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§ 25

Dnr KS105-17 023

Delgivning från Länsstyrelsen Dalarna om att ny
ersättare har utsetts
Sammanfattning
Göran Nerpin (S) har önskat befrielse från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.
Länsstyrelsen Dalarna har genomfört en ny sammanräkning och beslutat att
utse Sofie Söderberg (S) till ny ersättare i kommunfullmäktige för
Socialdemokraterna.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Göran Nerpin (S) den 7 mars 2017
Skrivelse från Göran Nerpin (S) den 8 mars 2017
Länsstyrelsen Dalarna den 16 mars 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig ha tagit del av informationen.
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§ 26

Dnr KS027-17 829

Anmälan av medborgarförslag om namnbyte på del av
Bergslagsgatan
Sammanfattning
Följande medborgarförslag anmäls:
”Ändring av gatans namn! Bergslagsgatan 1-5 och 4-8 ligger inte i för
förlängningen av Bergslagsgatan som leder mot Vikmanshyttan. (Den delen
av Bergslagsgatan ligger mitt emot Borganäsvägen) Som jag har förstått så
kommer det att bli en rondell i korsningen Borganäsvägen, Brunnsjögatan
och Bergslagsgatan mot Vikmanshyttan. Vilket ytterligare gör att nuvarande
riktning ännu tydligare visar att vår del av Bergslagsgatan inte hör ihop med
Bergslagsgatan. Redan nu går det att se tydligt på kartbilden,
Mitt förslag blir då att man byter namn på den delen som jag har beskrivit, så
att den får heta som man kan se att den gjorde på gamla bilder (bilaga) från
förr. Då hade gatan namnet: ”BERGSLAGSBACKEN”. Det skulle innebära
att det blir lättare för de som ska gästa oss att hitta hit.
Jag har talat med flera boende på gata om förslaget. Och de tycker att det
vore bra med ett namnbyte. Med önska om en snabb behandling!”
Beslutsunderlag
Medborgarförslag den 14 mars 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlåter till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att
besluta i ärendet.

Utdrag till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Medborgarförslagsställare

Justerandes sign
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§ 27

Utdelning av Hedemorablomman
Med upprinnelsen i en motion till kommunfullmäktige har införts att
fullmäktige ska kunna visa sin uppskattning till någon som gjort en god
insats för samhället och/eller varit en god ambassadör för kommunen, gärna
inom områdena folkhälsa, jämställdhet, integration eller miljö. Barn,
ungdomar och vuxna kan nomineras.
Förslag på personer eller en verksamhet som ska uppvaktas samt en
motivering till varför personen eller verksamheten förtjänar uppvaktningen,
kan skickas till kommunen eller lämnas i en särskild brevlåda i kommunens
reception.
På dagens sammanträde delar kommunfullmäktiges ordförande Jonas
Carlgren (M) ut blomma till Edvin Anger med följande motivering:
”Äntligen har Hedemora en skidåkare av rang. Med styrka, teknik och taktik
nådde Edvin ända upp i topp. Guld i sprinten i ungdoms-SM och andra
platsen på Ungdoms-Vasan visar på Edvins stora bredd och talang. Vi
hoppas på nästa säsong och fler fantastiska lopp.”

Justerandes sign
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§ 28

Dnr KS041-15 041

Årsredovisning 2016
Sammanfattning
Utkast till kommunens årsredovisning 2016 presenteras.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 28 februari 2017
beslutade arbetsutskottet att de tagit del av presentationen av utkastet för
kommunens årsredovisning 2016 och beslutade att överlämna ärendet utan
eget förslag till kommunstyrelsen. Gustav Ericsson (M) deltog inte i beslutet
med följande motivering:
”Moderaterna deltar inte i beslut om årsredovisning för 2016 med hänvisning
till att handlingarna kom oss till del mindre än 24 timmar innan
kommunstyrelsens arbetsutskott.”.
Ekonomichefen redogjorde på kommunstyrelsens sammanträde för
årsredovisningen 2016. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå
kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen 2016 för Hedemora
kommun. Gustav Ericsson (M), Britt-Inger Remning (M) och Anna Hållén
(M) lämnade följande protokollsanteckning:
”Minst 32 mål i Hedemora kommuns måluppfyllelse för 2016 är inte
uppnådda, exklusive de mål som är delvis uppnådda eller påbörjade. I flera
fall saknas en beskrivning till varför målen inte är uppnådda eller hur de ska
nås.”
Beslutsunderlag
Förslag till Årsredovisning 2016 den 27 februari 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 februari 2017 § 28
Kommunstyrelsen den 14 mars 2017 § 27
Kommunfullmäktiges beslut
Årsredovisning 2016 för Hedemora kommun godkänns.
Protokollsanteckning
Moderaterna lämnar följande protokollsanteckning:
”Minst 32 mål i Hedemora kommuns måluppfyllelse för 2016 är inte
uppnådda, exklusive de mål som är delvis uppnådda eller påbörjade. I flera
fall saknas en beskrivning till varför målen inte är uppnådda eller hur de ska
nås. Det är framför allt i bildningsförvaltningen kommunen har svårt att nå
Forts. § 28
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Forts. § 28
målen. Samma mål som inte nåddes under 2016 har rullats över till 2017,
och det finns tyvärr en risk att flera av de målen inte nås under 2017.
Majoriteten måste se över måluppfyllelsen för 2018 för att inte skapa en
negativ känsla av att Hedemora kommun missar de mål man satt upp.
Gällande tilläggsbudget för 2016. Den 23 oktober 2015 slöt Alliansen och
regeringspartierna Migrationsöverenskommelsen. Den innehöll bland annat
en utbetalning av statsbidrag till kommunerna. Statsbidraget beräknades på
hur stort åtagande kommunerna tagit på sig i flyktingsituationen under 2015.
Syfte med statsbidraget var att stärka och förbättra integrationen för de
asylsökande. Det statsbidrag som utdelades till Hedemora kommun uppgick
till 59,1 miljoner kronor, för 2016 återstod det 54,5. Att minska Hedemora
kommuns pensionsskuld är bra och viktigt, men från Moderaterna och
Liberalerna hade vi hellre sett att de pengar vi fick från staten på grund av
vårt generösa flyktingmottande gick till integrationssatsningar i första hand.”

Justerandes sign
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§ 29

Dnr KS041-15 041

Revisionsberättelse för 2016
Sammanfattning
Kommunens revisorer har granskat kommunstyrelsens och nämndernas
verksamhet och genom utsedda lekmannarevisorer även verksamheten i
kommunens företag Hedemora Energi AB med dotterbolagen Hedemora
Kraft och Värme AB och Hedemora Elnät AB samt AB Hedemorabostäder
med dotterbolag Hedemora kommunfastigheter AB.
I revisionsberättelsen framförs att kommunens räkenskaper är rättvisande
och att styrelsen och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig.
Revisorerna föreslår kommunfullmäktige att:
1. Bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna samt
enskilda ledamöter i dessa organ.
2. Godkänna kommunens årsredovisning för 2016.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse för 2016 den 20 mars 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig ha tagit del av revisionsberättelsen och
lägger den till handlingarna.

Justerandes sign
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§ 30

Dnr KS041-15 041

Fråga om ansvarsfrihet
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att ta ställning till revisorernas förslag att tillstyrka
ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda
förtroendevalda i dessa organ.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse för 2016 den 20 mars 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de förtroendevalda i dessa
organ beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Justerandes sign
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§ 31

Dnr KS060-17 027

Behandling av motion om att kommunen ska upprätta
en utbildningsplan i psykosocial problemlösning
Sammanfattning
Följande motion av Allan Mattsson (KL) har av kommunfullmäktige
remitterats till kommunstyrelsen för behandling:
”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. § 31
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Forts. § 31
Kommunstyrelseförvaltningen redogör i en tjänsteskrivelse att Hedemora
kommun tagit ett krafttag i sjukskrivningarna och det år 2016 togs fram en
långsiktig plan för hur Hedemora kommun ska arbeta med sjukfrånvaro.
Under 2016 utbildades chefer i organisationen i hur planen fungerar och
temat i utbildningen var även det hälsofrämjande ledarskapet.
Under 2017 är utbildningstemat involverande ledarskap som syftar till att
öka engagemanget hos medarbetarna. Medarbetarna ska bli sedda och hörda
samt vara involverade.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår varken avslag eller bifall till
motionen med motiveringen att arbetet med utbildningsplan i psykosocial
problemlösning redan pågår.
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att motionen ska vara
besvarad med motiveringen att Hedemora kommun redan har en utarbetad
och pågående utbildningsplan i psykosocial problemlösning.
Beslutsunderlag
Motion av Allan Mattsson (KL) den 1 februari 2017
Kommunfullmäktige den 14 februari 2017 § 16
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 8 februari 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 februari 2017 § 32
Kommunstyrelsen den 14 mars 2017 § 30
Yrkande
Ulf Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Allan Mattsson (KL) och Gustav Ericsson (M) yrkar bifall till motionens attsats 1, att kommunen upprättar en utbildningsplan i psykosocial
problemlösning.
Beslutsgång
Ordförande ställer de två yrkandena mot varandra och finner att
kommunfullmäktige ska besluta att motionen är besvarad med motiveringen
att Hedemora kommun redan har en utarbetad och pågående utbildningsplan
i psykosocial problemlösning.
Omröstning begärs.

Forts. § 31
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Forts. § 31
Beslutsgång i omröstningen
Ordförande presenterar ett förslag till beslutsgång som godkänns. Den som
vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut röstar JA, den som vill
bifalla Allan Mattssons (KL) och Gustav Ericssons (M) yrkande röstar NEJ.
Omröstningsresultat
Vid omröstningen avges 25 JA-röster och 13 NEJ-röster. Se bifogat
omröstningsprotokoll.
Därmed har kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut, att kommunfullmäktige ska besluta att motionen är
besvarad med motiveringen att Hedemora kommun redan har en utarbetad
och pågående utbildningsplan i psykosocial problemlösning.
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses besvarad med motiveringen att Hedemora kommun redan
har en utarbetad och pågående utbildningsplan i psykosocial problemlösning.
Reservation
Allan Mattsson (KL), Ulf Kindlund (KL), Per Bengtsson (KL), Georg
Larsson (KL), Anna Eling (L), Carin Trogen (SD), Gustav Ericsson (M),
Erik Nilses (M), Göran Wennerström (M), Britt-Inger Remning (M), Lennart
Mångs (M), Birgitta Westholm (M) och Jonas Carlgren (M).
Moderaterna lämnar följande motivering till reservationen:
”Vi reserverar oss mot beslutet då intentionen med motionen är att
Hedemora kommun ska upprätta en utbildningsplan i psykosocial
problemlösning. Någon sådan utbildningsplan finns inte idag, och enligt
intention med motionen yrkade vi att en sådan skulle upprättas.”
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§ 32

Dnr KS061-17 042

Begäran från omsorgsnämnden, vård- och
omsorgsförvaltningen, om överföring av
investeringsmedel från år 2016 till år 2017
Sammanfattning
Omsorgsnämnden beslutade den 25 januari 2017 att begära hos
kommunfullmäktige att få överföra 920 tkr i investeringsmedel från år 2016
till 2017 för accesspunkter och taklyftar.
Investeringsmedlen fanns avsatta under år 2016 inom vård- och
omsorgsförvaltningens budget, för larm på de särskilda boendena. Under året
framkom att larmen inte kunde anses som en investering utan att
förvaltningen skulle leasa larmen. Det resulterade i att ett överskott uppkom
på investeringsmedlen. I upphandlingen hade det inte framkommit att de
accesspunkter, som var tvungna att sättas upp för att larmen skulle fungera,
var betydligt fler än vad som tidigare var sagt. Accesspunkterna kan
betraktas som en investering. Den ökade kostnaden för detta är ca 500 tkr.
Vård- och omsorgsförvaltningen har även ett behov av att investera i
taklyftar, en kostnad på 420 tkr.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att godkänna att omsorgsnämnden överför 920 tkr i
investeringsmedel från år 2016 till 2017 för accesspunkter och taklyftar.
Beslutsunderlag
Omsorgsnämnden den 25 januari 2017 § 8
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 februari 2017 § 31
Kommunstyrelsen den 14 mars 2017 § 29
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner att omsorgsnämnden överför 920 tkr i
investeringsmedel från år 2016 till 2017 för accesspunkter och taklyftar.

Utdrag till
Ekonomiavdelningen
Omsorgsnämnden
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§ 33

Dnr KS083-17 055

Revidering av Taxa för extern kopiering
Sammanfattning
Förslag på revidering av taxa för extern kopiering presenteras. Nuvarande
taxa är antagen av kommunfullmäktige år 2002 och
kommunstyrelseförvaltningen föreslår att taxan ska vara densamma som
stadsbibliotekets taxa för kopiering och utskrifter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen den 17 februari 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 februari 2017 § 34
Kommunstyrelsen den 14 mars 2017 § 32
Kommunfullmäktiges beslut
Förslag på revidering av Taxa för kopiering antas.

Utdrag till
Författningssamlingen
Förvaltningarna
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§ 34

Dnr KS082-17 024

Revidering av Bestämmelser om ersättningar till
kommunalt förtroendevalda
Sammanfattning
Förslag på revidering av Bestämmelser om ersättningar till kommunalt
förtroendevalda presenteras. Kommunstyrelseförvaltningen har föreslagit att
Bestämmelserna om ersättningar till kommunalt förtroendevalda,
Resekostnader, ska revideras. Nuvarande lydelse i § 12 Resekostnader, är:
”Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts
enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i det
kommunala reseavtalet.”
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 28 februari 2017
yrkade Gustav Ericsson (M) att reseersättning även ska utgå ifrån studieort.
Yrkandet bifölls. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta
följande lydelse för § 12:
”Ersättning för resekostnader vid sammanträde eller förrättning inom
kommunen utgår med belopp som fastställs för kommunens arbetstagare i
det kommunala reseavtalet. Reseersättning utgår ifrån ordinarie bostad,
ordinarie arbetsplats eller studieort till sammanträdesort eller
förrättningsplatsen om avståndet överstiger tre km. Ersättning för
resekostnad ersätts endast vid nyttjandet av egen bil eller vid utlägg för
buss- eller tågbiljett.”
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen den 17 februari 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 februari 2017 § 35
Kommunstyrelsen den 14 mars 2017 § 33
Kommunfullmäktiges beslut
Förslag på revidering av Bestämmelser om ersättningar till kommunalt
förtroendevalda antas.

Utdrag till
Författningssamlingen
Nämndsekreterarna
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§ 35

Dnr KS049-17 020

Förslag till Personalförsörjningsplan för Hedemora
kommun
Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag till
Personalförsörjningsplan för Hedemora kommun och föreslår
kommunfullmäktige att besluta om att anta planen.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 februari 2017 yrkade Gustav
Ericsson (M) att alla tjänster samt vikariat som överstiger 6 månader ska
annonseras både internt och externt, med Hedemora kommuns hemsida som
miniminivå, såvida det inte strider med rådande lagstiftning. Yrkandet
avslogs. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att det i
Personalförsörjningsplan för Hedemora kommun skulle tilläggas att de med
3 månaders visstidsanställning ska ha rätt till heltid.
Arbetsutskottet beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att anta Personalförsörjningsplan för Hedemora
kommun. Gustav Ericsson (M) reserverade sig mot beslutet med följande
motivering:
”Alla lediga tjänster längre än sex månader inom Hedemora kommun, borde
åtminstone annonseras på Hedemora kommuns hemsida, såvida det inte
strider mot lagstiftningen. Det är viktigt att Hedemora kommun strävar efter
största möjliga transparens. Vi anser inte att heltidstjänst ska vara den
enskildes ensamma rättighet. Bemanning och tjänstgöringsgrad måste
harmoniera med verksamhetens målsättningar, brukarnas behov och
önskemål samt ta hänsyn till ekonomin. I uppdraget som arbetsgivare måste
det alltid vara en balanserad avvägning mellan verksamhetens behov och den
enskildes önskemål. Ingen verksamhet mår i längden bra av att enbart det
ena ska vara gällande. Visstidsanställda över 3 månader ska inte ingå i
Hedemora kommuns satsning om Rätt till Heltid.”
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkade Gustav Ericsson (M) att alla
tjänster samt vikariat som överstiger 6 månader ska annonseras både internt
och externt, med Hedemora kommuns hemsida som miniminivå, såvida det
inte strider med rådande lagstiftning. Yrkandet avslogs. Gustav Ericsson
(M), Britt-Inger Remning (M) och Anna Hållén (M) reserverade sig med
följande motivering:
”Alla lediga tjänster längre än sex månader inom Hedemora kommun, borde
Forts. § 35
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Utdragsbestyrkande
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Forts. § 35
åtminstone annonseras på Hedemora kommuns hemsida, såvida det inte
strider mot lagstiftningen. Det är viktigt att Hedemora kommun strävar efter
största möjliga transparens. Vi anser inte att heltidstjänst ska vara den
enskildes ensamma rättighet. Bemanning och tjänstgöringsgrad måste
harmoniera med verksamhetens målsättningar, brukarnas behov och
önskemål samt ta hänsyn till ekonomin. I uppdraget som arbetsgivare måste
det alltid vara en balanserad avvägning mellan verksamhetens behov och den
enskildes önskemål. Ingen verksamhet mår i längden bra av att enbart det
ena ska vara gällande. Visstidsanställda över 3 månader ska inte ingå i
Hedemora kommuns satsning om Rätt till Heltid.”
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen den 24 januari 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 februari 2017 § 36
Kommunstyrelsen den 14 mars 2017 § 34
Yrkande
Britt-Inger Remning (M) yrkar att:
1. alla tjänster samt vikariat som överstiger 6 månader ska annonseras
både internt och externt, med Hedemora kommuns hemsida som
miniminivå, såvida det inte strider med rådande lagstiftning.
2. Visstidsanställda över 3 månader ska inte ingå i Hedemora kommuns
satsning om Rätt till Heltid.
3. För övrigt bifall till Personalförsörjningsplanen.
Ulf Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut, att anta
Personalförsörjningsplanen.
Beslutsgång
Ordförande ställer de två yrkandena mot varandra och finner att
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut, att anta
Personalförsörjningsplanen.
Kommunfullmäktiges beslut
Personalförsörjningsplan för Hedemora kommun antas.

Forts. § 35
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Forts. § 35
Reservation
Gustav Ericsson (M), Erik Nilses (M), Göran Wennerström (M), Britt-Inger
Remning (M), Lennart Mångs (M), Birgitta Westholm (M), Jonas Carlgren
(M), Allan Mattsson (KL), Ulf Kindlund (KL), Per Bengtsson (KL), Georg
Larsson (KL), Anna Eling (L) och Carin Trogen (SD).
Moderaterna lämnar följande motivering till reservationen:
”Alla lediga tjänster längre än sex månader inom Hedemora kommun, borde
åtminstone annonseras på Hedemora kommuns hemsida, såvida det inte
strider mot lagstiftningen. Det är viktigt att Hedemora kommun strävar efter
största möjliga transparens. Vi anser inte att heltidstjänst ska vara den
enskildes ensamma rättighet. Bemanning och tjänstgöringsgrad måste
harmoniera med verksamhetens målsättningar, brukarnas behov och
önskemål samt ta hänsyn till ekonomin. I uppdraget som arbetsgivare måste
det alltid vara en balanserad avvägning mellan verksamhetens behov och den
enskildes önskemål. Ingen verksamhet mår i längden bra av att enbart det
ena ska vara gällande. Visstidsanställda över 3 månader ska inte ingå i
Hedemora kommuns satsning om Rätt till Heltid.”

Utdrag till
Personalavdelningen
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§ 36

Dnr KS019-17 050

Överenskommelse och reglemente mellan Hedemora
kommun och Landstinget Dalarna om Välfärdsforums
uppgift och roll
Sammanfattning
Förslag till överenskommelse och reglemente mellan Hedemora kommun
och Landstinget Dalarna om Välfärdsforums uppgift och roll, presenteras.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 17 januari 2017 att uppdra
till omsorgsnämnden att yttra sig i ärendet.
Omsorgsnämnden beslutade den 22 februari 2017 att ställa sig bakom
förslaget till överenskommelse.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att anta
överenskommelse och reglemente mellan Hedemora kommun och
Landstinget Dalarna om Välfärdsforums uppgift och roll.
Beslutsunderlag
Förslag till överenskommelse och reglemente mellan Hedemora kommun
och Landstinget Dalarna om Välfärdsforums uppgift och roll den 10 januari
2016
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 januari 2017 § 19
Omsorgsnämnden den 22 februari 2017 § 26
Kommunstyrelsen den 14 mars 2017 § 38
Kommunfullmäktiges beslut
Överenskommelse och reglemente mellan Hedemora kommun och
Landstinget Dalarna om Välfärdsforums uppgift och roll, antas.

Utdrag till
Landstinget Dalarna
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Utdragsbestyrkande

21(33)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-03-28

§ 37

Dnr KS388-15 700

Mat- och måltidspolicy
Sammanfattning
Vid behandlingen av ett medborgarförslag om att det ska serveras
lokalproducerad mat i all verksamhet inom kommunen och att kommunen
ska undvika att light-produkter köps in, beslutade kommunstyrelsen den 31
januari 2017 att uppdra till kostchefen att inkomma med en redogörelse om
kommunen köper in light-produkter och isåfall varför.
Kostchefen har inkommit med en redogörelse som presenteras för
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kostchefen beskriver i sin redogörelse att fett är ett viktigt näringsämne och
att fett delas in i mättat och omättat respektive fleromättat fett. Fleromättade
fetter är livsnödvändiga eftersom kroppen inte själv kan tillverka dem utan
de måste tillföras med maten. Vanliga källor till fleromättat fett är fet fisk
och oljor medan mättat fett främst kommer från animaliskt fett i till exempel
korv, ost, smör och andra feta mejeriprodukter. För att klara skollagens krav
på näringsriktighet och samtidigt kunna använda lite grädde och crème
fraiche som smakförhöjare i maten följer kommunen Svenska
Livsmedelsverkets råd att byta mättat fett mot mer omättat/fleromättat fett
till exempel genom att använda rapsolja i matlagning, servera lax 7-8 ggr per
termin, minska på antalet korvserveringar, servera bordsmargariner och
lättmjölk.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att:
1. Bildningsförvaltningen får i uppdrag att se över Mat- och
måltidspolicyn.
2. Mat- och måltidspolicyn ska vara kommunstyrelsens arbetsutskott
tillhanda den 1 september 2017.
3. Bredbart smör och bordsmargarin ska finnas som alternativ vid
servering inom kommunens verksamheter.

Forts. § 37
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Utdragsbestyrkande

22(33)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-03-28

Forts. § 37
Beslutsunderlag
Medborgarförslag den 1 december 2015
Kommunfullmäktige den 15 december 2015 § 190
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 6 december 2016
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 januari 2017 § 2
Kommunstyrelsen den 31 januari 2017 § 2
Bildningsförvaltningens redogörelse den 27 februari 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 februari 2017 § 40
Kommunstyrelsen den 14 mars 2017 § 39
Yrkande
Ulf Hansson (S) yrkar att punkten 3 i kommunstyrelsens förslag till beslut,
ska strykas samt att Mat- och måltidspolicyn ska vara bildningsnämnden
tillhanda den 4 oktober 2017.
Ordförande finner att yrkandet bifalles.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Bildningsförvaltningen får i uppdrag att se över Mat- och
måltidspolicyn.
2. Mat- och måltidspolicyn ska vara bildningsnämnden tillhanda den 4
oktober 2017.

Utdrag till
Bildningsnämnden

Justerandes sign
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§ 38

Dnr KS037-16 002

Anmälan av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Nämnderna ska enligt 3 kap 15 § kommunallagen årligen redovisa hur de har
fullgjort uppdrag som fullmäktige har delegerat till dem.
Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningen den 15 mars 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig ha tagit del av informationen.

Utdrag till
Omsorgsnämnden
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§ 39

Dnr KS125-17 210

Anmälan av interpellation om publicering av aktuella
handläggningstider på Hedemora kommuns hemsida
Följande interpellation av Britt-Inger Remning (M), ställd till ordförande i
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, anmäls:
”För snart två år sedan (2015-05-04) lämnades en motion av Larz Andersson
(M) till kommunsekreteraren. Motionen kan sammanfattas enligt följande:
”Hedemora kommun har tidigare haft långa handläggningstider för tillstånd
såsom bygglov. Åtgärder har vidtagits för att effektivisera handläggningen i
syfte att hålla handläggningstiderna så korta som möjligt och leverera en
bättre service till kommunens näringsidkare och invånare. Kommunikation
och transparens är viktigt för att upprätthålla invånarnas förtroende för
kommunen därför föreslår jag att aktuell handläggningstid ska presenteras på
kommunens hemsida under Bygga, Bo & Miljö.
Yrkande:
Med hänvisning till ovanstående yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar
Att ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda
möjligheten att publicera aktuella handläggningstider på hemsidan.”
Kommunfullmäktigesammanträdet 2016-09-13 fattade beslut om att bifalla
motionen. Trots beslut om bifall har ännu inte några aktuella
handläggningstider publicerats på Hedemora kommuns hemsida.
Med anledning av ovanstående har jag följande fråga till Miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Per Fagerström (S)
-

När kan vi få se aktuella handläggningstider på Hedemora kommuns
hemsida?”

Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas. Ordförande Per
Fagerström (S) meddelar att den besvaras vid ett senare tillfälle.
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§ 40

Dnr KS339-16 023

Val av ny ersättare i omsorgsnämnden
Sammanfattning
Sofia Axelsson (M) har beviljats befrielse från uppdraget som ledamot i
omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige utsåg den 18 oktober 2016 Birgitta
Westholm (M) till ny ledamot. Val av ny ersättare efter Birgitta Westholm
(M) ska ske.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Sofia Axelsson den 12 oktober 2016
Kommunfullmäktige den 18 oktober 2016
Kommunfullmäktiges beslut
Till ny ersättare i omsorgsnämnden för tiden fram till och med 2018-12-31
väljs Christina Karlsdotter (M).

Utdrag till
Christina Karlsdotter
Omsorgsnämnden
Matrikeln

Justerandes sign
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§ 41

Dnr KS377-16 023

Val av ny ledamot i Gemensam nämnd för
språktolkförmedling
Sammanfattning
Mammad Maleki (S) har beviljats befrielse från uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige, ledamot i Gemensam nämnd för språktolkförmedling,
ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och som nämndeman.
Val av ny ledamot återstår att utse till Gemensam nämnd för
språktolkförmedling.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Mammad Maleki (S) den 7 november 2016
Kommunfullmäktige den 22 november 2016
Kommunfullmäktiges beslut
Till ny ledamot i Gemensam nämnd för språktolkförmedling för tiden fram
till och med 2018-12-31 väljs Daniel Andersson (S).

Utdrag till
Daniel Andersson
Gemensam nämnd för språktolkförmedling
Matrikeln

Justerandes sign
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27(33)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-03-28

§ 42

Dnr KS414-16 023

Val av ny ersättare till kommunstyrelsen
Sammanfattning
Nermin Basic (S) har beviljats befrielse från uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsen. Val av ny ersättare efter ska därmed ske.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Nermin Basic (S) den 29 december 2016
Kommunfullmäktige den 14 februari 2017 § 19
Kommunfullmäktiges beslut
Till ny ersättare i kommunstyrelsen för tiden fram till och med 2018-12-31
väljs Johan Svensson (S).

Utdrag till
Johan Svensson
Kommunstyrelsen
Matrikeln
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§ 43

Dnr KS039-17 023

Val av ny ersättare till bildningsnämnden
Sammanfattning
Mattias Nyström (S) har beviljats befrielse från uppdraget som ersättare i
bildningsnämnden. Val av ny ersättare ska därmed ske.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Mattias Nyström (S) den 20 januari 2017
Kommunfullmäktige den 14 februari 2017 § 20
Kommunfullmäktiges beslut
Till ny ersättare i bildningsnämnden för tiden fram till och med 2018-12-31
väljs David Aura (S).

Utdrag till
David Aura
Bildningsnämnden
Matrikeln
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§ 44

Dnr KS098-17 023

Befrielse från uppdrag och val av ny ledamot och
ersättare i bildningsnämnden
Sammanfattning
Mostafa Geha (L) önskar befrielse från uppdraget som ledamot i
bildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Mostafa Geha (L) den 27 februari 2017
Kommunfullmäktiges beslut
1. Befrielse från uppdragen beviljas.
2. Till ny ledamot i bildningsnämnden för tiden fram till och med 2018-1231 väljs Kristina Norström (MP).
3. Till ny ersättare i bildningsnämnden för tiden fram till och med 201812-31 väljs Mostafa Geha (L).

Utdrag till
Kristina Norström (MP)
Mostafa Geha (L)
Bildningsnämnden
Matrikeln
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§ 45

Dnr KS078-17 023

Befrielse från uppdrag och val av ny ledamot i
styrelserna för Hedemora Energi AB, Hedemora Kraft
och Värme AB och Hedemora Elnät AB
Sammanfattning
Jenny Gotthardsson (C) önskar befrielse från uppdraget som ledamot och
vice ordförande i styrelserna för Hedemora Energi AB, Hedemora Kraft och
Värme AB och Hedemora Elnät AB från och med årsstämman 2017.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Jenny Gotthardsson (C) den 15 februari 2017
Kommunfullmäktiges beslut
1. Befrielse från uppdragen beviljas.
2. Till ny ledamot, tillika vice ordförande, i styrelserna från och med
årsstämman 2017 för Hedemora Energi AB, Hedemora Kraft och Värme
AB och Hedemora Elnät AB väljs Lars Bergfalk (C).
3. Till ny ersättare i styrelsen för Hedemora Energi AB väljs Gun Drugge
(C).

Utdrag till
Jenny Gotthardsson
Lars Bergfalk
Gun Drugge
Hedemora Energi AB
Matrikeln
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§ 46

Dnr KS105-17 023

Befrielse från uppdrag och val av ny ledamot i
styrelserna för Hedemora Energi AB, Hedemora Kraft
och Värme AB och Hedemora Elnät AB
Sammanfattning
Göran Nerpin (S) önskar befrielse från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige, ledamot och ordförande i styrelserna för Hedemora
Energi AB, Hedemora Kraft och Värme AB och Hedemora Elnät AB från
och med årsstämman 2017.
Länsstyrelsen Dalarna har inkommit med beslut att utse Sofie Söderberg (S)
till ny ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Göran Nerpin (S) den 7 mars 2017
Skrivelse från Göran Nerpin (S) den 8 mars 2017
Kommunfullmäktiges beslut
1. Befrielse från uppdragen beviljas.
2. Till ny ordförande i styrelserna från och med årsstämman 2017 för
Hedemora Energi AB, Hedemora Kraft och Värme AB och
Hedemora Elnät AB väljs Lars-Olov Nordholm (S).
3. Till ny ledamot i styrelserna från och med årsstämman 2017 för
Hedemora Energi AB, Hedemora Kraft och Värme AB och
Hedemora Elnät AB väljs Göran Hoffman (S).
4. Till ny ersättare i styrelserna från och med årsstämman 2017 för
Hedemora Energi AB, Hedemora Kraft och Värme AB och
Hedemora Elnät AB väljs Håkan Morelius (S).

Utdrag till
Göran Nerpin
Lars-Olov Nordholm
Göran Hoffman
Håkan Morelius
Hedemora Energi AB
Matrikeln
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§ 47

Delgivningar
Följande delgivningar anmäls:
a) KS105-17 023 Länsstyrelsen Dalarnas beslut att utse Sofie Söderberg
(S) till ny ersättare i kommunfullmäktige.
b) Trafikverkets beslut att inte bevilja ansökan TRV2017/3992
Vägvisning till Smedby utmed väg 69 samt väg 270, Hedemora
kommun.
c) Ärenden inkomna, men ej färdigberedda, till kommunfullmäktige
efter senaste sammanträdet:
- Behandling av motion om kajan – en sanitär olägenhet
- Behandling av motion om införandet av en social
investeringsfond för en likvärdig skola
- Styrmodell för Hedemora kommun
d) Anteckningar från möte med kommunfullmäktiges presidium den 16
mars 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.
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