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§ 69

Fastställande av dagordning
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag.
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§ 70

Dnr KS170-17 023

Befrielse från uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige samt delgivning från Länsstyrelsen
Dalarna om att ny ersättare har utsetts
Sammanfattning
Ann Petersson (C) har önskat befrielse från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.
Länsstyrelsen Dalarna har genomfört en ny sammanräkning och beslutat att
utse Annika Ruth (C) till ny ersättare i kommunfullmäktige för Centerpartiet
Beslutsunderlag
Skrivelse från Ann Petersson (C) den 19 maj 2017
Länsstyrelsen Dalarna den 26 maj 2017
Kommunfullmäktiges beslut
1. Befrielse från uppdraget beviljas.
2. Kommunfullmäktige förklarar sig ha tagit del av informationen från
Länsstyrelsen Dalarna att utse Annika Ruth (C) till ny ersättare för
Centerpartiet för tiden fram till och med 2018-10-14.

Utdrag till
Ann Petersson
Annika Ruth
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§ 71

Dnr KS156-17 332

Anmälan av medborgarförslag om MTB-bana i
Hedemora
Sammanfattning
Följande medborgarförslag anmäls:
”Vi vill ha en mountainbike bana i stan där vi kan hoppa och ha kul. Vi
tänkte på Åhagens lekpark för där finns det gott om plats för att bygga den,
det är några som försökt bygga en själva men det gick inte så bra. Det har
varit förut en spolad isbana där man kunde åka skridskor men är ej det
längre. Vi skulle gärna bygga en men det skulle gått mycket bättre om vi fick
använda en grävare. Vi känner en som har en och som kunde hjälpa till om
vi fick tillstånd. För nuvarande är det närmaste stället att hoppa i Säter men
det är svårt att åka dit så ofta. Det vore nice om vi fick använda en grävare
och kunna bygga där.”
Beslutsunderlag
Medborgarförslag den 8 maj 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.

Utdrag till
Kommunstyrelsen
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§ 72

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 Christian Hedberg med följande motivering:
”Christian har visat att motivation, vilja och disciplin har tagit honom dit han
är idag. Landslagsspelare i kälkhockey, paralympier, föreläsare och
författare.
Christian bidrog i högsta grad till att det idag i Hedemora finns ett
kälkhockeylag och en ishall lämpad för kälkhockey, vilket är en av fyra
ishallar i Sverige som är anpassade för det.
Christian har även vunnit medaljer i rullstolsinnebandy och paracykling.
I februari 2018 stundar Paralympic i PyeongChang och vi håller tummarna
för att Christian med sitt lag kvalar sig vidare för fortsatt spel i
paraicehockey.
Trots kronisk smärta har Christian valt att leva livet och han är en sann
inspirationskälla för oss alla!”
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§ 73

Dnr KS073-17 019

Behandling av motion om att regelbundet genomföra
trygghetsmätningar på tätortsnivå
Sammanfattning
Följande motion av Gustav Ericsson (M) har av kommunfullmäktige
remitterats till kommunstyrelsen för behandling:
”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 Brottförebyggande 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 ålderskategorin 15-85 år.
Jag yrkar:
att

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

Kommunstyrelseförvaltningen delar motionärens syn på att det är viktigt att
fastställa vart orternas otrygga platser finns. Den metod som motionären
föreslår kommer dock att kräva en hel del resurser i form av tid och/eller
konsulttimmar för att genomföra en sådan omfattande enkätundersökning.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Hedemora kommun inte ska
genomföra trygghetsmätningar enligt motionärens intentioner och att
motionen ska avslås.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 16 maj 2017 yrkade
Gustav Ericsson (M) bifall till motionen. Yrkandet avslogs.
Arbetsutskottet beslutade att lämna ärendet vidare med förslaget att
motionen ska avslås.
Forts. § 73
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Forts. § 73
Gustav Ericsson (M) reserverade sig mot beslutet med följande motivering:
”Det är viktigt att Hedemora kommun får vetskap om var, varför och när
våra invånare känner sig otrygga i Hedemora och dess tätorter. En
trygghetsmätning på tätortsnivå är ett bra sätt att inhämta den vetskapen och
behöver inte nödvändigtvis vara kostsamt.”
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 30 maj 2017 yrkade Gustav
Ericsson (M) bifall till motionen. Yrkandet avslogs.
Gustav Ericsson (M), Britt-Inger Remning (M) och Anna Hållén (M)
reserverade sig mot beslutet med följande motivering:
”Det är viktigt att Hedemora kommun får vetskap om var, varför och när
våra invånare känner sig otrygga i Hedemora och dess tätorter. En
trygghetsmätning på tätortsnivå är ett bra sätt att inhämta den vetskapen och
med förebyggande åtgärder öka tryggheten för alla i hela Hedemora
kommun.”
Beslutsunderlag
Motion av Gustav Ericsson (M) den 14 februari 2017
Kommunfullmäktige den 14 februari 2017 § 17
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 16 februari 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 maj 2017 § 66
Kommunstyrelsen den 30 maj 2017 § 62
Yrkande
Gustav Ericsson (M), Britt-Inger Remning (M) och Jonas Carlgren (M) yrkar
bifall till motionen.
Ulf Hansson (S) yrkar att motionen ska avslås.
Beslutsgång
Ordförande ställer de två yrkandena mot varandra och finner att
kommunfullmäktige ska besluta att motionen ska avslås
Omröstning begärs.
Beslutsgång i omröstningen
Ordförande presenterar ett förslag till beslutsgång som godkänns. Den som
vill avslå motionen röstar JA, den som vill bifalla motionen röstar NEJ.

Forts. § 73
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Forts. § 73
Omröstningsresultat
Vid omröstningen avges 23 JA-röster och 14 NEJ-röster. Se omröstningslista
på sidan 2.
Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå motionen.
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås.
Reservation
Gustav Ericsson (M), Erik Nilses (M), Göran Wennerström (M), Britt-Inger
Remning (M), Birgitta Westholm (M), Lennart Mångs (M), Jan Bergqvist
(M), Jonas Carlgren (M), Leif Stenberg (MP), Krystyna Karlsson (MP),
Allan Mattsson (KL), Anneli Moilanen (KL), Per Bengtsson (KL), Vesa
Remsu (KL) och Anna Eling (L) reserverar sig mot beslutet.
Moderaterna och Liberalerna lämnar följande motivering till reservationen:
”Det är viktigt att Hedemora kommun får vetskap om var, varför och när
våra invånare känner sig otrygga i Hedemora och dess tätorter. En
trygghetsmätning på tätortsnivå är ett bra sätt att inhämta den vetskapen och
med förebyggande åtgärder öka tryggheten för alla i hela Hedemora
kommun. Vi kan inte blunda för den otrygghet som upplevs”.
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§ 74

Dnr KS196-16 754

Behandling av motion om barnfattigdom
Sammanfattning
Följande motion av Allan Mattsson (KL) har av kommunfullmäktige
remitterats till omsorgsnämnden för behandling:
”I dagarna presenterades en rapport från UNICEF. Den visar att Sverige
ligger dåligt till när man mäter hur långt utsatta barn tillåts halka efter. I en
jämförelse mellan rika länder hamnar Sverige långt ner på listan. Våra
grannländer ligger däremot i topp. Enl. rapporten hamnar Sverige på 23:e
plats av 35 länder, strax ovanför den sämsta gruppen och långt bakom
Danmark, Finland och Norge som intar topplaceringarna. Det är mycket
allvarligt att klyftorna i Sverige ökar och att många barn halkar efter och
hamnar i ett socialt utanförskap där de riskerar att fastna. Rapporten visar att
klyftorna mellan barn har ökat i många av de undersökta länderna. Sverige
tillhör de länder som har fallit mest, efter att tidigare ha placerat sig bland
toppländerna. Ett av skälen till denna utveckling som UNICEF pekar på, går
att utläsa i regeringens vårbudget prop. 2015/16:100, bilaga 2, som är den
Fördelningspolitiska redogörelsen. Transfereringarna (bl.a.
försörjningsstöden) är kopplade till prisutvecklingen och växer därför
långsammare än lönerna. Den ekonomiska standarden har därför i
genomsnitt utvecklats svagare för den del av befolkningen som har
transfereringar som huvudsaklig inkomstkälla. Ensamstående, framför allt
kvinnor med barn, är en grupp där andelen med låg ekonomisk standard är
förhållandevis stor. Det finns flera sätt att mäta ojämlikheter. En är den s.k.
Lorenzkurvan och ett annat mått är att mäta Gini-koefficienten. I bilaga 2 till
vårbudgeten går att utläsa att såväl Lorenzkurvan som Gini-koefficienten
visar att ojämlikheten i Sverige växer och då blir det främst barnen som får
betala priset.
Vi i Kommunlistan föreslår följande:
1. Att låta utreda hur många barn i kommunen som finns i en
ekonomiskt utsatt situation.
2. Att utifrån denna undersökning föreslå en höjning av normen för
försörjningsstödet för att i möjligaste mån motverka att barn hamnar i
ekonomisk utsatthet.”
Omsorgsnämnden beslutade den 21 april 2017 att föreslå till
kommunfullmäktige att avslå begäran om vidare utredning av barnfattigdom.
Forts. § 74
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Forts. § 74
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 30 maj 2017 yrkade Allan
Mattsson (KL) bifall till motionen. Yrkandet avslogs. Allan Mattsson (KL)
reserverade sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
Motion från Allan Mattsson (KL) den 10 maj 2016
Kommunfullmäktige den 24 maj 2016 § 67
Omsorgsnämnden den 21 april 2017 § 45
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 maj 2017 § 67
Kommunstyrelsen den 30 maj 2017 § 63
Yrkande
Allan Mattsson (KL) yrkar bifall till motionen.
Jan Bergqvist (M) och Jonas Carlgren (M) yrkar bifall till motionens första
förslagspunkt och avslag på andra förslagspunkten i motionen.
Ulf Hansson (S) yrkar att motionen ska avslås.
Beslutsgång del 1 av 2
Ordförande ställer först avslag mot bifall gällande motionens förslagspunkt
1. Ordförande finner att förslagspunkten 1 ska avslås.
Omröstning begärs.
Beslutsgång i omröstningen
Ordförande presenterar ett förslag till beslutsgång som godkänns. Den som
vill avslå motionens första förslagspunkt röstar JA, den som vill bifalla
motionens första förslagspunkt röstar NEJ.
Omröstningsresultat
Vid omröstningen avges 24 JA-röster och 12 NEJ-röster. 1 avstod. Se
omröstningslista på sidan 2.
Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå motionens första
förslagspunkt.
Beslutsgång del 2 av 2
Ordförande ställer sedan avslag mot bifall gällande motionens andra
förslagspunkt. Ordförande finner att andra förslagspunkten i motionen ska
avslås.
Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå motionen i sin helhet.
Forts. § 74
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Forts. § 74
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås.
Reservation
Allan Mattsson (KL), Anneli Moilanen (KL), Per Bengtsson (KL), Vesa
Remsu (KL), Gustav Ericsson (M), Erik Nilses (M), Göran Wennerström
(M), Britt-Inger Remning (M), Birgitta Westholm (M), Lennart Mångs (M),
Jan Bergqvist (M), Jonas Carlgren (M) och Anna Eling (L) reserverar sig
mot beslutet.
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§ 75

Dnr KS347-16 530

Förändrat huvudmannaskap samt skatteväxling för
kollektivtrafiken i Dalarna
Sammanfattning
Direktionen för Region Dalarna beslutade hösten 2016 att starta en process
för skatteväxling för kollektivtrafiken i Dalarna. Utredningen inför
skatteväxling och förändrat huvudmannaskap för kollektivtrafiken har utgått
från en grundläggande idé om att det samlade trafiksystemet ska klara alla
typer av resor. Skatteväxlingen kan genomföras endast under förutsättning
att samtliga kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige beslutar att
godkänna att skatteväxling sker.
Tidsplanen är pressad eftersom en gemensam ansökan från landstinget och
samtliga kommuner måste skickas till regeringen (finansdepartementet)
senast den 30 september 2017, om skatteväxling ska kunna ske 2018.
Ägande av bolagen som Region Dalarna idag äger helt eller delvis behöver
förändras då den regionala kollektivtrafikmyndigheten, som föreslås bli
Landstinget Dalarna, måste äga de bolag som myndigheten avropar
transporttjänster av.
Region Dalarnas direktion gav den 22 mars 2017 Kollektivtrafikrådet i
uppdrag att presentera förslag till skatteväxlingsnivå och eventuellt andra
förslag som är av betydelse för processen.
Kollektivtrafikrådet lade fram underlag till Region Dalarnas arbetsutskott 12
april 2017 och arbetsutskottet beslutade att delegerade uppgiften att föreslå
skatteväxlingsnivå, inför direktionen 26 april, till presidiet för direktionen.
Den 26 april 2017 valde direktionen att lyfta frågan till ett extrainsatt
direktionsmöte den 17 maj 2017.
Direktionen beslutade att rekommendera var och en av Dalarnas kommuner
och Landstinget Dalarna att besluta följande:
1. XX kommun/Landstinget Dalarna begär tillsammans med landstinget
och övriga kommuner i Dalarnas län hos regeringen att den länsvisa
skattesatsen för landstinget respektive kommunerna enligt 2 och 3 §§
förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning, från
och med den 1 januari 2018, höjs med 0,47 procentenheter for
landstinget och sänks med 0,47 procentenheter för kommunerna.
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2. Godkänna att skatteväxlingen ska omfatta allmän kollektivtrafik och
färdtjänst. Skatteväxlingen omfattar inte skolkortstrafik, utan den ska
debiteras kommuner motsvarande värdet av normalt
skolkort/ungdomskort (för närvarande 320 kronor per månad och 9
månader per år).
3. Godkänna avtalet som beskriver ansvar och befogenheter.
Övergångsregler ska tillämpas mellan kommunsektorn och
landstinget i enlighet med redovisad tabell i avtalet.
4. Besluten ovan gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i
samtliga länets kommuner och landstingsfullmäktige fattar
motsvarande beslut.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Region Dalarna den 19 maj 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 juni 2017 § 82
Kommunstyrelsen den 13 juni 2017 § 79
Yrkande
Ulf Hansson (S) yrkar bifall till förslaget i fyra punkter.
Kommunfullmäktiges beslut
Hedemora kommun beslutar enligt följande:
1. Hedemora kommun begär tillsammans med landstinget och övriga
kommuner i Dalarnas län hos regeringen att den länsvisa skattesatsen
för landstinget respektive kommunerna enligt 2 och 3 §§
förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning, från
och med den 1 januari 2018, höjs med 0,47 procentenheter for
landstinget och sänks med 0,47 procentenheter för kommunerna.
2. Godkänna att skatteväxlingen ska omfatta allmän kollektivtrafik och
färdtjänst. Skatteväxlingen omfattar inte skolkortstrafik, utan den ska
debiteras kommuner motsvarande värdet av normalt
skolkort/ungdomskort (för närvarande 320 kronor per månad och 9
månader per år).
3. Godkänna avtalet som beskriver ansvar och befogenheter.
Övergångsregler ska tillämpas mellan kommunsektorn och
landstinget i enlighet med redovisad tabell i avtalet.
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4. Besluten ovan gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i
samtliga länets kommuner och landstingsfullmäktige fattar
motsvarande beslut.
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§ 76

Dnr KS173-17 106

Årsredovisning 2016 för Region Dalarna
Sammanfattning
Region Dalarna har översänt sin årsredovisning för 2016.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2016 från Region Dalarna den 9 maj 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 maj 2017 § 71
Kommunstyrelsen den 30 maj 2017 § 67
Jäv
Britt-Inger Remning (M) och Gustav Ericsson (M) anmäler jäv.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisningen 2016 för Region Dalarna godkänns.
2. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
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§ 77

Dnr KS174-17 106

Årsredovisning 2016 för Södra Dalarnas
Samordningsförbund
Sammanfattning
Södra Dalarnas Samordningsförbund har översänt sin årsredovisning för
2015.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2016 från Södra Dalarnas Samordningsförbund den 1 mars
2016
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 maj 2017 § 72
Kommunstyrelsen den 30 maj 2017 § 68
Jäv
Britt-Inger Remning (M) och Jonas Carlgren (M) anmäler jäv.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisningen 2016 för Södra Dalarnas Samordningsförbund
godkänns.
2. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
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Södra Dalarnas Samordningsförbund
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§ 78

Dnr KS175-17 773

Förslag på revidering av förbundsordningen för Södra
Dalarnas Samordningsförbund
Sammanfattning
I samband med det årliga länssamrådet 2016 i Dalarna ville medlemmarna se
över mandatperiodlängder så att de överensstämmer mellan samtliga
samordningsförbund i Dalarna. I anknytning i arbetet med översynen har
även hela förbundsordningen setts över.
Följande ändringar föreslås:
-

Förtext
Ny förbundsordning föreslås gälla från den 1 januari 2019

-

§ 14 Revisorer och revision
Förtydligad text om den kommun- och landstingsgemensamma
revisorn, att det ska utses en gemensam revisor och att den utses av
kommunfullmäktige i Avesta kommun. Dessutom ändras
mandattiden så att en fyraårsperiod börjar 1 januari efter det år val till
fullmäktige i region och kommuner har ägt rum.

-

§ 18 Ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer
Text om ordförandearvode tillförs. Förslag att ordförande har rätt till
5 % av 90 % riksdagsledamöternas månadsarvode.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Södra Dalarnas Samordningsförbund den 9 maj 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 maj 2017 § 73
Kommunstyrelsen den 30 maj 2017 § 69
Kommunfullmäktiges beslut
Hedemora kommun ställer sig bakom förslaget till ny förbundsordning för
Södra Dalarnas Samordningsförbund.

Utdrag till
Södra Dalarnas Samordningsförbund
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§ 79

Dnr KS 138-17 106

Remiss från Landstinget Dalarna med förslag om
regionsbildning 2019
Sammanfattning
Landstinget Dalarna planerar att på landstingsfullmäktige den 25 september
2017 pröva frågan om att ansöka att den 1 januari 2019 få överta det
regionala utvecklingsansvaret i Dalarna enligt Lag om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) samt att det därmed bildas en
region med ett direktvalt fullmäktige. I ansökan vill regeringskansliet ha en
redovisning av hur kommunerna och region Dalarna ställer sig till den.
Landstinget Dalarna har remitterat frågan till dalarnas kommuner och
Region Dalarna, om de tillstyrker att Landstinget Dalarna ansöker om att den
1 januari 2019 få överta det regionala utvecklingsansvaret i Dalarna enligt
Lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) samt att det
därmed bildas en region med ett direktvalt fullmäktige.
Beslutsunderlag
Remiss från Landstinget Dalarna den 11 april 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 maj 2017 § 74
Kommunstyrelsen den 30 maj 2017 § 70
Kommunfullmäktiges beslut
Hedemora kommun tillstyrker att Landstinget Dalarna ansöker om att den 1
januari 2019 få överta det regionala utvecklingsansvaret i Dalarna enligt Lag
om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) samt att det
därmed bildas en region med ett direktvalt fullmäktige.
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§ 80

Dnr KS077-17 618

Överföring av det Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA)
från kommunstyrelsen till bildningsnämnden
Sammanfattning
Från och med år 2015 har det Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA)
förändrats med ett förtydligat ansvar för kommunerna. Ansvaret innebär att
det ska finnas en plan och aktivitet för de unga som är under 20 år och ej går
i skolan. Bildningsnämnden föreslog kommunstyrelsen att ta tillbaka
ansvaret för KAA (2015-10-26) med motivering att resursen flyttas till
arbetsmarknadsenheten för att det där finns andra möjligheter till alternativ
sysselsättning och för att i en annan omfattning bland annat kunna arbeta
med motiverande insatser.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att det Kommunala
Aktivitetsansvaret (KAA) överförs från kommunstyrelsen till
bildningsnämnden inkluderat en resurs motsvarande 0,40 tjänst.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 10 april 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 maj 2017 § 76
Kommunstyrelsen den 30 maj 2017 § 72
Yrkande
Joakim Nordström (C) yrkar på återremiss av ärendet med följande
motivering:
”Det finns mycket som tyder på att det kommunala aktivitetsansvaret
kommer att kräva omfattande insatser framöver¹. Dessutom är det inte
alldeles självklart att ansvaret bör ligga på bildningsnämnden, det skulle av
olika anledningar lika gärna kunna ligga på social och omsorgsnämnden. Det
finns sedan 2015 krav i skollagen på ett aktivitetsansvar. Samtidigt finns det
säker statistik², på att det är orimligt att ha samma krav på kommunen för
utlandsfödda barn, med få år i Sverige, som för svenskfödda barn. Missförstå
mig inte nu, alla har naturligtvis rätt till en skolgång som ger dem
möjligheter till jobb och en god framtid, men det kan inte ligga på
bildningsnämnden i Hedemora att betala mellanskillnaden, då det är såväl ett
kommunalt som nationellt beslut att vara en välkomnande kommun. Jag är
säker på att vi under de närmaste åren kommer att få höra mycket om den
här frågan i riksmedia. Hur som helst behövs en riktig
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konsekvensbeskrivning och prognos av åtagandet göras och 0,4 tjänst som
har föreslagits i tjänsteskrivelsen lär inte räcka på långa vägar.
1] Tjänsteutlåtande Sollentuna kommun, dnr 2015/0010 UAN-1
2] Integration- a description of the situation in Sweden, SCB, 2013, URN:
NBN: SE: SCB-2013-BE57BR1301_pdf”.
Ulf Hansson (S) yrkar bifall till förslaget att det Kommunala
Aktivitetsansvaret (KAA) ska överföras från kommunstyrelsen till
bildningsnämnden inkluderat en resurs motsvarande 0,40 tjänst.
Beslutsgång
Ordförande ställer avslag mot bifall av yrkandet om återremiss. Ordförande
finner att yrkandet om återremiss avslås. Ärendet ska därmed avgöras idag.
Kommunfullmäktiges beslut
Det Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA) överförs från kommunstyrelsen
till bildningsnämnden inkluderat en resurs motsvarande 0,40 tjänst.
Reservation
Joakim Nordström (C) reserverar sig mot beslutet.
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Bildningsnämnden
Arbetsmarknadsenheten
Författningssamlingen
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§ 81

Dnr KS129-17 315

Parkeringsplatser till anställda
Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige godkänner
följande förslag för hantering och prissättning av motorvärmarplats för
medarbetare i Hedemora kommun:
1. Medarbetare ska kunna hyra motorvärmarplats i mån av tillgång, av
lokal- och markavdelningen.
2. Motorvärmarplats ska kosta 100 kronor per månad under alla
månader under året. Avdrag görs på lönen.
3. Intäkterna går till lokal- och markavdelningen, som även svarar för
underhåll av stolpar och parkeringar.
4. Lokal- och markavdelningen upprättar och ansvarar för att en kölista
upprättas över motorvärmarplatser och kölistan gäller alla
kommunens inrättningar och även där extern hyresvärd
tillhandahåller motorvärmarplats.
5. Vanliga parkeringsplatser ska vara kostnadsfria och ej bokningsbara
utan kan användas av personal inom kommunens förvaltningar och
bolag när plats finns ledig.
6. Kommunstyrelsen ansvarar för att vid behov att besluta om smärre
prisjusteringar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 15 mars 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 maj 2017 § 77
Kommunstyrelsen den 30 maj 2017 § 73
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner presenterat förslag i 6 punkter för hantering
och prissättning av motorvärmarplats för medarbetare i Hedemora kommun.
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§ 82

Dnr KS194-17 822

Anmälan av motion om målning av hopptornet vid
Rällingbadet i Långshyttan
Sammanfattning
Följande motion av Allan Mattsson (KL) anmäls:
”Hopptornet vid Rällingbadet i Långshyttan behöver rostskyddsbehandlas
och målas.
Jag föreslår därför att KF måtte besluta att genomföra föreslagna åtgärder.”
Kommunsekreteraren har remitterat motionen till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Motion från Allan Mattsson (KL) den 9 maj 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har
remitterat motionen till kommunstyrelsen.
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§ 83

Dnr KS195-17 822

Anmälan av motion om omklädningshytter vid
Rällingbadet och vid Långsbrobadet i Långshyttan
Sammanfattning
Följande motion av Allan Mattsson (KL) anmäls:
”Vid badplatserna vid Rällingen och Lången finns inga omklädningshytter.
Därför föreslår jag, att Kf beslutar att till årets badsäsong uppföra
omklädningshytter vid badplatserna vid Rällingen och Lången.”
Kommunsekreteraren har remitterat motionen till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Motion från Allan Mattsson (KL) den 9 maj 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har
remitterat motionen till kommunstyrelsen.
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§ 84

Dnr KS196-17 822

Anmälan av motion om trivselåtgärder vid
Centrumparken/"Kesolunden" i Långshyttan
Sammanfattning
Följande motion av Allan Mattsson (KL) anmäls:
”Mitt i samhället Långshyttan finns en park, populärt kallad "Kesolunden".
Vårt "Central Park."
Vi i Kommunlistan föreslår att kommunen genomför en uppsnyggning och
vidtar trivselåtgärder i "Kesolunden". Det kan t.ex vara badmintonplan,
blomsterarrangemang, grillplats, kägelbana m.m.
Vi föreslår att KF beslutar, att ge Ks-förvaltningen i uppdrag att ta fram
planer på åtgärder i enlighet med intentionerna i motionen.”
Kommunsekreteraren har remitterat motionen till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Motion från Allan Mattsson (KL) den 9 maj 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har
remitterat motionen till kommunstyrelsen.
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§ 85

Dnr KS197-17 822

Anmälan av motion om återflytt av högstadiet till
Jonsboskolan i Långshyttan
Sammanfattning
Följande motion av Allan Mattsson (KL) anmäls:
”Vi i Kommunlistan förslår att åter öppna högstadiet vid Jonsboskolan.
Skälen är flera :
1. Det finns tomma skolsalar vid Jonsboskolan och kommunen har ett
principbeslut om att inte ha tomma lokaler.
2. Skoldagen för eleverna blir kortare när de slipper sitta på bussen
varje dag. Barnen får därmed en längre fritid.
3. Mot bakgrund av bussolyckan i april i år med tre döda barn,
minimeras risken för en liknande olycka undvikas om
eleverna inte behöver åka buss varje dag.
4. Skolorna i centrala Hedemora är fulla och en flytt av högstadiet
tillbaka till Långshyttan skulle lätta på situationen i centrala
Hedemora.
5. Vi tror att skolresultaten/betyg/meritvärden skulle förbättras om
eleverna slapp långa resor t.o.r.
6. Det blir en besparing av kostnaderna för bussarna.
Med anledning av det anförda, föreslår Kommunlistan att :
Kf ger Bildningsförvaltningen i uppdrag att snabbutreda frågan ett
återöppnande av högstadiet vid Jonsboskolan.”
Kommunsekreteraren har remitterat motionen till bildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion från Allan Mattsson (KL) den 9 maj 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har
remitterat motionen till bildningsnämnden.
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§ 86

Dnr KS203-17 822

Anmälan av motion om hundlatriner i Långshyttan,
Vikmanshyttan och Garpenberg
Sammanfattning
Följande motion av Allan Mattsson (KL) anmäls:
”Vi i Kommunlistan föreslår att det sätts upp ett antal handlatriner på
lämpliga ställen i Långshyttan, Vikmanshyttan och Garpenberg.”
Kommunsekreteraren har remitterat motionen till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Motion från Allan Mattsson (KL) den 11 maj 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har
remitterat motionen till kommunstyrelsen.
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§ 87

Dnr KS218-17 739

Anmälan av motion om kurator i äldreomsorgen
Sammanfattning
Följande motion av Britt-Inger Remning (M) anmäls:
”Det är väl känt att åldrandet så småningom leder till funktionsnedsättningar
och allmän försvagning som i sin tur ökar behovet av stöd på olika sätt. Både
psykiska och fysiska förändringar i åldrandet kan vara jobbiga att hantera
och flytten till ett äldreboende/omsorgsboende kan utlösa kriser. Att känna
oro över sin ekonomi vid till exempel dubbelboende eller att inte längre
kunna bo tillsammans med sin livskamrat är andra faktorer som kan påverka
människor negativt.
Att få möjlighet att samtala med någon utomstående, en kurator, borde ingå i
kommunens äldreomsorg. Vi vet att missbruk, relationsproblem och
psykiska sjukdomar finns kvar när man blir äldre. Problemen blir inte färre
för att man åldras. Det är dessutom inte ovanligt att äldre människor har
dödsångest. Här kan en kurator arbeta med individuella samtal och verka
som stöd i existentiella frågor både för de äldre och anhöriga. En målsättning
med samtalen kan vara att stödja i att finna en mening med det som varit och
det som är, en minskad oro och ökad acceptans.
I den kommunala vården och omsorgen ställs ständigt nya krav på
personalens kompetens i särskilda boenden inklusive korttidsboende,
hemsjukvården och hemtjänsten. För att orka med och få det vardagliga
arbetet att fungera kan en kurators kompetens ta fram metoder för reflektion,
stöd och handledning till våra medarbetare.
Jag yrkar därför att Hedemora kommun utreder möjligheter och
förutsättningar att inrätta en kuratorstjänst i Hedemora kommuns
äldreomsorg.”
Kommunsekreteraren har remitterat motionen till omsorgsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion från Britt-Inger Remning (M) den 2 juni 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har
remitterat motionen till omsorgsnämnden.
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§ 88

Dnr KS226-17 739

Anmälan av motion om LSS-brukarnas mänskliga
rättigheter
Sammanfattning
Följande motion av Anna Eling (L) anmäls:
”Den som inte själv begränsas av funktionshinder i någon form kan ibland ha
svårt att se individen bakom ett funktionshinder. I vissa fall blir detta
tydligare än annars som när man erbjuder individer med
funktionsnedsättning olika “ fria aktiviteter” att välja på. Det kan kännas lite
1980 tal när man istället för att fråga brukaren “vad vill du göra” säger : Det
här kan du välja på men vi har en aktivitet varje dag som du kan delta i.
Människor vill välja själv de har olika drömmar olika önskningar och tankar.
Egna favoritsaker och intressen. En person med funktionsnedsättning är en
person, en själ, en människa och har precis som alla andra alla dessa
egenskaper, tankar, känslor och viljan att leva sitt liv på sitt vis. Om det
beror på bristande förmåga att känna in andras behov eller oförmåga att se
dessa personer som tänkande likställda personer är oklart men det är helt
uppenbart att någonting är fel.
Landstingets habilitering i Hedemora har dragit in bidraget för de som har
behov av ridning i sin habilitering. Motiveringen skall enligt utsago vara
kostnadsbesparing. En kostnad på 135000 skr om året! Det är inte ens “kaffe
pengar” i Landstingets totala budget. Det är en summa pengar som inte ens
märks i budgetarbetet inom landstinget men som för dessa brukare är
ovärderligt och som ger både friskvård, glädje, rehabilitering samt närhet.
För den som inte själv kan komma ut i naturen, då kroppen inte bär, är
hästen ovärderlig. Med hjälp av en häst får de samma möjlighet som andra
att njuta av Sverige och vår oslagbara natur.
Om en ung person vill lära sig åka rodel så är det inga problem, om en ung
person vill lära sig spela hockey så är inte det heller ett problem men sen ser
vi att detta inte är sant. För är du ung och funktionsnedsatt så finns det bara
ett visst antal aktiviteter att välja på. Du berövas helt plötsligt din rätt att
själv välja aktivitet trots att alla barn skall ges samma förutsättningar och
möjligheter.

Forts. § 88

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

31(39)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-06-13
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För att ge dessa individer ett fullvärdigt liv så långt det går yrkar vi på
följande:
Att kommunen fram till att habiliteringen återigen tar sitt ansvar
tillhandahåller dessa pengar som ett extra bidrag till Hedemorabygdens
ridklubb för att möjliggöra denna aktivitet fullt ut igen.
Att kommunen avsätter medel i en fond med syfte att möjliggöra att alla
oavsett funktionshinder ska kunna beredas möjlighet att, oavsett
socioekonomisk bakgrund, utöva sina fritidsaktiviteter.
Att kommunen ser över möjligheten att efterfråga brukarnas drömmar och
intressen så att vi ge alla samma rätt och möjlighet oavsett
funktionsnedsättning.”
Kommunsekreteraren har remitterat motionen till omsorgsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion av Anna Eling (L) den 12 juni 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har
remitterat motionen till omsorgsnämnden.
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§ 89

Dnr KS227-17 469

Anmälan av motion om att värna om närmiljön och de
lokala företagarna för att kommunen ska kunna
utvecklas och arbeta med hållbar utveckling
Sammanfattning
Följande motion av Anna Eling (L) anmäls:
”Att värna närmiljön och de lokala företagarna är en av
grundförutsättningarna för att en kommun ska kunna utvecklas och arbeta
med hållbar utveckling.
I detta kan ingå att ta tillvara närliggande verksamheter som gynnar
kommunen och medborgarna. Ingenting är starkare än den svagaste länken.
Det finns olika vägar att gå för att skapa förutsättningar för en bättre hållbar
utveckling. I den värld vi idag lever i så har behovet av att ordna
självförsörjning för kommunen och medborgarna blivit väldigt viktigt. I
händelse av kris eller krig kan behovet av självförsörjning vara avgörande
för kommunens säkerställande och en förutsättning för att klara en kris
längre än 72 timmar.
En väg dit är att ändra hur vi som kommun upphandlar framförallt livsmedel.
Vi yrkar därför:
-

Att varje på detaljnivå upphandla varje mjölkbaserad produkt var för
sig.

-

Att vi på detaljnivå upphandlar Potatis ,ris, gryn, mjöl pasta var för
sig.

-

Att vi på detaljnivå upphandlar Nötkött, griskött, lammkött, kyckling
och fisk var för sig.

-

Att vi på detaljnivå upphandlar äpplen, päron, bananer, citrusfrukt,
samt varje annan frukt var för sig.

-

Att vi på detaljnivå upphandlar, varje grönsak, rotsaker var för sig.

-

Att vi på detaljnivå upphandlar vegetariska, veganska halvfabrikat
var för sig.

-

Att alla andra eventuella produkter ( livsmedel) som skall upphandlas
till kommunen fördelas var och en för sig i den mån det är möjligt.
En livskraftig landsbygd ökar kommunens förmåga både
miljömässigt, ekonomiskt och långsiktigt och bör därför vara av
största intresse för våra medborgare.”
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Kommunsekreteraren har remitterat motionen till bildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion av Anna Eling (L) den 12 juni 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har
remitterat motionen till bildningsnämnden.
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§ 90

Dnr KS228-17 752

Anmälan av motion om att bryta utanförskapet
Sammanfattning
Följande motion av Gustav Ericsson (M) anmäls:
”Hedemora är i grunden en stark motor för jobbskapande. Den tunga
industrin i kommunen har tack vare teknikutveckling, rationaliseringar och
produktutveckling i relativt stor utsträckning kunnat stanna kvar i
kommunen. Vid sidan av den tunga industrin växer en ny stor sektor fram,
inom framförallt handel och fåmansföretag. Utöver detta finns ett brett
sysselsättningsutbud inom offentlig sektor. I många branscher råder stor
arbetskraftsbrist. På pappret är Hedemora en relativt gynnsam
arbetsmarknadsregion för den som söker efter arbete, med pendlingsavstånd
till Falun-Borlänge i norr, Gävle i öst och Stockholmsregionen i söder.
Verkligheten ter sig dock annorlunda på flera håll i kommunen. I Hedemora
finns ett stort utanförskap och kopplingen till arbetsmarknaden är för många
unga och utrikesfödda alltför svag, trots att Hedemora kommun i grunden
har en välfungerande arbetsmarknad.
Att skapa incitament för att närma sig arbetsmarknaden, såväl som att sänka
trösklarna in på densamma måste bli prioriterade områden om vi ska kunna
bryta utanförskapet. Som en konsekvens av den stora mängd utrikesfödda
som de senaste åren kommit till Hedemora riskerar ett redan högt
utanförskap att växa till nivåer som blir mycket svårhanterliga för den
offentliga ekonomin om ingenting görs. Vid en samlad blick över kostnaden
för olika typer av bidragsutbetalningar utgör försörjningsstödet den största
andelen. Höga försörjningsstödskostnader blir för kommunen en hämsko för
andra viktiga välfärdsåtaganden som vård, skola och omsorg. Vid sidan av
den rent offentligfinansiella aspekten av problemet skapar det naturligtvis
stora personliga umbäranden för den som befinner sig i utanförskap. Än mer
så för den som tvingas växa upp under utanförskapsförhållanden.
Utanförskapsområden bidrar också till dysfunktionalitet i övriga samhället i
form av ökad mängd kriminalitet och våldsbrott. Vi har sedan länge, i
framför allt större städer, kunnat följa utveckling där utanförskapsområden
utvecklas till platser där stenkastning mot civila och blåljuspersonal såväl
som bilbränder är vanligt förekommande. Det har tyvärr även förekommit
liknande utveckling i Dalarna. Vi accepterar inte att något sådant får hända i
Hedemora. Mot detta måste samhällets markering vara tydlig och resolut. Vi
tolererar aldrig våldsanvändning som förhandlingsverktyg för att vinna gehör
för politiska kravlistor. Samtidigt bör vi tydligt erkänna att en stor del av den
Forts. § 90
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Forts. § 90
hopplöshet som följer i utanförskapets kölvatten till stora delar är en
konsekvens av en misslyckad bidragspolitik. Den förda politiken har skapat
stora inlåsningseffekter och utanförskapet har på sina håll rotat sig så hårt att
det går i arv och uppfattas som ett normalläge som inte går att påverka, det
gäller såväl nationellt som regionalt och lokalt.
Yrkande
Med anledning av ovanstående yrkar jag
-

att Hedemora kommun upprättar en individuell handlingsplan för var
och en som mottar försörjningsstöd. Egen försörjning ska alltid vara
målet.

-

att Hedemora kommun upprättar aktivitetskrav som ska råda 40
timmar i veckan för alla som mottar försörjningsstöd och har
arbetsförmåga. Som aktivitet räknas språkutbildning, arbetsträning
eller omskolning. Insatsen ska vara avvägd för den som behöver den
och syfta till ökad anställningsbarhet. I aktivitetskravet ingår att stå
till arbetsmarknadens förfogande efter egen förmåga.

-

att Inget försörjningsstöd betalas ut till personer med arbetsförmåga
som inte deltar i det aktivitetsprogram med sysselsättningsåtgärder
som kommunen genomför.

-

att Hedemora kommun utreder möjligheten att använda sig av
hembesök vid försörjningsstödsbedömningen.”

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till omsorgsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion av Gustav Ericsson (M) den 13 juni 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har
remitterat motionen till omsorgsnämnden.
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§ 91

Dnr KS071-17 023

Val av ny ersättare till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
Sammanfattning
Britt-Marie Bergstedt (S) har beviljats befrielse från uppdraget som ersättare
i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Val av ny ersättare ska därmed ske.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Britt-Marie Bergstedt (S) den 14 februari 2017
Kommunfullmäktige den 14 februari 2017 § 23
Kommunfullmäktiges beslut
Till ny ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för tiden fram till
och med 2018-12-31 väljs Agneta Andreasson-Bäck (S).

Utdrag till
Agneta Andreasson-Bäck
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
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§ 92

Dnr KS215-17 023

Befrielse från uppdrag och val av ny ersättare i miljöoch samhällsbyggnadsnämnden
Sammanfattning
Johan Svensson (S) önskar befrielse från uppdrag som ersättare i miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Johan Svensson (S) den 29 maj 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Befrielse från uppdraget beviljas.

Utdrag till
Johan Svensson
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
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§ 93

Delgivningar
Följande delgivningar anmäls:
a) KS240-16 806 Bildningsnämndens beslut § 125, gällande
medborgarförslag om jämställda hyrestaxor i kommunalt ägda
lokaler.
b) KS170-17 023 Länsstyrelsen Dalarnas beslut att utse Annika Ruth
(C) till ny ersättare i kommunfullmäktige.
c) Anteckningar från möte med kommunfullmäktiges presidium den 2
juni 2017.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.
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