprätta en plats för att sortera
avfall”
c) KS053-17 739 Rapportering enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen av
ej verkställda beslut enligt SoL och LSS perioden 2016-10-01 –
2016-12-31
d) Anteckningar från möte med kommunfullmäktiges presidium den 2
februari 2017
e) Ärenden inkomna, men ej färdigberedda, till kommunfullmäktige
efter senaste sammanträdet:
- Förslag på personalförsörjningsplan
- Riktlinje för styrdokument
- Strategisk långsiktig plan för sjuktalen i Hedemora kommun:
Förslag om en förtätning i chefsleden i Hedemora kommun i syfte
att minska sjuktalen.
- Begäran från omsorgsnämnden att från vård- och
omsorgsförvaltningen få överföra investeringsmedel från år 2016
till år 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.
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