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§ 112

Fastställande av dagordning
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändringar att
ärende 15 e och ärende 15 f flyttas på dagordningen till att tas upp direkt
efter att kommunfullmäktige har tagit del av Länsstyrelsen Dalarnas beslut
om att ny ledamot kommunfullmäktige har utsetts, § 113/17.
Kommunfullmäktiges beslut
Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag.
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§ 113

Dnr KS322-17 023

Befrielse från uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige samt delgivning från Länsstyrelsen
Dalarna om att ny ledamot har utsetts
Sammanfattning
Tommy Ringstedt (-) har önskat befrielse från uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige.
Länsstyrelsen Dalarna har genomfört en ny sammanräkning och beslutat att
utse Kenneth Larsson (SD) till ny ledamot för Sverigedemokraterna i
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Tommy Ringstedt den 22 september 2017
Länsstyrelsen Dalarna den 2 oktober 2017
Kommunfullmäktiges beslut
1. Befrielse från uppdraget beviljas.
2. Kommunfullmäktige förklarar sig ha tagit del av informationen från
Länsstyrelsen Dalarna att utse Kenneth Larsson (SD) till ny ledamot
för Sverigedemokraterna för tiden fram till och med 2018-10-14.
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§ 114

Dnr KS322-17 023

Befrielse från uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige
Sammanfattning
Kenneth Larsson (SD) önskar befrielse från uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Kenneth Larsson (SD) den 17 oktober 2017
Kommunfullmäktiges beslut
1. Befrielse från uppdraget beviljas.
2. Kommunfullmäktige anhåller hos Länsstyrelsen Dalarna om att
sammanräkning görs för att utse ny ledamot i kommunfullmäktige
för Sverigedemokraterna.

Utdrag till
Kenneth Larsson
Matrikeln
Länsstyrelsen Dalarna

Justerandes sign
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§ 115

Dnr KS349-17 023

Befrielse från uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige
Sammanfattning
Mathias Hjort (SD) önskar befrielse från uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Mathias Hjort (SD) den 16 oktober 2017
Kommunfullmäktiges beslut
1. Befrielse från uppdraget beviljas.
2. Kommunfullmäktige anhåller hos Länsstyrelsen Dalarna om att
sammanräkning görs för att utse ny ledamot i kommunfullmäktige
för Sverigedemokraterna.

Utdrag till
Mattias Hjort
Matrikeln
Länsstyrelsen Dalarna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 116

Dnr KS318-17 431

Anmälan av medborgarförslag om att höja vattennivån i
sjön Hönsan i Hedemora kommun
Sammanfattning
Följande medborgarförslag anmäls:
”Det är med stor tacksamhet vi i Hedemora boende har kunnat konstatera att
de gedigna insatserna för att rena Hönsans vatten har gett god effekt. Giftiga
alger lyser med sin frånvaro. Siktdjupet har mer än femfaldigats under de
gångna tre åren. Vattnet är åter tjänligt för bad. Ett onormalt lågt vattenstånd
råder emellertid för närvarande.
För ca 15 år sedan gjordes en noggrann undersökning och utredning
avseende eventuella biverkningar om sjöns vattenyta höjdes. Resultatet av
undersökningen ledde fram till att sjön fylldes upp med ca 75 cm, vilket gav
upphov till ett mycket friskare vatten. Mig veterligt uppstod inga negativa
biverkningar. Snöfattiga vintrar och minskad nederbörd i kombination med
att naturliga till- och från-flöden saknas har bidragit till att sjöns yta
påminner om den som rådde för 15 år sedan.
I förhoppning om att fullmäktige finner mina synpunkter relevanta önskar
jag att Hönsans vattennivå återställs till lämplig nivå. Ett utredningsarbete
för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden?”
Beslutsunderlag
Medborgarförslag den 19 september 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlåter till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att
besluta i ärendet.

Utdrag till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Medborgarförslagsställare
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§ 117

Dnr KS340-17 312

Anmälan av medborgarförslag om att bygga en tunnel
under eller en gångbro över riksväg 70 i Hedemora
kommun
Sammanfattning
Följande medborgarförslag anmäls:
”Hej jag bor på Hedbyvreten nedanför ishallen. Mitt förslag är att göra en
tunnel eller gångbro över/under RV 70 för gående. Skulle vara betydligt
enklare och ta sig ner till detta område utan att tampas med trafiken. När
man som gående ska slänga papp och dylikt så kan man ju gå ner på detta
område eftersom sett alltid är fullt vid ishallen. Vi är gående eftersom vi inte
har körkort på grund av olika anledningar.”
Ulf Hansson (S) informerar om att frågan ägs av Trafikverket och att
Trafikverket har tagit fram planer för att underlätta för gång- och
cykeltrafikanter att passera över riksväg 70 i Hedemora.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag den 2 oktober 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget ska anses besvarat med
hänvisning till att frågan ägs av Trafikverket och att Trafikverket har tagit
fram planer för att underlätta för gång- och cykeltrafikanter att passera över
riksväg 70 i Hedemora.

Utdrag till
Medborgarförslagsställare
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§ 118

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 Cecilia Kyllinge med följande motivering:
”Cecilia är en positiv och drivande person med många strängar på sin lyra.
Cecilia är en skådespelerska som medverkat i allt från teater till TV-såpa,
från skräckfilm till barnprogram. Hon är kreativ och sjunger, skriver låtar
och böcker. Hon är en inspirerande medmänniska som gör gott och sprider
glädje. Bland annat så är Cecilia engagerad i ett barnhem för föräldralösa
barn i Uganda. Cecilia är en sann eldsjäl och en fantastisk
Hedemoraambassadör!”
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§ 119

Information från Stiftelsen Husbyringen
Sammanfattning
Jan Stagenmark från Stiftelsen Husbyringen och Fredrik Sandberg från
Länsstyrelsen Dalarna informerar om stiftelsens verksamhet och planer inför
framtiden. Vid Husbyringens besöksrutt finns mycket historia att ta del av
bland annat Polhemsmuséet där besökare kan få ta del av Christopher
Polhem ”den svenske mekanikens fader” som verkade i Stjärnsund åren
1700-1735.
Vidare lämnas information om vilka projekt som kommer att genomföras:
-

Restaurering av Engelska parken i Kloster. Sker etappvis – ev.
påbörjas 2017, fortsättning 2018-2019

-

Ny vandringsled – Klosters bruk påbörjas 2017

-

Nytt fågeltorn – Flinesjön, färdigt 2018

-

Husbyringen, ny brun skyltning- Turistled, dubbelriktad, 2018

-

Ny cykelled 2018.

-

Uppdatering av Husbyringens App, engelsk översättning av texter,
ytterligare ljudillustrationer, cykelledskarta fr o m våren 2018

-

Kurbits- affärsutveckling för företag kring Husbyringen, samt
företagsfrukostar.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.
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§ 120

Kommunrevisionen informerar
Sammanfattning
Kommunrevisionens ordförande informerar om kommunrevisionens
granskning om ”Uppföljningsrutiner vid myndighetsbeslut inom LSS” och
förstudien ”Riktade statsbidrag”. Under våren 2017 inkom
kommunrevisionen med en granskning om kommunens arbete kring Intern
kontroll. Granskningen besvarades av kommunstyrelsen den 30 maj 2017
och kommunstyrelsen instämde i behovet av förbättringsåtgärder.
Vidare lämnas information om kommunrevisionens möten med nämndernas
presidier där bland annat frågor om nämndernas mål, måluppfyllelse,
strategier och budgetarbete diskuterats.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.
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§ 121

Dnr KS329-17 042

Delårsrapport per den 31 augusti 2017
Sammanfattning
Ekonomiavdelningen har inkommit med en preliminär delårsrapport per den
31 augusti 2017.
Kommunstyrelsen beslutade den 3 oktober 2017 att föreslå
kommunfullmäktige att godkänna delårsrapporten per den 31 augusti 2017.
Beslutsunderlag
Delårsrapport per den 31 augusti 2017
Kommunstyrelsen den 3 oktober 2017 § 95
Utlåtande från kommunrevisionen den 9 oktober 2017
Yrkande
Ulf Hansson (S) yrkar bifall till förslaget att presenterad delårsrapport per
den 31 augusti 2017 ska godkännas.
Kommunfullmäktiges beslut
Presenterad delårsrapport per den 31 augusti 2017 godkänns.
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§ 122

Dnr KS344-16 750

Behandling av motion om handlingsplan mot
hedersförtryck
Sammanfattning
Anna Eling (L) anmälde en motion till kommunfullmäktige den 17 oktober
2016 avseende hedersförtryck. Liberalerna föreslår att ett antal åtgärder för
att göra arbetet i Hedemora kommun mer långsiktigt och skapa ett större
engagemang för att förebygga hedersförtryck.
I korthet innehåller motionen förslag på följande åtgärder:
1. inrättande av handlingsplan mot hedersförtryck
2. kartläggning av förekomsten av hederskultur bland unga
3. samverkansgrupp mot hedersförtryck
4. kompetensutveckling av personal
5. hjälptelefon för unga som utsatts inrättas.
Motionen remitterades till kommunstyrelsen och bildningsnämnden. I och
med att omsorgsnämnden upprättat en enhet mot våld i nära relationer på
socialförvaltningen har även denna förvaltning involverats i arbetet med att
svara på motionen.
Kommunstyrelseförvaltningen, bildningsförvaltningen och
socialförvaltningen har arbetat fram ett förslag till besvarande gällande
motionen, daterad den 8 augusti 2017.
Bildningsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad med hänvisning
till tjänsteskrivelse daterad den 8 augusti 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att föreslå till kommunstyrelsen
att motionen ska anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad
den 8 augusti 2017.
Kommunstyrelsen beslutade att föreslå till kommunfullmäktige att motionen
ska anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad den 8 augusti
2017.

Forts. § 122
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Forts. § 122
Beslutsunderlag
Motion av Anna Eling (L) den 17 oktober 2016
Kommunfullmäktige den 18 oktober 2016 § 132
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, bildningsförvaltningen
och socialförvaltningen den 8 augusti 2017
Bildningsnämnden den 4 september 2017 § 89
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 september 2017 § 104
Kommunstyrelsen den 3 oktober 2017 § 99
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad den 8
augusti 2017.
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§ 123

Dnr KS383-16 629

Behandling av motion om brottsförebyggande arbete i
skolan
Sammanfattning
Följande motion av Gustav Ericsson (M) anmäldes som inkommen till
kommunfullmäktige den 22 november 2016:
”Svenska skolans viktigaste uppgift är säkra elevers kunskapsresultat. Detta
för att de ska kunna skapa sin egen framtid och ges möjlighet att nå sina
drömmars mål. För att den utvecklingen ska vara möjlig krävs bra lärare, bra
läromedel och bra skollokaler. Men detta räcker inte, för samtidigt krävs
också en lugn och trygg studiemiljö.
Idag ser vi med oro att kriminaliteten går långt ner i åldrarna. Det är allt från
småbrott till kriminella ligor som försöker att rekryterar våra barn och
ungdomar. Vi kan från skolans sida aldrig acceptera detta. Skolan bör vara
en aktiv part i samhället och göra sitt för att förebygga att unga dras in i
kriminalitet. Inget kan göra studiemiljön mer otrygg än när känslan av att hot
och våld finns i bakgrunden.
Skolans brottsförebyggande arbete måste börja tidigt och samhället måste
finnas där långt mycket tidigare än när eleverna väl har börjat hamna på glid.
I många av kommunens skolor fungerar det brottsförebyggande arbetet bra,
men det finns samtidigt alltid mer att önska. Vi kan aldrig acceptera att
skolorna inte gör allt i sin makt för att se till att ingen elev faller in i
kriminalitet. Det är därför viktigt att Hedemora kommun tar fram en
kommunövergripande strategi för att det brottsförebyggande arbetet i
kommunens för- och grundskolor samt gymnasieskola ska bli så bra och
effektivt som möjligt.
Det finns flera framgångsrika kommuner runt om i Sverige som har agerat på
olika sätt för att stärka det brottsförebyggande arbetet. Det inkluderar att
bygga ett större förtroende för polis och rättsväsende, få unga att känna sig
som en del av samhället och få elever att våga säga nej när det ser brott och
kriminalitet i sin närhet. I dagens samhälle finns det unga som inte litar på
samhället och det finns unga som inte vågar anmäla brott eller vittna i
rättssalar. Den typen av hinder för rättsväsendet kan vi aldrig acceptera och
detta måste bekämpas med all kraft.
Forts. § 123
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Forts. § 123
Yrkande
Jag yrkar att Bildningsnämnden tar fram en strategi för brottsförebyggande
arbete som ska omfatta kommunens för- och grundskolor samt
gymnasieskola.”
Motionen remitterades till bildningsnämnden och kommunstyrelsen.
Bildningsnämnden beslutade den 4 september 2017 att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen med motiveringen att det i varje
enhets trygghetsplaner och likabehandlingsplaner, samt i elevhälsans
rutinpärm finns ett dokumenterat arbete sam utgår från de statliga
styrdokument som Skolverket tagit fram, det vill säga läroplanerna och
skollagen.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskott yrkade Britt-Inger Remning (M) bifall
till motionen. Yrkandet avslog. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade
att föreslå till kommunstyrelsen att motionen ska anses besvarad med
hänvisning till bildningsnämndens yttrande. Britt-Inger Remning (M)
reserverade sig mot beslutet.
Kommunstyrelsen beslutade att föreslå till kommunfullmäktige att motionen
ska anses besvarad med hänvisning till bildningsnämndens yttrande. Lennart
Mångs (M) och Jonas Carlgren (M) reserverade sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
Motion från Gustav Ericsson (M) den 15 november 2016
Kommunfullmäktige den 22 november 2016 § 123
Bildningsnämnden den 4 september 2017 § 90
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 september 2017 § 105
Kommunstyrelsen den 3 oktober 2017 § 100
Yrkande
Jonas Carlgren (M), Anna Eling (L), Leif Stenberg (MP) och Allan Mattsson
(KL) yrkar bifall till motionen.
Kristina Lundgren (C) yrkar att motionen ska anses besvarad med
hänvisning till bildningsnämndens yttrande.
Beslutsgång
Ordförande ställer de två yrkandena mot varandra och finner att
kommunfullmäktige ska besluta att motionen ska anses besvarad med
hänvisning till bildningsnämndens yttrande.
Forts. § 123
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Forts. § 123
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses besvarad med hänvisning till bildningsnämndens yttrande.
Reservation
Birgitta Westholm (M), Jan Bergqvist (M), Jonas Carlgren (M), Göran
Wennerström (M), Jonas Fafara (M), Erik Nilses (M), Anna Eling (L), Leif
Stenberg (MP), Kristina Norström (MP), Allan Mattsson (KL), Ulf Kindlund
(KL), Georg Larsson (KL) och Vesa Remsu (KL) reserverar sig mot
beslutet.
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§ 124

Dnr KS227-17 469

Behandling 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) anmäldes som inkommen till
kommunfullmäktige den 13 juni 2017:
”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
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Forts. § 124
miljömässigt, ekonomiskt och långsiktigt och bör därför vara av
största intresse för våra medborgare.”
Motionen remitterades till bildningsnämnden som den 4 september 2017
beslutade att anta bildningsförvaltningens yttrande som sitt eget och därmed
anses motionen besvarad.
Bildningsförvaltningen har i sitt yttrande angett att Hedemora kommun ska
enligt de lokala miljömålen sträva efter att öka andelen närproducerade
livsmedel upphandling vilket arbetats efter i flera år. Kommunen har mer än
1000 artiklar som handlas upp. Sedan ett par år ingår Hedemora i Ludvika
Upphandlingscenter. Under 2017 har ny livsmedelupphandling påbörjats och
på grund av att kommunen numera delar upp denna i flera grupper med olika
avtalsdatum kommer kommunen att arbeta under cirka 2 år med dessa
upphandlingar. Kommunen har gått in i ett projekt kallat Tidig dialog där det
undersöks vilka tänkbara lokala leverantörer som finns och bjuder in dessa
till enskilda möten där beställares och leverantörers behov, utbud och
möjligheter diskuteras. Förfrågningsunderlaget byggs därefter för att skapa
möjlighet för de små förtagen att lämna anbud både vad gäller
livsmedelsgrupper och kommuner.
Förutom strävan att få in flera lokala leverantörer, där så är möjligt, kommer
varje kommun alltid att ha ett behov av en grossist. Många av de råvaror som
listas i motionen finns inte lokalt producerade och kommunen har inte
praktisk möjlighet att hantera för många leverantörer. För att det ska vara
intressant för en leverantör måste även en viss volym av varor efterfrågas.
För att ändå underlätta arbetet med att ha fler leverantörer och för beställarna
att vara avtalstrogna planerar kommunen att införa en Inköpsportal likt Falun
och Borlänge kommuner. Kostenheten är tänkt att vara testverksamhet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att föreslå till kommunstyrelsen
att motionen ska anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad
den 8 augusti 2017.
Kommunstyrelsen beslutade att föreslå till kommunfullmäktige att motionen
ska anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad den 8 augusti
2017.
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Forts. § 124
Beslutsunderlag
Motion av Anna Eling (L) den 12 juni 2017
Kommunfullmäktige den 13 juni 2017 § 89
Bildningsnämnden den 4 september 2017 § 91
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 september 2017 § 106
Kommunstyrelsen den 3 oktober 2017 § 101
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses besvarad med hänvisning till bildningsförvaltningens
yttrande.
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§ 125

Dnr KS305-17 141

Förslag till lokalt landsbygdsprogram för Hedemora
kommun
Sammanfattning
Hedemora Näringsliv AB informerade den 18 september 2017
kommunstyrelsen strategiutskott om förslag till uppdaterat
landsbygdsprogram. Landsbygdsprogrammet för åren 2018-2022 bygger på
kommunala och regionala styrdokument, samordning mellan aktörer och
landsbygden som helhet, inte enskilda orter. Strategiutskottet beslutade att
ställa sig positiv till programmet och tillstyrkte att programmet skickas
vidare till kommunstyrelsen efter redaktionella ändringar.
Kommunstyrelsen beslutade att godkänner förslaget och föreslår
kommunfullmäktige att godkänna och anta det lokala
landsbygdsprogrammet för Hedemora kommun.
Beslutsunderlag
Förslag till landsbygdsprogram från Hedemora Näringsliv AB den 6
september 2017
Kommunstyrelsens strategiutskott den 19 september 2017 § 66
Kommunstyrelsen den 3 oktober 2017 § 98
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner och antar det lokala landsbygdsprogrammet
för Hedemora kommun.
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§ 126

Dnr KS311-17 006

Kalendarium 2018
Sammanfattning
Ett förslag till kalendarium för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och
dess utskott presenteras.
Kommunstyrelsen beslutade att fastställa förslaget till kalendarium för
kommunstyrelsen och dess utskott och föreslår kommunfullmäktige att
fastställa kalendariet för kommunfullmäktige enligt förslaget.
Beslutsunderlag
Förslag till kalendarium 2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 september 2017 § 107
Kommunstyrelsen den 3 oktober 2017 § 102
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa kalendariet för
kommunfullmäktige enligt förslaget.
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§ 127

Dnr KS347-17 106

Anmälan av motion om att gå ur FAHNS-samarbetet
gällande lönehanteringen
Sammanfattning
Följande motion av Lars Westlund (S) anmäls:
”Hedemora ingår sedan ett antal år i en gemensam lönenämnd, tillsammans
med kommunerna Avesta, Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg. Norbergs
kommun står för löneadministrationen, och Avesta kommun står för tekniken
(personalsystemet Visma Windows, f.d. Personec ar installerat där). Detta
kostar Hedemora kommun c:a 2,5 Mkr per år, och
Hedemorabostäder/Kommunfastigheter får betala c:a 160-180 tkr/år.
Personalsystemet är sedan källan till en viktig del av var kommuns IT-miljö,
och gör oss starkt beroende av dess funktionalitet.
Problembild
Det finns en utbredd kritik bland tjänstemännen i kommunen och
bostadsbolagen mot hur verksamheten i Norberg bedrivs. Kritiken riktar sig
främst mot utvecklingstakten och lyhördheten för vår kommuns behov hos
ledningen för lönekontoret. Utvecklingstakten begränsas kraftigt av att den
måste anpassas till samtliga 5 kommuner, vilket man kan förstå. Då både
Hedemora och Avesta kommuner har kommit längre i sin utveckling av ITmiljön, jämfört med övriga tre kommuner, sa bromsas vi i vår strävan att
bl.a. effektivisera hela anställnings- och löneprocessen.
Förslag
Utred fördelarna med att gå ur lönesamarbetet och hantera dessa sysslor på
hemmaplan, alternativt samarbeta med endast Avesta.
För de pengar vi betalar varje år skulle vi kunna ha 4 anställda +
licenskostnaderna för själva personalsystemet.”
Kommunsekreteraren har remitterat motionen till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Motion av Lars Westlund (S) den 10 oktober 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har
remitterat motionen till kommunstyrelsen.
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§ 128

Dnr KS130-17 109

Besvarande av interpellation om bifallna motioner som
ej verkställts
Följande interpellation av Allan Mattsson (KL), ställdes den 12 september
2017 till kommunstyrelsens ordförande och kommunfullmäktige medgav att
interpellationen fick ställas:
”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?”
Interpellationen besvaras på sammanträdet av kommunstyrelsens ordförande
Ulf Hansson (S).
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§ 129

Dnr KS215-17 023

Val av ny ersättare till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
Sammanfattning
Johan Svensson (S) har beviljats befrielse från uppdraget som ersättare i
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Val av ny ersättare ska därmed ske.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Johan Svensson (S) den 29 maj 2017
Kommunfullmäktige den 13 juni 2017 § 92
Kommunfullmäktiges beslut
Till ny ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för tiden fram till
och med 2018-12-31 väljs Berndt Nygårds (S).

Utdrag till
Berndt Nygårds
Matrikeln
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
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§ 130

Dnr KS309-17 023

Val av ny ersättare i kommunstyrelsen
Sammanfattning
Johan Svensson (S) har beviljats befrielse från uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsen. Val av ny ersättare ska därmed ske.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Johan Svensson (S) den 4 september 2017
Kommunfullmäktige den 12 september 2017 § 108
Kommunfullmäktiges beslut
Till ny ersättare i kommunstyrelsen för tiden fram till och med 2018-12-31
väljs Anja Achouiantz Hedqvist (S).

Utdrag till
Anja Achouiantz Hedqvist
Matrikeln
Kommunstyrelsen
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§ 131

Dnr KS308-17 023

Val av ny ersättare i kommunstyrelsen
Sammanfattning
Julia Thorsberg (S) har beviljats befrielse från uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsen. Val av ny ersättare ska därmed ske.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Julia Thorsberg (S) den 11 september 2017
Kommunfullmäktige den 12 september 2017 § 111
Kommunfullmäktiges beslut
Till ny ersättare i kommunstyrelsen för tiden fram till och med 2018-12-31
väljs Magnus Röhnisch (S).

Utdrag till
Magnus Röhnisch
Matrikeln
Kommunstyrelsen
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§ 132

Dnr KS330-17 023

Befrielse från uppdrag och val av ny ersättare i
kommunstyrelsen
Sammanfattning
Jan Engsås (L) önskar befrielse från uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Jan Engsås (L) den 26 september 2017
Kommunfullmäktiges beslut
1. Befrielse från uppdraget beviljas.
2. Till ny ersättare i kommunstyrelsen för tiden fram till och med 201812-31 väljs Anna Eling (L).

Utdrag till
Anna Eling
Matrikeln
Kommunstyrelsen
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§ 133

Delgivningar
Följande delgivningar anmäls:
a) Anteckningar från möte med kommunfullmäktiges presidium den 5
oktober 2017.
b) Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut den 27 september
2017 § 81 att godkänna att Hedemora kommun ska verka för att delta
i Miljösamverkan Uppsala län år 2018 till och med 2020, i enlighet
med den modell som föreslås i ”Regional Miljösamverkan för
Uppsala län m.fl. län, Förstudierapport”.
c) KS053-17 739 Vård- och omsorgsförvaltningens rapportering av ej
verkställda beslut perioden 2017-07-01 – 2017-09-30.
d) KS280-17 023 Länsstyrelsen Dalarnas protokoll den 22 september
2017 med information om att Jonas Fafara (M) utses till ny ledamot i
kommunfullmäktige för Moderaterna och att Henric Hummelgård
(M) utses till ny ersättare i kommunfullmäktige för Moderaterna.
e) KS315-17 047 Inkommen granskningsrapport från
kommunrevisionen om förstudie ”Riktade statsbidrag”.
f) KS322-17 023 Länsstyrelsen Dalarnas protokoll den 2 oktober 2017
med information om att Kenneth Larsson (SD) utses till ny ledamot i
kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna.
g) KS331-17 730 Inkommen granskningsrapport från
kommunrevisionen om ”Uppföljningsrutiner vid myndighetsbeslut
inom LSS”.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.
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