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§ 94

Fastställande av dagordning
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändring:
Ä 3 Hedemorablomman, utgår
Kommunfullmäktiges beslut
Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4(25)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-09-12

§ 95

Dnr KS292-17 023

Befrielse från uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige samt delgivning från Länsstyrelsen
Dalarna om att ny ledamot har utsetts
Sammanfattning
Ulf Andersson (M) har önskat befrielse från uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige.
Länsstyrelsen Dalarna har genomfört en ny sammanräkning och beslutat att
utse Göran Wennerström (M) till ny ledamot och Anita Odenius (M) utses
till ny ersättare för Moderaterna i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Ulf Andersson (M) den 15 augusti 2017
Länsstyrelsen Dalarna den 8 september 2017
Kommunfullmäktiges beslut
1. Befrielse från uppdraget beviljas.
2. Kommunfullmäktige förklarar sig ha tagit del av informationen från
Länsstyrelsen Dalarna att utse Göran Wennerström (M) till ny
ledamot och Anita Odenius (M) till ny ersättare för Moderaterna för
tiden fram till och med 2018-10-14.
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§ 96

Dnr KS223-17 301

Anmälan av medborgarförslag om att tillåta
högersväng vid utfarten från Myrtorget
Sammanfattning
Följande medborgarförslag anmäls:
”Då Myrgatan är väldigt trafikerad och mynnar ut mot Gussarvsgatan som
nog är Hedemoras farligaste korsning särskilt de dagar Eriks hjälpen har
öppet har Jag ett förslag att minska risken för olyckor i korsningen
Myrgatan-Gussarvsgatan.
Korsningen är en fyrvägskorsning med korsande cykelbana och fyra
övergångsställen. Detta gör att trafiken som skall söderut får ta stora risker.
För att minimera detta föreslår Jag följande:
För att slippa all trafik från Myrtorget som skall söderut i denna korsning
föreslår Jag att man får svänga höger vid utfarten från Myrtorget.
Enkelriktningen kan vara kvar från Gussarvsgatan: Det byggs en trafikdelare
i korsningen Ämbetsgatan-Myrgatan. Sträckan det gäller är under 50 meter.
Då det under lunchtid är fullt på parkeringen vid Myrtorget blir det många
bilar som skall ut i korsningen, men fick de som skall söderut åka till höger
istället skulle det avlasta och minska riskerna.”
Beslutsunderlag
Medborgarförslag den 9 juni 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.

Utdrag till
Kommunstyrelsen
Medborgarförslagsställare
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§ 97

Dnr KS224-17 829

Anmälan av medborgarförslag om utegym på
Stadsbergets övre parkering
Sammanfattning
Följande medborgarförslag anmäls:
”Utomhusträning har blivit mycket populärt de senaste åren. Enligt gängse
vetenskapliga rön är korrelationen mellan fysisk aktivitet och allmänt
välbefinnande, bibehålla god hälsa (fysisk och psykisk) samt att undvika
sjukdom mycket stor. Detta gäller alla åldrar! Studier visar också att vikten
av att anpassa vår närmiljö för fysisk aktivitet ökar. En stimulerande
omgivning som ger förutsättningar för rörelseglädje är en grundpelare i detta
arbete. Dessutom visar nya forskarrön att utomhusträning i förhållande till
inomhusträning gör utövarna piggare, friskare och gladare. Utomhusgym kan
även fungera integrerande, eftersom det finns alternativ för både vuxna och
barn samt föra samman människor från olika samhällsklasser och olika
åldrar. Friluftsområdet Stadsberget kan i och med detta erbjuda en möjlighet
till mer diversifierad träning i kombination med promenad eller löprunda.
Närhet:

Området kring stadsberget flankeras av, för staden, stora
bostadsområden (Emaus, Tallåkern, Mullbacken,
Hedbyvreten och Långhagen). Dessutom ligger ishallen
mycket nära samt att avståndet till centrum är litet.

Tillgänglighet:

- Gratis
- Öppet för alla medborgare, dygnet runt
- Lättillgängligt (geografiskt och tidsmässigt)
- Bra parkeringsmöjligheter
- El och belysning etablerad

Förväntad nytta: - Ökad fysiskt aktivitet
- Stadsberget blir ett mer attraktivt område
- Enkelt sätt att närma sig träning
- Populärt bland ungdomar
- Utomhusträning fler positiva effekter än inomhusträning
- Friskare medborgare”
Beslutsunderlag
Medborgarförslag den 9 juni 2017
Forts. § 97
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Forts. § 97
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlåter till bildningsnämnden att besluta i ärendet.

Utdrag till
Bildningsnämnden
Medborgarförslagsställare
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§ 98

Dnr KS279-17 823

Anmälan av medborgarförslag om vandringsled runt
Brunnsjön
Sammanfattning
Följande medborgarförslag anmäls:
”Såg på Facebook en person ur gruppen Brunnsjöns Vintevänner som traskat
runt Brunnsjön en dag nu under sommaren. Efter konversationen vi hade
framgick det att det inte är en färdigled som är fin att vandra på, utan man får
trixa sig fram. Jag vet att många skulle uppmuntra en vandringsled runt
Brunnsjön, och som kanske även kan vara i skick för en cykeltur runt
framöver. Gissningsvis handlar det om ca 10 km runt sjön. Det skulle vara
ett fint alternativ till Gröna Milen.”
Beslutsunderlag
Medborgarförslag den 7 augusti 2017
Kommunfullmäktige beslut
Kommunfullmäktige överlåter till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att
besluta i ärendet.

Utdrag till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Medborgarförslagsställare

Justerandes sign
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§ 99

Dnr KS289-17 409

Anmälan av medborgarförslag om miljökalender för
Hedemora kommun
Sammanfattning
Följande medborgarförslag anmäls:
”Både Leksand, Rättvik, Vansbro, Gagnef och Smedjebacken ger varje år ut
en miljökalender. Det är mycket bra miljövänlig information och bilderna är
vackra och från bygden. Miljömedvetenhet samt en stor inspiration för
samtliga amatörer och professionella, att just deras bild utvald till kalender
månad. Detta kommer att få många att vandra i naturen. Mina bilder är tagna
med en iPhone 4, inte den bästa upplösningen men jag har den med mig och
tar en bild när jag ser något som jag tycker är vackert.”
Beslutsunderlag
Medborgarförslag den 17 augusti 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.

Utdrag till
Kommunstyrelsen
Medborgarförslagsställare
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Utdragsbestyrkande

10(25)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-09-12

§ 100

Dnr KS290-17 339

Anmälan av medborgarförslag om mer belysning i
Sveaparken
Sammanfattning
Följande medborgarförslag anmäls:
”Önskar extra belysning i Sveaparken vid den nya beachvolleybollplanen,
äventyrsbanan och lekparken. Har med glädje sett hur flitigt Sveaparken
varit utnyttjad denna sommar och detta inte minst av våra nya
kommuninnevånare. Varje kväll jag gått förbi parken har det varit fart på
volleybollspel och lek. Nu kan det vara så att värmen håller i sig någon
månad till även om kvällarna blir kortare. Möjligheten till uteaktiviteter
kvarstår och då är behovet stort av bättre belysning. Belysning ger möjlighet
till en längre utesäsong och skapar en större trygghet för alla. Det vore också
fint om portalen in till Sveaparken från Brunnsjögatan, som blev
skadad av en bil i våras, kunde få komma på plats igen. Den ger ett fint och
välkomnande intryck.”
Beslutsunderlag
Medborgarförslag den 19 augusti 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.

Utdrag till
Kommunstyrelsen
Medborgarförslagsställare
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§ 101

Information från Hedemora Näringsliv AB
Sammanfattning
Hedemora Näringsliv AB informerar om nuvarande och kommande projekt.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.
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§ 102

Dnr KS220-17 107

Ägartillskott till Hedemora Energi AB
Sammanfattning
För att ge förutsättningar för fortsatt fiberutbyggnad inom kommunen samt
för att behålla både projektledare och kommunikatör för arbetet med
fiberutbyggnad, föreslår Hedemora Energi AB att Hedemora Energi AB får
ett ägartillskott med 2 mkr för att hantera detta under 2017 och 2018 från
ägaren Hedemora kommun.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 29 augusti 2017 yrkade Britt-Inger
Remning (M) yrkar på återremiss. Yrkandet avslogs.
Kommunstyrelsen beslutade att föreslå till kommunfullmäktige att
Hedemora kommun ska ge Hedemora Energi AB ett ägartillskott med 2 mkr
och att medlen ska tas från kontot för oförutsedda kostnader. Britt-Inger
Remning (M), Anna Hållén (M) och Jonas Carlgren (M) deltog inte i
beslutet.
Beslutsunderlag
Styrelsen för Hedemora Energi AB den 16 juni 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 juni 2017 § 89
Kommunstyrelsen den 29 augusti 2017 § 85
Yrkande
Ulf Hansson (S) yrkar bifall till förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Hedemora kommun beslutar att ge Hedemora Energi AB ett ägartillskott
med 2 mkr och medlen tas från kontot för oförutsedda kostnader.

Utdrag till
Hedemora Energi AB
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 103

Dnr KS149-17 169

Behandling av motion om trygghetsstödjande
verksamhet i Hedemora kommun
Sammanfattning
Följande motion av Anna Eling (L) har av kommunfullmäktige remitterats
till kommunstyrelsen för behandling:
”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. § 103

Justerandes sign
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Forts. § 103
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.”
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen ska avslås eller anses
besvarad då motionärens förslag redan finns i fungerande former och
kommunstyrelsen beslutade den 29 augusti 2017 att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslutsunderlag
Motion av Anna Eling (L) den 24 april 2017
Kommunfullmäktige den 25 april 2017 § 65
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 28 april 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 juni 2017 § 86
Kommunstyrelsen den 29 augusti 2017 § 82
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås.
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§ 104

Dnr KS130-16 020

Behandling av motion om införande av 80/90/100modellen för lärare över 62 år
Sammanfattning
Följande motion av Allan Mattsson (KL) har tidigare anmälts till
kommunfullmäktige:
”Lärarbristen hotar Sveriges välstånd.” Rubriken är hämtad ur Skolbilagan i
Dagens Samhälle. Lärarbristen är stor. Om 10 år kommer det att fattas 65
000 lärare. Hedemora kommun har och kommer att få sin andel av bristen på
lärare. Samtidigt vet vi att duktiga lärare är det viktigaste verktyget för att nå
kunskapsmålen.
Långt fler lärare än i dag måste vilja stanna kvar i yrket och då är
arbetsvillkoren avgörande.
Det kan gälla lönen, möjligheter till kompetensutveckling i yrket, avlastning
i arbetssituationen m.m. En pysselbit att få lärare att stanna kvar i yrket är,
att införa 80/90/100 - modellen i skolan.
Vad innebär modellen?
1. Hedemora kommun träffar avtal med berörda fackliga organisationer
om att erbjuda lärare som fyllt 62 år minskad arbetstid.
2. Arbetstiden minskar från 100 % till 80 % och lönen blir 90 % och
den pensionsgrundande lönen blir 100 %.
Jag föreslår Hedemora kommunfullmäktige besluta följande:
Att Hedemora kommun inför 80/90/100-modellen
Att Hedemora kommun upptar förhandlingar med berörda fackliga
organisationer om förutsättningarna kring införandet av modellen.”
Motionen remitterades till bildningsnämnden och kommunstyrelsen.
Bildningsnämnden beslutade den 1 juni 2017 att föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 29 augusti 2017 yrkade Kjell
Söderberg (KL) att kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige att
bifalla motionen. Yrkandet avslogs.
Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen. Kjell Söderberg (KL) reserverade sig mot beslutet.
Forts. § 104
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Forts. § 104
Beslutsunderlag
Motion från Allan Mattsson (KL) den 24 mars 2016
Kommunfullmäktige den 5 april 2016 § 47
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 30 september 2016
Bildningsnämnden den 1 juni 2017 § 66
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 juni 2017 § 88
Kommunstyrelsen den 29 augusti 2017 § 84
Yrkande
Allan Mattsson (KL) yrkar bifall till motionen.
Ulf Hansson (S) yrkar avslag på motionen.
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.
Omröstningsresultat
Vid omröstningen avges 32 JA-röster och 4 NEJ-röster. Se omröstningslista
på sidan 2.
Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå motionen.
Kommunfullmäktiges beslut
Motionens avslås.
Reservation
Allan Mattsson (KL), Ulf Kindlund (KL), Georg Larsson (KL) och Anneli
Moilanen (KL) reserverar sig mot beslutet.
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§ 105

Dnr KS281-17 107

Årsredovisning för Stiftelsen Husbyringen 2016
Sammanfattning
Till Hedemora kommun har inkommit en årsredovisning för räkenskapsåret
2016-01-01 – 2016-12-31, avseende räkenskaper och förvaltning av
Stiftelsen Husbyringen i Dalarna.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2016 från Stiftelsen Husbyringen den 29 maj 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 augusti 2017 § 98
Kommunstyrelsen den 29 augusti 2017 § 88
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige förklarar sig ha tagit del av årsredovisningen för
Stiftelsen Husbyringen i Dalarna 2016.
2.

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för perioden 2016-01-01--2016-1231.

Utdrag till
Stiftelsen Husbyringen
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§ 106

Dnr KS277-15 141

Ansökan om resurser för att starta etableringsarbetet
Sammanfattning
Hedemora Näringsliv AB har tagit fram en handlingsplan för arbetet med
företagsetableringar i enlighet med etableringsstrategin. Styrelsen i
Hedemora Näringsliv AB har nu beslutat att: anta planen och att en
tjänsteskrivelse ska ställas till kommunstyrelsen med en presentation av
handlingsplanen samt därtill hörande resursbehov för att inte fördröja arbetet
ytterligare med igångsättande av arbetet.
Strategiutskottet beslutade den 14 augusti 2017 att ställa sig positiva till att
kommunen avsätter 200 tkr under 2017 och föreslår att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige att bifalla ansökan
Beslutsunderlag
Skrivelse från Hedemora Näringsliv AB den 2 maj 2017
Kommunstyrelsens strategiutskott den 14 augusti 2017 § 54
Kommunstyrelsen den 29 augusti 2017 § 90
Kommunfullmäktiges beslut
Ansökan om resurser för att starta etableringsarbetet godkänns och
kommunen avsätter 200 tkr för år 2017.

Utdrag till
Hedemora Näringsliv AB
Ekonomiavdelningen
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§ 107

Dnr KS130-17 109

Anmälan av interpellation om bifallna motioner som ej
verkställts
Följande interpellation av Allan Mattsson (KL), ställd till kommunstyrelsens
ordförande, anmäls:
”Hedemora kommunfullmäktige har bifallit motioner om att verka för att
Hedemora skall bli FairTrade City, samt att de gamlas mat på
åldringsboendet Granen skall komma från Jonsboskolans kök.
Alltså frågar jag KSO:
Varför har dessa beslut i KF inte verkställts?”
Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas och den kommer
att besvaras vid ett senare tillfälle.
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§ 108

Dnr KS309-17 023

Befrielse från uppdrag och val av ny ersättare i
kommunstyrelsen
Sammanfattning
Johan Svensson (S) önskar befrielse från uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Johan Svensson (S) den 4 september 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Befrielse från uppdraget beviljas.

Utdrag till
Johan Svensson
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§ 109

Dnr KS280-17 023

Befrielse från uppdrag som oppositionsråd, tillika
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, samt övriga
uppdrag och val av nytt oppositionsråd samt övriga
uppdrag
Sammanfattning
Gustav Ericsson (M) önskar befrielse från uppdraget som oppositionsråd,
tillika kommunstyrelsen, 2:e vice ordförande. Gustav Ericsson (M) önskar
även befrielse från följande uppdrag:
Kommunfullmäktige, ledamot
Västmanland-Dalarna Lönenämnd, ersättare
Brottförebyggande Rådet, ersättare
Intresseföreningen Dalabanans Intressenter, suppleant
Region Dalarna, ersättare
Valberedningen, ersättare
Beslutsunderlag
Avsägelse från Gustav Ericsson den 7 augusti 2017
Kommunfullmäktiges beslut
1. Befrielse från uppdragen beviljas.
2. Kommunfullmäktige anhåller hos Länsstyrelsen Dalarna om att
sammanräkning görs för att utse ny ledamot i kommunfullmäktige
för Moderaterna.
3. Till nytt oppositionsråd, tillika kommunstyrelsens 2:e vice
ordförande, för tiden fram till och med 2018-12-31 väljs Lennart
Mångs (M).
4. Till ny ersättare i valberedningen för tiden fram till och med 201810-14 väljs Lennart Mångs (M).
5. Till ny ersättare i Västmanland-Dalarna Lönenämnd för tiden fram
till och med 2018-12-31 väljs Lennart Mångs (M).
6. Till ny ersättare i Brottförebyggande Rådet för tiden fram till och
med 2018-12-31 väljs Lennart Mångs (M).
7. Till ny suppleant i Intresseföreningen Dalabanans Intressenter, för
tiden fram till och med 2019-12-31 väljs Leif Stenberg (MP).
Forts. § 109
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Forts. § 109
8. Till ny ersättare i Region Dalarna för tiden fram till och med 201812-31 väljs Lennart Mångs (M).

Utdrag till
Lennart Mångs
Leif Stenberg
Gustav Ericsson
Länsstyrelsen Dalarna
Västmanland-Dalarna Lönenämnd
Brottförebyggande Rådet
Dalabanans Intressenter
Region Dalarna
Matrikeln
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§ 110

Dnr KS308-17 023

Befrielse från uppdrag och val av ny ersättare i
kommunstyrelsen
Sammanfattning
Julia Thorsberg (S) önskar befrielse från uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Julia Thorsberg (S) den 11 september 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Befrielse från uppdraget beviljas.

Utdrag till
Julia Thorsberg
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§ 111

Delgivningar
Följande delgivningar anmäls:
a) Anteckningar från möte med kommunfullmäktiges presidium den 31
augusti 2017.
b) KS301-17 805 Bildningsnämndens beslut att ändra namn på
kulturstipendium till kulturpris
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.
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