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§ 146

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

5(41)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-12-12

§ 147

Dnr KS464-17 310

Anmälan av medborgarförslag om en trappa från
perrong till parkering vid tågstationen
Sammanfattning
Följande medborgarförslag anmäls:
”Jag föreslår att kommunen bygger en trappa i kanten av
rabatten/planteringen i sluttningen mellan tåg perrong och buss/bilparkering.
Då jag ofta hämtar och lämnar folk vid järnvägsstation i Hedemora har jag
märkt att det ständigt är folk som går från tåget upp mot parkeringen rakt
genom rabatten i slänten mellan perrong och trottoar vid buss/bilparkering.
Detta är framförallt avstigande från de vagnar som stannar långt norrut. Det
är ingen idé att hänvisa till den befintliga in/utgång närmare stationshuset då
det uppenbarligen är så att många föredrar den närmaste vägen. Precis som
man förr anlade vägar efter var människor och djur gick så borde man även i
detta fall följa det mänskliga flödet. För att inte få en permanent lerig
mänsklig gångstig mitt i rabatten, vilket är fallet nu, föreslår jag att
kommunen bygger en trappa där många går, så att det blir enklare för flera
att ta sig från perrongen till parkeringen.”
Beslutsunderlag
Medborgarförslag den 26 november 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.

Utdrag till
Kommunstyrelsen
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§ 148

Dnr KS477-17 332

Anmälan av medborgarförslag om skydd vid
pulkaåkning i Sveaparken
Sammanfattning
Följande medborgarförslag anmäls:
”Förut sattes halmbalar runt träden i backen i Sveaparken där många barn
åker pulka. Jag tycker det borde sättas någon form av skydd där varje vinter.
Det är härligt att se ungarna ha kul i pulkabacken, men känns otäckt med de
hårda träden.”
Beslutsunderlag
Medborgarförslag den 26 november 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.

Utdrag till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 149

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 Veronica Eriksson med följande motivering:
”Veronica, ägare till Cederlings Guldsmedsaffär, som tidigare var guldsmed
har nu blivit Guldsmedsmästare. Hon mottog utmärkelsen i november 2017 i
Blå Hallen i Stockholm och var en av åtta stycken i Sverige som blev
mästare i år.
Veronica är ett föredöme att hårt arbete lönar sig och Hedemora kommun är
stolt över Veronicas bravur.”
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§ 150

Utdelning av ledarstipendium 2017
Bildningsnämndens ordförande Anki Rooslien (S) överlämnar Hedemora
kommuns ledarstipendium för 2017.
Stipendiet på 10 000 kronor tilldelas Jan Holm. Dessutom utdelas diplom
och blommor.
Motivering:
Jan Holm kom in i styrelsen för Hedemora Bridgesällskap på 1980-talet som
utbildnings– och ungdomsansvarig. Han har sedan dess varit med i styrelsen
på flera olika poster som sekreterare, tävlingsledare och sedan 2003 som
klubbens ordförande.
Sedan 2004 har han haft bridgekurser nästan varje år med nybörjarkurs
vartannat år och fortsättningskurs vartannat år. Kurser och nybörjarspel har
inte bara lockat personer från Hedemora och Säter utan även från andra orter
i distriktet.
För tio år sedan minskade intresset för bridgespel i Hedemora liksom på
andra orter. Styrelsen under Jans ledning tog då beslutet att försöka vända
utvecklingen bland annat genom gedigna utbildningsinsatser. Beslut togs
även att modernisera klubben med det senaste tekniska stödet, och klubben
är nu en av de modernaste i Dalarna.
Vid sidan av själva bridgespelet har Jan lagt ner mycket tid på att skapa
trivsel och gemenskap i klubben. Bland annat arrangerar klubben ett par
”bridgelördagar” per år med bridge kombinerat med middag och social
samvaro.
Jan ser också till att sprida information till klubbens medlemmar via epost
och sociala medier. Ett medlemsbrev ges ut tio gånger per år.
Det är bildningsnämndens eniga beslut att Jan Holm är en värdig mottagare
av Hedemora kommuns ledarstipendium 2017.
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§ 151

Utdelning av kulturpris
Bildningsnämndens ordförande Anki Rooslien (S) överlämnar Hedemora
kommuns kulturpris för 2017.
Stipendiet på 10 000 kronor tilldelas Ann-Marie Sörbergs. Dessutom utdelas
diplom och blommor.
Motivering:
Ann-Marie Sörbergs har under många år varit en drivande kraft i Hedemoras
kulturliv. Med oförtröttlig energi har hon engagerat sig i Hedemoras historia,
och i ord och handling informerat om och lyft fram Hedemoras nationella
och internationella kulturpersonligheter, främst Lars Israel Wahlman och
Alvar Aalto. Hon har haft den största betydelse för att en visningslokal för
dessa arkitekters design och möbelproduktion fått en egen visningslokal i
Hedemora.
Hon har även skrivit boken om Aalto och Artek i Hedemora; möbeldesign i
världsklass, producerat i Hedemora. Hon har i många år varit den självklara
ordföranden i föreningen Hantverk & Design i Hedemora, gjort en skrift om
Garpenbergs kyrka och skrivit manus till ett historiskt spel om Hedemora
Gammelgård.
Det är bildningsnämndens eniga beslut att Ann-Marie Sörbergs är en värdig
mottagare av Hedemora kommuns kulturpris 2017.
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§ 152

Kommunrevisionen informerar
Sammanfattning
Kommunrevisionens ordförande informerar, bland annat om att
kommunrevisionen träffat nämndernas presidier för att diskutera nämndernas
arbete med mål och budget och uppföljningar av prognoser.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.
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§ 153

Dnr KS194-17 822

Behandling av motion om målning av hopptornet vid
Rällingbadet i Långshyttan
Sammanfattning
Följande motion av Allan Mattsson (KL) har av kommunfullmäktige
remitterats till kommunstyrelsen för behandling:
”Hopptornet vid Rällingbadet i Långshyttan behöver rostskyddsbehandlas
och målas.
Jag föreslår därför att KF måtte besluta att genomföra föreslagna åtgärder.”
Kommunstyrelseförvaltningen har i en tjänsteskrivelse förklarat att
hopptornet vid Rällingsbadet i Långshyttan, har åtgärdats med målning
sommaren 2017 och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses
vara besvarad.
Beslutsunderlag
Motion från Allan Mattsson (KL) den 9 maj 2017
Kommunfullmäktige den 13 juni 2017 § 82
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 19 oktober 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 november 2017 § 134
Kommunstyrelsen den 28 november 2017 § 126
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen om att måla hopptornet vid Rällingsbadet i Långshyttan anses vara
besvarad med motiveringen att målning redan har genomförts sommaren
2017.
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§ 154

Dnr KS195-17 822

Behandling av motion om omklädningshytter vid
Rällingbadet och vid Långsbrobadet i Långshyttan
Sammanfattning
Följande motion av Allan Mattsson (KL) har av kommunfullmäktige
remitterats till kommunstyrelsen för behandling:
”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.”
Kommunstyrelseförvaltningen har i en tjänsteskrivelse förklarat att detta är
kommunala badplatser som inspekteras avseende vattenkvalitet och miljö
under vattenyta varje vår. Toaletter har ställts ut till säsongen 2017.
Kommunala badplatser bör ha toaletter samt omklädningsrum och det bör
anskaffas till dessa badplatser. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår
kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Beslutsunderlag
Motion från Allan Mattsson (KL) den 9 maj 2017
Kommunfullmäktige den 13 juni 2017 § 83
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 23 oktober 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 november 2017 § 135
Kommunstyrelsen den 28 november 2017 § 127
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen bifalles.
2. Uppdrag ges till lokal- och markavdelningen att tillgodose att
omklädningshytter och toaletter finns tillgängliga vid kommunens
samtliga badplatser under sommarsäsongerna.

Utdrag till
Lokal- och markavdelningen

Justerandes sign
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§ 155

Dnr KS196-17 822

Behandling av motion om trivselåtgärder vid
Centrumparken/"Kesolunden" i Långshyttan
Sammanfattning
Följande motion av Allan Mattsson (KL) har av kommunfullmäktige
remitterats till kommunstyrelsen för behandling:
”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.”
Kommunstyrelseförvaltningen har i en tjänsteskrivelse förklarat att det finns
ett delat ansvar mellan kommunen och vägföreningen gällande Kesolunden i
Långshyttan. Vägföreningen svarar för en del av infarten till parken och
kommunen har resten. Ett förslag att tillgodose medborgarnas intressen kan
vara att bjuda in medborgarna till ett öppet möte och höra hur de önskar att
parken ska vara utformad och utifrån detta sedan göra ett förslag till en
investeringsplan för parken och som sedan kan tas med i
investeringsförslagen till mål och budget för 2019.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att bifalla
motionen och att medborgarna ska bjudas in till ett öppet möte där möjlighet
finns att framföra hur de önskar att parken ska vara utformad. Därefter ska
ett förslag till investeringsplan arbetas fram som sedan tas med i
investeringsförslagen till mål och budget för 2019.
Beslutsunderlag
Motion från Allan Mattsson (KL) den 9 maj 2017
Kommunfullmäktige den 13 juni 2017 § 84
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 24 oktober 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 november 2017 § 136
Kommunstyrelsen den 28 november 2017 § 128

Forts. § 155
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Forts. § 155
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen bifalles.
2. Uppdrag ges till lokal- och markavdelningen att bjuda in allmänheten
till ett öppet möte där medborgarna kan framföra idéer på
Kesolundens framtida utformning och innehåll.
3. Uppdrag ges till lokal- och markavdelningen att sammanställa
inkomna idéer gällande Kesolundens utformning och innehåll, och
till sammanställning tas med i investeringsförslagen till mål- och
budget för 2019.

Utdrag till
Lokal- och markavdelningen
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§ 156

Dnr KS203-17 822

Behandling av motion om hundlatriner i Långshyttan,
Vikmanshyttan och Garpenberg
Sammanfattning
Följande motion av Allan Mattsson (KL) har av kommunfullmäktige
remitterats till kommunstyrelsen för behandling:
”Vi i Kommunlistan föreslår att det sätts upp ett antal handlatriner på
lämpliga ställen i Långshyttan, Vikmanshyttan och Garpenberg.”
Kommunstyrelseförvaltningen har i en tjänsteskrivelse förklarat att lokaloch markavdelningen har gjort en översyn över antalet hundlatriner i ovan
nämnda tätorter. Det har ställts ut fler hundlatriner i Långshyttan. I övriga
tätorter genomförs en översyn av behovet. Kommunstyrelseförvaltningen
föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses vara besvarad.
Beslutsunderlag
Motion från Allan Mattsson (KL) den 11 maj 2017
Kommunfullmäktige den 13 juni 2017 § 86
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 19 oktober 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 november 2017 § 137
Kommunstyrelsen den 28 november 2017 § 129
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen om hundlatriner i Långshyttan, Vikmanshyttan och Garpenberg
anses vara besvarad med motiveringen att Hedemora kommun har gjort en
översyn av antalet hundlatriner och behov av hundlatriner i Långshyttan,
Vikmanshyttan och Garpenberg samt att det i Långshyttan nu finns
hundlatriner utplacerade.
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§ 157

Dnr KS145-17 019

Behandling av motion om huskurage
Sammanfattning
Följande motion av Kristina Lundgren (C) har av kommunfullmäktige
remitterats till AB Hedemorabostäder för behandling:
”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. § 157

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 157
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.”
AB Hedemorabostäder har behandlat motionen vid ett styrelsemöte den 24
oktober 2017 och anser att huskurage bör genomföras som ett samarbete
mellan hyresgästföreningen, socialförvaltningen, polisen och bostadsbolaget.
Styrelsen är positiv till att införandet sker i samverkan mellan dessa parter.
Beslutsunderlag
Motion av Kristina Lundgren (C) den 20 april 2017
Kommunfullmäktige den 25 april 2017 § 64
Styrelseprotokoll från AB Hedemorabostäder den 24 oktober 2017 § 72
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 november 2017 § 138
Kommunstyrelsen den 28 november 2017 § 130
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Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen bifalles.
2. Uppdrag ges till AB Hedemorabostäder tillsammans med
socialförvaltningen att kontakta hyresgästföreningar och polisen för
att utarbeta en policy och rutin för huskurage.
3. Förslag till policy och rutin ska överlämnas kommunfullmäktige för
fastställande.

Utdrag till
AB Hedemorabostäder
Socialförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 158

Dnr KS384-16 023

Behandling av motion om att vid nyanställning ska den
arbetssökande lämna ett utdrag ur belastningsregistret
Sammanfattning
Följande motion av Owe Ahlinder (C) har tidigare anmälts till
kommunfullmäktige:
”Som ett led i det värderingsarbete, KRAM (kundfokus-respekt-ansvarmod), som pågår i kommun vill vi i Centerpartiet i Hedemora att ett allmänt
krav snarast införs på att, vid nyanställning i kommunen, alla ska lämna ett
utdrag ur belastningsregistret.
Vi anser det vara viktigt att öka tryggheten för de personer som kommer i
kontakt med anställda inom Hedemora kommun.
Vi vill därför yrka på:
Att vid alla nyanställningar inom Hedemora Kommun, ska sökanden lämna
ett utdrag ur belastningsregistret.”
Motionen remitterades till kommunstyrelsen och
kommunstyrelseförvaltningen har i ett yttrande föreslagit att motionen ska
avslås med motiveringen att det idag inte finns författningsstöd att göra
registerkontroller på alla personer som söker anställning i Hedemora
kommun.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 29 augusti 2017 beslutade
kommunstyrelsen att återremittera motionen för ett nytt yttrande från
kommunstyrelseförvaltningen. Kommunstyrelseförvaltningen har meddelat
att tidigare yttrande i tjänsteskrivelse daterad den 26 maj 2017 står fast.
Beslutsunderlag
Motion från Owe Ahlinder (C) den 18 november 2016
Kommunfullmäktige den 22 november 2016 § 124
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 26 maj 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 juni 2017 § 87
Kommunstyrelsen den 29 augusti 2017 § 83
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 november 2017 § 139
Kommunstyrelsen den 28 november 2017 § 131

Forts. § 158

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 158
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås.
2. Kommunfullmäktige beslutar att vid annonsering av nyanställning
inom LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) ska
den sökande rekommenderas att även lämna ett utdrag från
belastningsregistret.

Utdrag till
Personalavdelningen
Vård- och omsorgsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 159

Dnr KS395-17

021

Förslag till organisationsförändring för
kommunstyrelseförvaltningen och miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen
Sammanfattning
För att få en mer sammanhållen organisation i samhällsbyggnadsfrågor
föreslår förvaltningscheferna för kommunstyrelseförvaltningen och miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningen en organisatorisk förändring med syftet
att förbättra organisation och för att förbättra i samhällsbyggnadsfrågor.
Organisationen förutsätter ytterligare en chefstjänst inom miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen samt att en jävsnämnd bildas. Ärendet har
risk- och konsekvensanalyserats och MBL-förhandlats. Budgetomföring från
kommunstyrelse till miljö- och samhällsbyggnadsnämnd behöver ske om
förslaget antas och då utifrån den givna ram som finns för de verksamheter
som ska föras över.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
förslagen organisationsförändring för kommunstyrelseförvaltningen och
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen samt reglementen för
kommunstyrelse, miljö- och samhällsbyggnadsnämnd och jävsnämnd.
Vid sammanträdet med kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade
arbetsutskottet att föreslå vidare till att kommunstyrelsen att föreslå till
kommunfullmäktige att godkänna förslagen organisationsförändring för
kommunstyrelseförvaltningen och miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen samt reglementen för kommunstyrelse,
miljö- och samhällsbyggnadsnämnd och jävsnämnd. Lennart Mångs (M)
deltog inte i beslutet.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 28 november 2017 yrkade Lennart
Mångs (M) att omorganiseringen av miljö o samhällsbyggnad/lokal o mark,
inte får kosta mer pengar och att moderaterna snarare tyckte att skall man
göra en omorganisation borde man hitta ekonomiska fördelar som gör att
kostnaderna blir mindre. Yrkandet avslogs.
Kommunstyrelsen beslutade att föreslå till kommunfullmäktige att
föreslagen organisationsförändring för kommunstyrelseförvaltningen och
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen samt reglementen för
kommunstyrelse, miljö- och samhällsbyggnadsnämnd och jävsnämnd, ska
godkännas. Lennart Mångs (M), Jonas Carlgren (M) och Anna Eling (L)
reserverade sig mot beslutet.
Forts. § 159
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Forts. § 159
Beslutsunderlag
Kallelse till MBL-förhandling, med 3 bilagor, den 5 oktober 2017
Protokoll från MBL-förhandling den 23 oktober 2017
Förslag till gemensamt nämndsreglemente den 25 oktober 2017
Förslag till reglemente för kommunstyrelsen den 25 oktober 2017
Förslag till reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 25
oktober 2017
Förslag till reglemente för jävsnämnden den 25 oktober 2017
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 1 november 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 november 2017 § 141
Kommunstyrelsen den 28 november 2017 § 132
Yrkande
Lennart Mångs (M) yrkar att omorganiseringen av miljö o
samhällsbyggnad/lokal o mark, inte får kosta mer pengar. Vi tycker snarare
att skall man göra en omorganisation borde man hitta ekonomiska fördelar
som gör att kostnaderna blir mindre.
Ulf Hansson (S) yrkar bifall till föreslagen organisationsförändring enligt
förslaget.
Beslutsgång
Ordförande ställer de två yrkandena mot varandra och finner att
kommunfullmäktige ska besluta att bifalla föreslagen
organisationsförändring enligt förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Föreslagen organisationsförändring för kommunstyrelseförvaltningen
och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen samt reglementen för
kommunstyrelse, miljö- och samhällsbyggnadsnämnd och
jävsnämnd, godkänns.
2. Till ledamöter i jävsnämnden från och med den 1 januari 2018 fram
till och med 2018-12-31 utses
1. Ulf Hansson (S)
2. Fredrik Peres (C)
3. Vakant (M)

Forts. § 159
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Utdragsbestyrkande
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Forts. § 159
3. Till ersättare i jävsnämnden från den 1 januari 2018 fram till och med
2018-12-31 utses
1. Camilla Norberg (S)
2. Cecilia Persson Ronsten (V)
3. Vakant (M)
4. Till ordförande i jävsnämnden från och med den 1 januari 2018 fram
till och med 2018-12-31 utses Ulf Hansson (S).
5. Till 1:e vice ordförande i jävsnämnden från och med den 1 januari
2018 fram till och med 2018-12-31 utses Fredrik Peres (C).
Reservation
Lennart Mångs (M), Birgitta Westholm (M), Jonas Carlgren (M), Göran
Wennerström (M), Britt-Inger Remning (M), Jan Bergqvist (M) och Anna
Eling (L) reserverar sig mot beslutet att avslå Lennart Mångs (M) yrkande.

Utdrag till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
Ulf Hansson
Fredrik Peres
Camilla Norberg
Cecilia Persson Ronsten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 160

Dnr KS467-17 752

Förslag till organisationsförändring, flytt av
arbetsmarknadsenheten från
kommunstyrelseförvaltningen till socialförvaltningen
Sammanfattning
Hedemora kommun har under ett par års tid tagit emot ett växande antal
asylsökande, vilket i sin tur har lett till att fler får medborgarskap.
Integrationsfrågan är ett ständigt diskuterat ämne på riksnivå. Klart är att det
behövs en effektiv organisation för att lösa de utmaningar som detta medför
på kommunal nivå.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att flytta arbetsmarknadsenheten,
idag organisatoriskt tillhörande kommunstyrelseförvaltningen, till att
organisatoriskt tillhöra socialförvaltningen och att arbetsmarknadsenheten
ska ses som en egen enhet.
En organisatoriskt flytt av arbetsmarknadsenheten skulle innebära operativa
vinster i form av bättre flöden i verksamheten samt att olika typer av
funktioner kan slås ihop. Strategiska vinster kan göras i form av lättare och
naturligare samarbeten mellan de olika inblandade verksamheterna. En
organisatorisk flytt av arbetsmarknadsenheten kan också leda till en mer
effektiv drift med kortare handläggningstider och att snabbare få fler att gå
från försörjningsstöd till att komma in på arbetsmarknaden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 22 november 2017
Kommunstyrelsen den 28 november 2017 § 140
Kommunfullmäktiges beslut
1. Arbetsmarknadsenheten flyttas från att organisatoriskt tillhöra
kommunstyrelseförvaltningen, till att organisatoriskt tillhöra
socialförvaltningen.
2. Arbetsmarknadsenheten ska vara en egen enhet under
socialförvaltningen.

Forts. § 160
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Utdrag till
Arbetsmarknadsenheten
Socialförvaltningen
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§ 161

Dnr KS403-17 106

Förslag till inrättande av ett kommunförbund 2019
Sammanfattning
Den 13 september 2017 beslutade Region Dalarna att rekommendera
kommunerna att besluta i enlighet med en förslagspromemoria, som lämnats
av en politisk arbetsgrupp utsedd inom ramen för arbetet med den pågående
regionbildningsprocessen.
I enlighet med beslutet i direktionen är Region Dalarna beredda att bistå i
arbetet med att fram ett förslag till ett grundläggande ramverk för ett
kommunförbund i Dalarna. Med ramverk avses till exempel förslag till
stadgar, enkelt budgetförslag och uppskattning av avgift baserat på
verksamhetsinnehåll som det är beskrivet i framtaget PM daterad 22 augusti
2017.
Därefter är arbetet med att driva processen att bilda ett kommunalförbund i
Dalarna kommunernas angelägenhet. Det innebär också att var och en av
kommunerna i ett senare skede kommer att få ta ställning till frågan om
medlemskap i det föreslagna kommunförbundet.
Region Dalarna uppmanar i missiv inkommen till Hedemora kommun den
31 oktober, att behandla frågan om behovet av ett kommunförbund i
Dalarna. Senast den 31 december 2017 ska svar vara Region Dalarna
tillhanda.
Beslutsunderlag
Missiv från Region Dalarna den 31 oktober 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 november 2017 § 143
Kommunstyrelsen den 28 november 2017 § 134
Kommunfullmäktiges beslut
Hedemora kommun ställer sig positiv till inrättandet av ett kommunförbund.

Utdrag till
Region Dalarna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 162

Dnr KS406-17 170

Prislista för externa tjänster 2018 för Södra Dalarnas
Räddningstjänstförbund samt förslag om att
indexreglera taxor för tillstånd, tillsyn m.m.
Sammanfattning
Prislista för externa tjänster för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund har
justerats med löneökningar, index och marknadsanpassade priser. Priserna
för personalrelaterade tjänster är uppräknade med 3 % och övriga med 2 %.
Den nya prislistan ska gälla från med den 1 januari 2018.
Vid Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds direktionsmöte den 23 mars
2017 uppdrogs till förbundskansliet att utreda möjligheterna till att skapa
indexreglerade taxor för tillstånd, tillsyn m.m.
Direktionen beslutade den 26 oktober 2017 enligt förbundskansliet förslag
att Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds ”Prislista för externa tjänster”
från och med den 1 januari 2019 ska indexregleras årligen och att ”Prislista
för externa tjänster” uppräknas med en procentsats som motsvarar de tolv
senaste månadernas förändring i tjänstemannaindex (SCB
betskostnadsindex, ”Tidserie AKI för tjänstemän preliminära siffror”, totalt)
med juni som jämförelsemånad. Basmånad för indexuppräkningen är juni
månad 2017.
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds direktion föreslår
medlemskommunernas fullmäktige att:
1. Godkänna Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds prislista för
externa tjänster 2018.
2. Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds ”Prislista för externa
tjänster” från och med den 1 januari 2019 ska indexregleras årligen.
3. ”Prislista för externa tjänster” uppräknas med en procentsats som
motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i tjänstemannaindex
(SCB betskostnadsindex, ”Tidserie AKI för tjänstemän preliminära
siffror”, totalt) med juni som jämförelsemånad. Basmånad för
indexuppräkningen är juni månad 2017.

Forts. § 162
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Forts. § 162
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag § 35 och § 36 från Södra Dalarnas Räddningstjänstföbund
den 2 november 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 november 2017 § 144
Kommunstyrelsen den 28 november 2017 § 135
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds prislista för
externa tjänster 2018.
2. Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds ”Prislista för externa
tjänster” från och med den 1 januari 2019 ska indexregleras årligen.
3. ”Prislista för externa tjänster” uppräknas med en procentsats som
motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i tjänstemannaindex
(SCB betskostnadsindex, ”Tidserie AKI för tjänstemän preliminära
siffror”, totalt) med juni som jämförelsemånad. Basmånad för
indexuppräkningen är juni månad 2017.

Utdrag till
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 163

Dnr KS346-17 045

Förslag till modell för lån till föreningar som ansöker
om bidrag från Boverket för
tillgänglighetsanpassningar och
energibesparingsåtgärder
Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår modell för Lån till Föreningar (LFlån) från kommun till föreningar verksamma i Hedemora kommun:
-

Föreningar som ansöker om bidrag från Boverket för
tillgänglighetsanpassningar och/eller energibesparingsåtgärder och
har fått sin ansökan godkänd ska erbjudas möjlighet att hos
Hedemora kommun kunna låna max de återstående 20 % av den
beräknade kostnaden som föreningen enligt bidragsmodellen ska
finansiera själv.

-

Återbetalningstiden är max 20 år och en räntekostnad ska tas ut med
repro-räntan plus 2 %.

-

Lån kan ges till föreningar som äger eller långfristigt arrenderar/hyr
anläggning vilken är belägen i Hedemora kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 3 november 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 november 2017 § 145
Kommunstyrelsen den 28 november 2017 § 136
Yrkande
Ulf Hansson (S) yrkar bifall till förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta modell för Lån till Föreningar (LF-lån)
från kommun till föreningar verksamma i Hedemora kommun:
-

Föreningar som ansöker om bidrag från Boverket för
tillgänglighetsanpassningar och/eller energibesparingsåtgärder och
har fått sin ansökan godkänd ska erbjudas möjlighet att hos
Hedemora kommun kunna låna max de återstående 20 % av den
beräknade kostnaden som föreningen enligt bidragsmodellen ska
finansiera själv.

Forts. § 163

Justerandes sign
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-

Återbetalningstiden är max 20 år och en räntekostnad ska tas ut med
repro-räntan plus 2 %.

-

Lån kan ges till föreningar som äger eller långfristigt arrenderar/hyr
anläggning vilken är belägen i Hedemora kommun.
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§ 164

Dnr KS412-17 805

Förslag till utökat aktivitetsstöd och drift- och
lokalbidrag till vuxenföreningar
Sammanfattning
För att stärka de vuxenföreningar och samlingslokalsföreningar som enligt
tidigare beslut är samlingslokaler och har driftkostnader i sin verksamhet
och ge dessa föreningar större möjlighet att klara sitt åtagande vad gäller
lokaler vill majoriteten ge ett utökat stöd till de kostnader som föreningarna
har haft under 2016. Majoriteten föreslår att:
1. Kommunfullmäktige beslutar att ge utökat stöd till drift- och
lokalbidrag till vuxenföreningar och driftsbidrag till samlingslokaler
(de samlingslokaler som enligt tidigare beslut har rätt till bidrag.)
höjs till 90 % av driftskostnaderna för 2016.
2.

Medel tas från kontot för oförutsedda kostnader i budgeten för
2017.

Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunalråden den 6 november 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 november 2017 § 146
Kommunstyrelsen den 28 november 2017 § 137
Yrkande
Kristina Lundgren (C) yrkar bifall till förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att ge utökat stöd till drift- och
lokalbidrag till vuxenföreningar och driftsbidrag till samlingslokaler
(de samlingslokaler som enligt tidigare beslut har rätt till bidrag.)
bidraget höjs till 90 % av driftskostnaderna för 2016.
2.

Medel tas från kontot för oförutsedda kostnader i budgeten för
2017.

Utdrag till
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 165

Dnr KS351-17 750

Förslag om överenskommelse för samverkan för trygg
och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Sammanfattning
Den 1 januari 2018, träder en ny lag om samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård, i kraft. Syftet med den nya lagen är att patienter
som inte längre har behov av den slutna vårdens resurser, så snart som
möjligt ska kunna lämna slutenvården på ett tryggt sätt. Målgruppen för den
föreslagna lagen är patienter som efter utskrivning från den slutna vården
behöver insatser från den kommunalt finansierade socialtjänsten, eller hälsooch sjukvården och som också kan ha behov av insatser från den
landstingsfinansierade öppna vården, inklusive primärvården.
Inför införandet av den nya lagen, har en överenskommelse tagits fram. Den
ska godkännas av samtliga parter. Överenskommelsen bör vara beslutad och
godkänd innan årsskiftet då den nya lagen träder i kraft.
Beslutsunderlag
Missiv från Region Dalarna den 9 oktober 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 oktober 2017 § 127
Missiv från Region Dalarna den 26 oktober 2017
Kommunstyrelsen den 7 november 2017 § 121
Omsorgsnämndens vård- och omsorgsutskott den 8 november 2017 § 82
Kommunfullmäktiges beslut
Hedemora kommun godkänner överenskommelsen mellan Landstinget
Dalarna och kommunerna i samverkan för trygg och effektiv utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård.
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Region Dalarna
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§ 166

Dnr KS482-17 040

Anmälan av motion om god ekonomisk hushållning
och hantering av resultatutjämningsreserv
Sammanfattning
Följande motion av Leif Stenberg (MP) anmäls:
”Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet
att under vissa betingelser reservera en del av ett positivt resultat till en
resultatutjämningsreserv (RUR) (prop 2011/12:172). Redan år 2014 hade
hälften av landets kommuner antagit riktlinjer för resultatutjämningsreserv,
dock inte Hedemora kommun.
En uppbyggnad av en resultatutjämningsreserv gör det på möjligt reservera
en del av resultatet i goda tider och sedan använda medlen för att täcka
underskott i sämre tider.
Förslag till beslut
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram riktlinjer för hantering av
resultatutjämningsreserv i Hedemora kommun.”
Kommunsekreteraren har remitterat motionen till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Motion från Leif Stenberg (MP) den 27 november 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har
remitterat motionen till kommunstyrelsen.
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§ 167

Dnr KS495-17 140

Anmälan av interpellation om representation vid
företagsbesök arrangerade av Hedemora Näringsliv AB
Följande interpellation av Jan Bergqvist (M), ställd till ordförande i
kommunstyrelsen, anmäls:
”Företagsbesöken som genomförs på fredagar är en riktigt bra aktivitet.
Det ger politiken insyn i de, små som stora, företagens vardag.
Erfarenheterna av dessa besök kommer att vara till stor nytta när beslut ska
fattas som berör näringslivet i Hedemora kommun. Det har kommit till min
kännedom att endast majoritetens representanter deltar i dessa besök. Ingen
representant ur oppositionen, t.ex. oppositionsrådet, är välkommen att delta.
Besöken arrangeras av kommunens bolag Hedemora Näringsliv AB (HNB).
På frågan om deltagande för oppositionen har klargjorts att detta gäller;
”Företagsbesöken gäller bara majoritetens företrädare. Vill oppositionen
göra företagsbesök får dom ordna dessa på egen hand.”
”På egen hand”! Alltså inte genom kommunens näringslivsbolag som
arrangerar de företagsbesök majoriteten deltar i, blir min tolkning.
Jag har följande frågor till kommunstyrelsens ordförande:
1. Varför är inte oppositionsrådet, eller någon från oppositionen,
välkommen att delta i företagsbesöken?
2. Vilka får delta i företagsbesöken och vem/vilka har beslutat vilka
som får delta?
3. Tycker ordförande att det är okey att flera partier utesluts från
aktiviteter som ett kommunalt bolag arrangerar för politiker?”
Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas och den kommer
att besvaras vid ett senare tillfälle.
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§ 168

Dnr KS480-17 023

Befrielse från uppdrag och val av ny ledamot i
bildningsnämnden
Sammanfattning
Håkan Frenell (C) önskar befrielse från uppdrag som ledamot i
bildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Skrivelse Håkan Frenell (C) den 20 november 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Befrielse från uppdraget beviljas.

Utdrag till
Håkan Frenell
Bildningsnämnden
Matrikeln
Löneservice
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§ 169

Dnr KS481-17 023

Befrielse från uppdrag och val av ny ledamot i
bildningsnämnden
Sammanfattning
Lars-Åke Everbrand (S) önskar befrielse från uppdrag som ledamot i
bildningsnämnden och som ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Lars-Åke Everbrand (S) den 20 november 2017
Kommunfullmäktiges beslut
1. Befrielse från uppdraget beviljas.
2. Kommunfullmäktige anhåller hos Länsstyrelsen Dalarna om att
sammanräkning görs för att utse ny ersättare i kommunfullmäktige
för Socialdemokraterna.
3. Till ny ledamot i bildningsnämnden för tiden fram till och med 201812-31 väljs David Aura (S).
4. Till ny ersättare i bildningsnämnden för tiden fram till och med 201812-31 väljs Magnus Jordan (S).

Utdrag till
Lars-Åke Everbrand
Länsstyrelsen Dalarna
David Aura
Magnus Jordan
Bildningsnämnden
Matrikeln
Löneservice
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§ 170

Dnr KS496-17 023

Befrielse från uppdrag och val av ny ordförande i
kommunstyrelsen
Sammanfattning
Ulf Hansson (S) önskar befrielse från uppdrag som ledamot och ordförande i
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Ulf Hansson (S) den 30 november 2017
Kommunfullmäktiges beslut
1. Befrielse från uppdraget beviljas.
2. Till ny ledamot i kommunstyrelsen för tiden fram till och med 201812-31 väljs Ola Gilén (S).
3. Till ny ordförande i kommunstyrelsen för tiden fram till och med
2018-12-31 väljs Ola Gilén (S).

Utdrag till
Ulf Hansson
Ola Gilén
Kommunstyrelsen
Matrikeln
Löneservice
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§ 171

Dnr KS505-17 023

Befrielse från uppdrag och val av ny ersättare i
valnämnden
Sammanfattning
Anna Borgs (M) önskar befrielse från uppdrag som ersättare i valnämnden.
Beslutsunderlag
Skrivelse Anna Borgs (M) den 10 december 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Befrielse från uppdraget beviljas.

Utdrag till
Anna Borgs
Valnämnden
Matrikeln
Löneservice
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§ 172

Dnr KS508-17 023

Befrielse från uppdrag, val av ny ledamot i
omsorgsnämnden och val av ny 1:e vice ordförande i
omsorgsnämnden
Sammanfattning
Ola Gilén (S) önskar befrielse från uppdrag som ledamot och som 1:e vice
ordförande omsorgsnämnden från och med den 1 januari 2018.
Beslutsunderlag
Skrivelse Ola Gilén (S) den 12 december 2017
Kommunfullmäktiges beslut
1. Befrielse från uppdraget beviljas.
2. Till ny ledamot i omsorgsnämnden från och med den 1 januari 2018
fram till och med 2018-12-31 väljs Karin Högvall (S).
3. Till ny ersättare i omsorgsnämnden från och med den 1 januari 2018
fram till och med 2018-12-31 väljs Inger Hjort (S).
4. Till ny 1:e vice ordförande i omsorgsnämnden från och med den 1
januari 2018 fram till och med 2018-12-31 väljs Lars Westlund (S).

Utdrag till
Ola Gilén
Karin Högvall
Inger Hjort
Lars Westlund
Omsorgsnämnden
Matrikeln
Löneservice
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§ 173

Delgivningar
Följande delgivningar anmäls:
a) Anteckningar från möte med kommunfullmäktiges presidium den 30
november 2017.
b) KS111-17 246 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut den 5
december 2017 att bifalla medborgarförslag om att göra namnbyte på
del av Bergslagsgatan till Bergslagsbacken.
c) KS509-17 106 Uppföljande granskning av Gemensam Nämnd för
Upphandlingssamverkan (GNU) samt granskning av tre
upphandlingar.
Kommunfullmäktige beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.
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