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Jonas Carlgren (M)
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Jan Bergqvist (M)
Allan Mattsson (KL)
Ulf Kindlund (KL)
Per Bengtsson (KL)
Vesa Remsu (KL) §§ 48-65
Georg Larsson (KL) §§ 66-68
Kristina Norström (MP)
Leif Stenberg (MP)
Anna Eling (L)
Carin Trogen (SD)
Owe Ahlinder (C)
Erica Drugge (C)
Kristina Lundgren (C)
Mikael Gotthardsson (C)
Anette Granegärd (C)
Sara Hansson (V)
Kenneth Andersson (V)
Solbritt Andersson (V)
Ulf Hansson (S)
Agneta Andreasson-Bäck (S)
Per Fagerström (S)
Anki Rooslien (S)
Lars Westlund (S)
Kajsa-Lena Fagerström (S)
Anita Hedqvist (S)
Henrik Selin (S)
Anna-Karin Dahl (S)
Daniel Andersson (S)
Karin Högvall (S)
Leif Fredriksson (S)
Berndt Nygårds (S)

Led.

Tj.ers.

Ja

Nej Avst

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Summa omröstning:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ja

Nej Avst

Ja

Nej Avst

Ja

Nej Avst

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-04-25

Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning
§ 48

Fastställande av dagordning .............................................................. 5
§ 49

Dnr KS119-17 315

Anmälan av medborgarförslag om parkeringsbevis till boende intill
parkeringen vid Erikshjälpen .............................................................. 6
§ 50

Utdelning av Hedemorablomman ....................................................... 7
§ 51

Information om arbetet med alkohol- narkotika-, doping- och
tobaksfrågor ....................................................................................... 8
§ 52

Dnr KS118-17 112

Förslag avseende reviderad styrmodell för Hedemora kommun inför
Mål och budget 2018.......................................................................... 9
§ 53

Dnr KS302-15

459

Behandling av motion om kajan – en sanitär olägenhet ................... 11
§ 54

Dnr KS029-15

610

Behandling av motion rörande social investering inom skolan .......... 13
§ 55

Dnr KS125-17 210

Svar på interpellation om publicering av aktuella handläggningstider
på Hedemora kommuns hemsida .................................................... 15
§ 56

Dnr KS126-17 107

Årsredovisning 2016 för stiftelser förvaltade av Hedemora kommun 16
§ 57

Dnr KS217-16 107

Årsredovisning 2016 för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund ... 17
§ 58

Dnr KS127-17 106

Årsredovisning 2016 för Gemensamma nämnden för alkohol, tobak
och receptfria läkemedel .................................................................. 18
§ 59

Dnr KS179-16 106

Årsredovisning 2016 för Västmanland-Dalarna Lönenämnd............. 19
§ 60

Dnr KS092-17 106

Bokslut och verksamhetsberättelse 2016 för Gemensam nämnd för
upphandling ..................................................................................... 20
§ 61

Dnr KS128-17 190

Förslag till revidering av riktlinjer för arvoden och ersättningar till gode
män för ensamkommande asylsökande barn med anledning av
regeringskansliets promemoria den 2016-06-21 .............................. 21
§ 62

Dnr KS096-17 048

Erbjudande från Sveriges Kommuner och Landsting om att köpa
aktier i företaget Inera AB ................................................................ 24
§ 63

Dnr KS037-16 002

Anmälan av delegationsbeslut ......................................................... 25
§ 64

Dnr KS145-17 019

Anmälan av motion om policy för huskurage .................................... 26
§ 65

Justerandes sign

Dnr KS149-17 169

Utdragsbestyrkande

3(32)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-04-25

Motion om trygghetsstödjande verksamhet i Hedemora kommun .... 28
§ 66

Dnr KS101-17 330

Anmälan av och svar på interpellation om planer för orterna utanför
centralorten Hedemora .................................................................... 30
§ 67

Dnr KS146-17 023

Befrielse från uppdrag och val av ny ersättare i omsorgsnämnden .. 31
§ 68

Delgivningar ..................................................................................... 32

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4(32)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-04-25

§ 48

Fastställande av dagordning
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag.
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§ 49

Dnr KS119-17 315

Anmälan av medborgarförslag om parkeringsbevis till
boende intill parkeringen vid Erikshjälpen
Sammanfattning
Följande medborgarförslag anmäls:
”Vi som bor på Gussarvsgatan 3 parkerar vid ovannämnda parkering. Någon
har gångavstånd till jobbet. Några är pensionärer och använder inte bilen
varje dag. Det innebär att vi måste starta bilen och flytta den varje dag för att
slippa parkeringsböter. På vintern då det är kallt måste bilen gå på tomgång
30 min för att inte batteriet ska försämras. Finns ingen logik i det med tanke
på miljöförstöring.
Då kommunen har fått miljöpris bör således kommunen medverka till att vi
som inte behöver använda bilen varje dag, kan parkera utan att få
parkeringsböter.
Förslag är att vi får ett parkeringsbevis att lägga i bilen. Utan namn och inte
heller knutit till registrering. Man kanske har en annan bil än just nu. Vi
ansvarar för att det inte missbrukas.”
Beslutsunderlag
Medborgarförslag den 17 mars 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.

Utdrag till
Kommunstyrelsen
Medborgarförslagsställare

Justerandes sign
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§ 50

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 Berndt
Nygårds (S) ut blomma till Karin Björk, Lena Andersson och Marie
Strömberg med följande motivering:
”Karin Björk, Lena Andersson och Marie Strömberg är de engagerade och
duktiga ridlärarna vid Hedemorabygdens ridklubb. De gör ett enormt jobb
med bygdens barn och ungdomar samt för den handikappverksamhet som
finns hos ridklubben. De är väldigt uppskattad och en drivkraft i ridklubben.
De är värdiga mottagare av Hedemorablomman!”
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§ 51

Information om arbetet med alkohol- narkotika-,
doping- och tobaksfrågor
Sammanfattning
Information ges om alkoholvanor och dess konsekvenser samt om
kommunens arbete och strategi kring alkohol-, narkotika-, doping- och
tobaksfrågor (ANDT) perioden 2016-2020.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

Justerandes sign
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§ 52

Dnr KS118-17 112

Förslag avseende reviderad styrmodell för Hedemora
kommun inför Mål och budget 2018
Sammanfattning
I januari 2016 föreslogs en översyn av Hedemora kommuns arbete med
fokusområdena folkhälsa, miljö, integration och jämställdhet som styrs av ett
stort antal policyer och planer, vilket försvårar för dess genomförande och
dess uppföljning. För att förenkla, förbättra och tydliggöra arbetet med
fokusområdena föreslogs en översyn av befintliga policyer och planer under
år 2016.
Översynen är nu genomförd vilket förde med sig fler frågor kring Hedemora
kommuns styrmodell och en genomlysning av denna modell.
Översynen av fokusområdena och genomlysningen av Hedemora kommuns
styrmodell har lett fram till förslag om:
1) reviderad vision för Hedemora kommun där hållbarhetsperspektivet
har förstärkts.
2) reviderad styrmodell för Hedemora kommun för att förstärka den
röda tråden från KF-nivå till enhetsnivå samt tydliggöra de fyra olika
styrperspektiven.
3) nya kommunövergripande mål som sedan ska brytas ner av nämnden.
Till målen kopplas nyckeltal som årligen följs upp.
4) en hållbarhetsstrategi som är sammanhållande för de fyra
fokusområdena istället för ett antal separata policydokument.
5) temaår införs för att årligen särskilt belysa och lyfta upp ett av KF
utvalt tema inom hållbar utveckling.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att samtliga punkter 1-5 ovan
beslutas för att kunna fortsätta att utveckla styrmodellen i kommunen i och
med budgetarbetet inför Mål och budget 2018. Hållbarhetsstrategin kommer
att tas upp separat.

Forts. § 52
Forts. § 52
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen den 16 mars 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 mars 2017 § 49
Kommunstyrelsen den 11 april 2017 § 46
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att samtliga punkter 1-5 nedan beslutas
i enlighet med ovanstående beskrivningar och matriser:
1) reviderad vision för Hedemora kommun där
hållbarhetsperspektivet har förstärkts.
2) reviderad styrmodell för Hedemora kommun för att förstärka
den röda tråden från kommunfullmäktige nivå till enhetsnivå
samt tydliggöra de fyra olika styrperspektiven.
3) nya kommunövergripande mål som sedan ska brytas ner av
nämnden. Till målen kopplas nyckeltal som årligen följs upp.
4) en hållbarhetsstrategi som är sammanhållande för de fyra
fokusområdena istället för ett antal separata policydokument.
5) temaår införs för att årligen särskilt belysa och lyfta upp ett av
kommunfullmäktige utvalt tema inom hållbar utveckling.
2. Nyckeltal och nämndsmål ska processas i samband med
budgetprocessen inför Mål och Budget 2018.

Utdrag till
Nämnderna
Förvaltningarna
KF-presidiet
Uppdragsbevakningen
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§ 53

Dnr KS302-15

459

Behandling av motion om kajan – en sanitär olägenhet
Sammanfattning
Följande motion av Gustav Ericsson (M) anmäldes till kommunfullmäktige
den 20 oktober 2015:
”I Hedemora kommun är och har kajan länge varit ett återkommande
problem. Upprepade gånger blir flera vittnen till hur himlen mörknar när
tusentals kajor lyfter från hustaken och skymmer solen. Det är som att
komma rätt in i en Hitchcockfilm och såväl kommuninvånare som
genomresande och turister upplever ett obehag över detta.
Utöver att kajorna skapar ett obehagligt och skrämmande intryck av
Hedemora som stad så orsakar de andra problem. Problemen är framför allt
nedsmutsning i form av avföring och fjädrar, utspridning av sopor samt
skadegörelse på grödor. Bönder som är verksamma i Hedemora kommun har
yttrat ett missnöje över kajan då den förstör delar av höstsådden. De
betraktar kajan som ett skadedjur i och med den skadegörelse den utför på
deras grödor. På kommunens hemsida framgår det att miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen inte bedriver saneringsskytte på fåglar. Med
anledning av att inget saneringsskytte bedrivs så är det lämpligt att
kommunen upprättar en strategisk plan för att minska kajbeståndet i
Hedemora kommun. Det är mycket viktigt att en sådan plan upprättas för att
kunna minska den nedsmutsning och utspridning av sopor som kajorna
orsakar samt motverka den skadegörelse som kajorna utför på böndernas
grödor.
Jag yrkar att
kommunfullmäktige beslutar att Hedemora kommun upprättar en strategisk
plan för att minska kajbeståndet i kommunen.”
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att
bifalla motionen och att en strategisk plan för att minska kajbeståndet i
kommunen ska tas fram.

Forts. § 53
Forts § 53
Vid kommunstyrelsen yrkade Gustav Ericsson (M) och Owe Ahlinder (C)
bifall till motionen och Leif Stenberg (MP) lämnade följande tilläggsyrkande
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att ”Hedemora kommun upprättar en strategisk plan för att minska
kajbeståndet i kommunen. I planen bör det även beaktas om mängden kajor
kan minskas genom åtgärder som minskar kajornas möjligheter att komma åt
ätbart avfall.”.
Ordförande fann att tilläggsyrkandet skulle avslås och att förslaget till
kommunfullmäktige är att bifalla motionen och att kommunfullmäktige
uppdrar till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att utarbeta en strategisk
plan för att minska kajbeståndet i kommunen.
Beslutsunderlag
Motion av Gustav Ericsson den 25 september 2015.
Kommunfullmäktige den 20 oktober 2015 § 140
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 7 december 2016 § 105
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 mars 2017 § 45
Kommunstyrelsen den 11 april 2017 § 47
Yrkande
Britt-Inger Remning (M) och Owe Ahlinder (C) yrkar bifall till motionen.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden att utarbeta en strategisk plan för att minska
kajbeståndet i kommunen.
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§ 54

Dnr KS029-15

610

Behandling av motion rörande social investering inom
skolan
Sammanfattning
Allan Mattsson (KL) har i en motion skrivit bland annat ”Utbildning är den
samhällsstruktur som äger den största potentialen att utrusta barn och
ungdomar med kapacitet att överskrida familjebakgrundens sociala
begränsningar”. Han hänvisar till OECD 2014 och Skolverket 2012, m.m.
och avslutar motionen med 10 olika förslag gällande förskola, fritidshem och
skola.
Bildningsnämnden har beslutat att ställa sig bakom bildningsförvaltningens
yttrande och föreslår kommunfullmäktige att motionen därmed ska anses
vara besvarad.
Vid kommunstyrelsen yrkade Allan Mattsson (KL) bifall till motionen och
Ulf Hansson (S) yrkade att motionen skulle föreslås vara besvarad genom att
ställa sig bakom bildningsnämndens beslut.
Ordförande fann att Allan Mattssons (KL) yrkande avslogs och att förslaget
till kommunfullmäktige ska vara att ställa sig bakom bildningsnämndens
beslut, att anta bildningsförvaltningens yttrande som sitt eget, och därmed
ska motionen anses vara besvarad.
Allan Mattsson (KL) reserverade sig mot beslutet med följande motivering:
”Jag reserverar mig mot kommunstyrelsens besvarande av min motion om
social investeringsfond. Genom att inte ge större resurser till skolan för att
motverka och utjämna skillnader av betyg beroende på föräldrarnas
socioekonomiska bakgrund, riskerar vi döma dessa elever till livslångt
utanförskap.”.
Beslutsunderlag
Motion av Allan Mattsson den 23 januari 2015.
Kommunfullmäktige den 15 februari 2015 § 14
Bildningsnämnden den 13 mars 2017 § 25
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 mars 2017 § 46
Kommunstyrelsen den 11 april 2017 § 48
Forts. § 54
Forts. § 54
Yrkande
Allan Mattsson (KL) yrkar bifall till motionen.
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Ulf Hansson (S) och Anki Rooslien (S) yrkar bifall kommunstyrelsens
förslag till beslut, att ställa sig bakom bildningsnämndens beslut, att anta
bildningsförvaltningens yttrande som sitt eget, och därmed anses motionen
vara besvarad.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige ställer sig bakom bildningsnämndens beslut, att anta
bildningsförvaltningens yttrande som sitt eget, och därmed anses motionen
vara besvarad.
Reservation
Allan Mattsson (KL), Ulf Kindlund (KL, Per Bengtsson (KL) och Vesa
Remsu (KL) reserverar sig mot beslutet.
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§ 55

Dnr KS125-17 210

Svar på interpellation om publicering av aktuella
handläggningstider på Hedemora kommuns hemsida
Följande interpellation av Britt-Inger Remning (M), ställd till ordförande i
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, har av kommunfullmäktige den 27
mars 2017 medgetts att få ställas:
”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 och den besvaras
av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Per Fagerström (S).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

15(32)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-04-25

§ 56

Dnr KS126-17 107

Årsredovisning 2016 för stiftelser förvaltade av
Hedemora kommun
Sammanfattning
Ekonomiavdelningen överlämnar årsredovisningen för kommunens stiftelser
till kommunstyrelsen för underskrift.
Efter det att kommunstyrelsen godkänt och undertecknat redovisningarna
lämnar revisorn en revisionsberättelse. Ärendet lämnas sedan till
kommunfullmäktige för godkännande.
Kommunstyrelsen beslutade den 11 april 2017 att godkänna och underteckna
redovisningarna.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2016 för kommunens stiftelser från ekonomiavdelningen den
27 mars 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 april 2017 § 54
Kommunstyrelsen den 11 april 2017 § 50
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för kommunens
stiftelser 2016.
2. Kommunstyrelsen beviljas ansvarsfrihet vad avser kommunens stiftelser
2016.

Utdrag till
Ekonomiavdelningen
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§ 57

Dnr KS217-16 107

Årsredovisning 2016 för Södra Dalarnas
Räddningstjänstförbund
Sammanfattning
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund har översänt sin årsredovisning för
2016.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2016 från Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund den 29
mars 2016
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 april 2017 § 55
Kommunstyrelsen den 11 april 2017 § 51
Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisningen 2016 för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund
godkänns.
2. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Utdrag till
Södra Dalarnas Samordningsförbund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 58

Dnr KS127-17 106

Årsredovisning 2016 för Gemensamma nämnden för
alkohol, tobak och receptfria läkemedel
Sammanfattning
Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel har
översänt sin årsredovisning för 2016 till omsorgsnämnden i Hedemora
kommun. Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att
godkänna årsredovisningen 2016 för Gemensamma nämnden för alkohol,
tobak och receptfria läkemedel samt att bevilja Gemensamma nämnden för
alkohol, tobak och receptfria läkemedel ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2016.
Beslutsunderlag
Omsorgsnämnden den 22 mars 2017 § 44
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 april 2017 § 58
Kommunstyrelsen den 11 april 2017 § 54
Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisningen 2016 för Gemensamma nämnden för alkohol,
tobak och receptfria läkemedel godkänns.
2. Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Utdrag till
Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

18(32)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-04-25

§ 59

Dnr KS179-16 106

Årsredovisning 2016 för Västmanland-Dalarna
Lönenämnd
Sammanfattning
Västmanland-Dalarna Lönenämnd har översänt sin årsredovisning för 2016.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2016 från Västmanland-Dalarna Lönenämnd den 15 mars
2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 mars 2017 § 47
Kommunstyrelsen den 11 april 2017 § 55
Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisningen 2016 för Västmanland-Dalarna Lönenämnd
godkänns.
2. Västmanland-Dalarna Lönenämnd beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2016.

Utdrag till
Västmanland-Dalarna Lönenämnd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 60

Dnr KS092-17 106

Bokslut och verksamhetsberättelse 2016 för
Gemensam nämnd för upphandling
Sammanfattning
Upphandlingscenters verksamhetsberättelse samt bokslut 2016 har
överlämnats från Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan till
Hedemora kommun.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan
den 20 februari 2017 § 2
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 mars 2017 § 48
Kommunstyrelsen den 11 april 2017 § 56
Kommunfullmäktiges beslut
1. Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2016 för Gemensamma
nämnden för upphandlingssamverkan godkänns.
2. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Utdrag till
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 61

Dnr KS128-17 190

Förslag till revidering av riktlinjer för arvoden och
ersättningar till gode män för ensamkommande
asylsökande barn med anledning av regeringskansliets
promemoria den 2016-06-21
Sammanfattning
Regeringen har föreslagit ett nytt ersättningssystem för mottagandet av
ensamkommande barn och unga i Regeringskansliets promemoria daterad
2016-06-21. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017. Förslaget
kommer att innebära ekonomiska konsekvenser för kommunerna. För
överförmyndarnas del kommer man inte längre att kunna återsöka medel hos
Migrationsverket för de kostnader man haft för arvoden- och ersättningar till
gode män för ensamkommande barn och tolkkostnader under asylperioden.
Styrgruppen för V-Dala Överförmyndarsamverkan har beslutat att göra en
framställan till respektive kommunfullmäktige i samverkanskommunerna om
en revidering av gällande riktlinjer för arvoden och ersättningar till gode
män för ensamkommande asylsökande barn och föreslår
kommunfullmäktige att anta följande fem punkter:
1. Ersättning för gode man enligt 2 § lagen (2005:429) för
ensamkommande barn ska från och med 1 juli 2017 utgå med ett fast
schablonarvode om 2,25 procent av prisbasbeloppet (år 2017 - I 008
kr) per månad och uppdrag samt rätt till kostnadsersättning enligt
uppvisade utlägg och reseersättning enligt den av riksdagen beslutade
skattefria bilersättningen (år 2015 uppgår den till 18,50 kronor per
mil). Beslutet ersätter tidigare beslut för arvodering av gode män med
uppdrag för ensamkommande barn.
Kostnadsersättning beviljas om gode mannen kan visa upp vad man
haft för kostnader och med vilka belopp. Bilersättning ska styrkas
med uppgift om antal kilometer, färdväg och syfte med resan.
2. Om barnet blir kallat till Migrationsverket utgår en ersättning om 200
kronor per timme i arvode till gode mannen.
3. Om särskilda skäl föreligger har överförmyndarkansliet möjlighet att
i förväg godkänna att en åtgärd vidtas som normalt inte ingår inom
ramen för godemansuppdraget. Då utgår en ersättning om 200 kronor
per timme i arvode till den gode mannen.
Forts. § 61

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 61
4. God man ska lämna in redovisning av utfört uppdrag varje kvartal i
enlighet med direktiv från V-Dala Överförmyndarsamverkan.
5. Överförmyndaren förbehåller sig rätten att göra en individuell
skälighetsbedömning av arvodesnivån i ärendena.
Beslutsunderlag
V-Dala Överförmyndarsamverkan den 24 mars 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 april 2017 § 59
Kommunstyrelsen den 11 april 2017 § 57
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar presenterade förslag i fem punkter gällande
revidering av gällande riktlinjer för arvoden och ersättningar till gode män
för ensamkommande asylsökande barn:
1. Ersättning för gode man enligt 2 § lagen (2005:429) för
ensamkommande barn ska från och med 1 juli 2017 utgå med ett fast
schablonarvode om 2,25 procent av prisbasbeloppet (år 2017 - 1 008
kr) per månad och uppdrag samt rätt till kostnadsersättning enligt
uppvisade utlägg och reseersättning enligt den av riksdagen beslutade
skattefria bilersättningen (år 2015 uppgår den till 18,50 kronor per
mil). Beslutet ersätter tidigare beslut för arvodering av gode män med
uppdrag för ensamkommande barn.
Kostnadsersättning beviljas om gode mannen kan visa upp vad man
haft för kostnader och med vilka belopp. Bilersättning ska styrkas
med uppgift om antal kilometer, färdväg och syfte med resan.
2. Om barnet blir kallat till Migrationsverket utgår en ersättning om 200
kronor per timme i arvode till gode mannen.
3. Om särskilda skäl föreligger har överförmyndarkansliet möjlighet att
i förväg godkänna att en åtgärd vidtas som normalt inte ingår inom
ramen för godemansuppdraget. Då utgår en ersättning om 200 kronor
per timme i arvode till den gode mannen.
4. God man ska lämna in redovisning av utfört uppdrag varje kvartal i
enlighet med direktiv från V-Dala Överförmyndarsamverkan.
5. Överförmyndaren förbehåller sig rätten att göra en individuell
skälighetsbedömning av arvodesnivån i ärendena.
Forts. § 61

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 61

Utdrag till
V-Dala Överförmyndarsamverkan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 62

Dnr KS096-17 048

Erbjudande från Sveriges Kommuner och Landsting
om att köpa aktier i företaget Inera AB
Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) erbjuder Sveriges kommuner att
gå in som delägare i Inera AB som sedan den 16 mars 2017 är ett bolag inom
SKL Företag-sfären.
Varje kommun erbjuds att förvärva fem aktier till ett värde av 42 500 kronor.
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 april 2017 beslutade att vidare föreslå
att Hedemora kommun ska tacka ja till erbjudandet från Sveriges Kommuner
och Landsting att förvärva fem aktier i Inera AB, till ett värde av 42 500
kronor. Gustav Ericsson (M) deltog inte i beslutet med följande motivering:
”Vi i Moderaterna upplever en del oklarheter kring ett eventuellt köp av
aktier i Inera. Återkommer till kommunstyrelsesammanträdet den 11 april.”
Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att tacka ja till
erbjudandet från Sveriges Kommuner och Landsting att förvärva fem aktier i
Inera AB, till ett värde av 42 500 kronor.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Sveriges Kommuner och Landsting den 27 mars 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 april 2017 § 60
Kommunstyrelsen den 11 april 2017 § 58
Kommunfullmäktiges beslut
Hedemora kommun tackar ja till erbjudandet från Sveriges Kommuner och
Landsting att förvärva fem aktier i Inera AB, till ett värde av 42 500 kronor.

Utdrag till
Sveriges Kommuner och Landsting

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 63

Dnr KS037-16 002

Anmälan av delegationsbeslut
Sammanfattning
Nämnderna ska enligt 3 kap 15 § kommunallagen årligen redovisa hur de har
fullgjort uppdrag som fullmäktige har delegerat till dem.
Beslutsunderlag
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 29 mars 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig ha tagit del av informationen.

Utdrag till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 64

Dnr KS145-17 019

Anmälan av motion om policy för huskurage
Sammanfattning
Följande motion av Kristina Lundgren (C) anmäls:
”Det uppskattas att runt 20 personer varje år dör till följd av våld från en
partner eller tidigare partner. Av dessa är 14 stycken kvinnor som mördats av
sin tidigare eller nuvarande man.
I majoriteten av fallen har våldet pågått under en längre tid, då framförallt
inom hemmets fyra väggar. Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är ett av de
fyra jämställdhetspolitiska målen och något som vi självklart vill bidra till.
Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är dock inte bara att uppfylla ett
jämställdhetspolitiskt mål det är också att rädda liv.
Utöver våldet som vuxna utövar mot andra vuxna uppskattas det att 200.000
barn i Sverige upplever våld i hemmet. Det innebär att vart tionde barn lever
i en miljö där det förekommer våld. Våldet sker ofta bakom stängda dörrar,
men det är inte en ursäkt för att låta bli att agera. Därför finns Huskurage.
Huskurage är en ideell förening med målet att förebygga och förhindra våld i
nära relationer. Föreningen har utarbetat en metod framtagen av föreningens
grundare, kriminologen Nina Rung och Peter Svensson som arbetat i flera år
med våldsförebyggande arbete.
Metoden går ut på att ge grannar ett verktyg att agera, för att få en möjlighet
att visa omtanke och omsorg mot våra grannar då någon far illa. Det hela är
alltså att skapa civilkurage, i husen där vi bor.
Att införa Huskurage är inget som är krångligt eller innebär en stor kostnad.
Det handlar om att anta en policy (bifogas) om hur vi önskar att boende
agerar vid oro för våld. Policyn består av:


Knacka på hos grannen.



Vid behov hämta hjälp av andra grannar.



Ring polisen vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.

Policyn kan spridas genom utskick till boende eller genom att sättas upp i
trapphuset. Med Huskurage är vi med och tydligt visar att vi är emot våldet.

Forts. § 64

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 64
Genom Huskurage vet utsatta även att det finns hjälp att få och de som slår
vet att de inte längre kommer kunna fortsätta i det tysta. Detta leder till att vi
tillsammans skapar en norm där vi agerar och hjälper både vuxna och barn
till ett liv fritt från våld.
En rad bostadsbolag, bostadsrättsföreningar och kommuner har redan infört
Huskurage.
Centerpartiet och Husby-Hedemora Centerkvinnor i Hedemora kommun vill
att Huskurage införs som norm i kommunens bostadsbolag, samt att vi
verkar för att privata bostadsbolag inför Huskurage och att vi tillsammans
ansvarar för utbildningsinsatser och implementering av policyn. Därmed kan
vi förebygga våld och rädda liv.
Vi yrkar :
1. Att Hedemora kommun inför Huskurage i kommunens bostadsbolag
samt verkar för att privata fastighetsägare gör detsamma.
2. Att Hedemora kommun genomför utbildnings- och
informationsinsatser så att implementering sker snarast.”
Kommunsekreteraren har remitterat motionen till AB Hedemorabostäder.
Beslutsunderlag
Motion från Kristina Lundgren (C) den 20 april 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har
remitterat motionen till AB Hedemorabostäder.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 65

Dnr KS149-17 169

Motion om trygghetsstödjande verksamhet i Hedemora
kommun
Sammanfattning
Följande motion av Anna Eling (L) anmäls:
”Med anledning av det som inträffat den senaste tiden i vår kommun, där
civila drabbas av det mest omänskliga våldet, så har Liberalerna i Hedemora
tagit till sig av invånarnas önskan av trygghet och förbättrat säkerhetsläget.
Som vi ser det är det nödvändigt att vända den nedåtgåendespiralen genom
att lyfta de individer som kan sprida en positiv känsla och inspirera individer
till att agera rätt istället för fel. Det är av största vikt att varje individ som
befinner sig i vår kommun känner sig accepterad och accepterar andra
utifrån allas lika värde och allas lika rätt att bemötas med respekt.
Här är det av största vikt att samtliga partier ser till invånarnas bästa och
jobbar åt samma håll.
Hedemora kommun bör enligt vår mening instifta ett civilkurage pris som
tilldelas personer som på något vis i en allvarlig situation eller händelse
uppvisat civilkurage och eller försökt hjälpa andra utan tanke på egen
vinning eller säkerhet. Samt att kommunen i varje tätort dvs. Stadskärnan,
Svedjan, Emaus inkl Tallåkern , Västerby inkl Österby, Vikmanshyttan,
Garpenberg ,Långshyttan samt övriga orter vid behov, skapar en
trygghetsgrupp med på orten välkända trygga individer som kan skapa en
extra trygghet kvällar och helger. Dessa individer ska givetvis erhålla
ersättning i form av arvode för varje tillfälle.
Deras roll är endast att skapa trygghet, någon att samtala med någon som kan
ge stöd och tillkalla polis i händelse av behov. En grupp trygghetsvakter helt
enkelt. Personer väl kända i samhället som ingjuter respekt och trygghet i
våra invånare. Personer som i sig själva är trygga välbalanserade vuxna
förebilder.
Vi yrkar:
1. Att ett trygghets/civilkurage pris instiftas i syfte att uppmuntra
individer att agera och ge en hjälpande hand när den behövs som
mest. Priset utdelas till enskilda individer som på något vis verkligen
visat på civilkurage.

Forts. § 65

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 65
2. Att kommunen inför trygghetsgrupper med för områdena välkända
individer som kan skapa trygghet och ge invånarna en lite tryggare
livsmiljö och som kan uppmuntra våra ungdomar att engagera sig och
göra rätt oftare än fel. Gärna i samarbete med nattvandrarna eller
likande organisationer.
3. Att ett extra ekonomiskt anslag ges till utsedd ansvarig nämnd för att
kunna genomföra detta.”
Kommunsekreteraren har remitterat motionen till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Motion från Anna Eling (L) den 24 april 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har
remitterat motionen till kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 66

Dnr KS101-17 330

Anmälan av och svar på interpellation om planer för
orterna utanför centralorten Hedemora
Följande interpellation av Allan Mattsson (KL), ställd till ordförande i miljöoch samhällsbyggnadsnämnden, anmäls:
”I årsredovisningen för 2016, redovisas bl.a investeringarna för det gångna
året om 21,1 mkr. Där ingår många bra och nödvändiga investeringar. Av
dessa 21,1 mkr, utgjorde investeringarna i Långshyttan och Vikmanshyttan
0,7 mkr eller 3,3 % !
När KSSU hade möte den 24/10 presenterade förvaltningen flera angelägna
åtgärder som skall göra centrala Hedemora attraktivare.
Nu består ju kommunen av mer än bara Hedemora stad. Hälften av
kommunens befolkning bor ju utanför centralorten. Därför frågar jag :
1. Vilka planer har Miljö- och Bygg för orterna utanför centralorten ?
2. Om det finns några sådana planer, när får vi i så fall information om
dessa ?”
Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas och den besvaras
av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Per Fagerström (S).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 67

Dnr KS146-17 023

Befrielse från uppdrag och val av ny ersättare i
omsorgsnämnden
Sammanfattning
Kjell Söderberg (KL) önskar befrielse från uppdrag som ersättare i
omsorgsnämnden.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Kjell Söderberg (KL) den 21 april 2017
Kommunfullmäktiges beslut
1. Befrielse från uppdraget beviljas.
2. Till ny ersättare i omsorgsnämnden för tiden fram till och med 201812-31 väljs Inga-Britt Johansson (KL).

Utdrag till
Kjell Söderberg
Inga-Britt Johansson
Omsorgsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 68

Delgivningar
Följande delgivningar anmäls:
a) KS149-16 751 Kommunstyrelsens beslut § 49, gällande
medborgarförslag om start av ungdomsfond för att motverka
skadegörelse och klotter.
b) KS062-17 200 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 28,
gällande medborgarförslag om att kommunen ska informera om
kommunens lokala ordningsföreskrifter gällande fyrverkerier
c) KS148-17 730 Gemensamma riktlinjer, boendestöd ordinärt boende
2017, socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen,
beslutad av omsorgsnämnden den 19 april 2017 § 42
d) Anteckningar från möte med kommunfullmäktiges presidium den 12
april 2017
e) Ärenden inkomna, men ej färdigberedda, till kommunfullmäktige
efter senaste sammanträdet:
- Remiss från Landstinget Dalarna med förslag om
regionsbildning 2019
- Överföring av det Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA) från
kommunstyrelsen till bildningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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