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§1

Fastställande av dagordning
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande tillägg:
Ä 24 Befrielse från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott
och kommunstyrelsens strategiutskott samt val av nya ersättare
Kommunstyrelsens beslut
Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag.
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§2

Dnr KS388-15 700

Behandling av medborgarförslag om lokalproducerad
mat i all verksamhet inom kommunen
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås att Hedemora kommun ska, likt Mora,
Rättvik och Orsa kommuner, köpa in och föda upp nötkreatur för att sedan
kunna servera lokalproducerade kötträtter i kommunens verksamheter.
Vidare föreslås att Hedemora kommun ser över sina rutiner för inköp av
matprodukter för att undvika att light-produkter köps in.
Kommunfullmäktige beslutade att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i
ärendet.
Kommunstyrelseförvaltningen beskriver i ett yttrande att kommunens
livsmedelsupphandling följer de näringsrekommendationer som finns
gällande val av livsmedel samt att kommunen följer de svenska
näringsrekommendationerna samt Livsmedelsverkets riktlinjer i enlighet
med den beslutade Mat och måltidspolicy som gäller i kommunen.
Smörgåsfett upphandlas utifrån ett högre innehåll av fleromättade fettsyror
av den totala fetthalten, nyckelhållsmärkning och D-vitaminberikning. Detta
innebär att det serveras lättmargarin. Istället kan andra produkter då få
serveras såsom grädde, korv och ost som smakförhöjare. Kommunen
eftersträvar mer lokalproducerade produkter i sin upphandling av livsmedel.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget därmed ska
anses vara besvarat.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag den 1 december 2015
Kommunfullmäktige den 15 december 2015 § 190
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 6 december 2016
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 januari 2017 § 2

Forts. § 2

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 2
Kommunstyrelsens beslut
1. Medborgarförslaget anses besvarat med motiveringen att kommunen
idag vid upphandlingar efterfrågar lokalproducerat.
2. Frågan om kommunen köper in light-produkter och isåfall varför,
översänds till kostchefen för en redogörelse. Redovisning av
redogörelsen ska ske till kommunstyrelsens arbetsutskott den 28
februari 2017.

Utdrag till
Medborgarförslagsställaren
Kostchefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§3

Dnr KS014-16 302

Behandling av medborgarförslag om trafiksituationen
på Gussarvet i Hedemora
Sammanfattning
Följande medborgarförslag har av kommunfullmäktige överlämnats till
kommunstyrelsen för beslutande:
”Till Hedemora kommun att behandlas på möte, med alla instanser gällande
en förbättring av trafiksituationen i Gussarvet, önskas snarast:
-

Enkelrikta Johan III:s gata från Melinsgatan. Markera P-platserna på
höger sida. P-fritt framför portarna för sjukamulans-transporter.

-

Inför parkeringsförbund höger sida hela Melinsgatan från
Landsgatan.

-

Hastigheten bör sänkas till 30 km ända från Lappens gatukök
sträckan Melinsgatan till Landsgatan, just nu störande trafik. Rena
farttävlingen och busköring med olika fordon.

Beakta önskemålen från oss alla boende i Gussarvet, innan något allvarligt
händer. Fram för ett säkrare trafikbeteende i Hedemora inför år 2016.”
Kommunstyrelseförvaltningen beskriver i ett yttrande att det är ett problem
med tung trafik på Gussarvsgatan och att det pågår arbete med att leda den
tunga trafiken utanför centrum, men att det inte är klart ännu. Hedemora
kommun har en aktuell trafikplan som ska verkställas utifrån de
investeringar som beslutats. De nya hastighetsbegränsningarna ska visas
tydligt med nya skyltar som ännu inte kommit på plats överallt, men arbetet
pågår dock.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget därmed ska
anses vara besvarat.

Forts. § 3

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 3
Beslutsunderlag
Medborgarförslag den 13 januari 2016
Kommunfullmäktige den 16 februari 2016 § 3
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 6 december 2016
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 januari 2017 § 3
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens yttrande som sitt
eget och lämnas som svar på medborgarförslaget. Medborgarförslaget anses
därmed vara besvarat.

Utdrag till
Medborgarförslagsställaren

Justerandes sign
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§4

Dnr KS069-16 315

Behandling av medborgarförslag om bättre
markeringar på parkeringsplatserna på hyllan vid
Tjädernhuset
Sammanfattning
Följande medborgarförslag har av kommunfullmäktige överlämnats till
kommunstyrelsen för beslutande:
”Vintertid är det svårt att se markeringarna på asfalten. Många ställer sig på
två parkeringar. Det är inte bra då det oftast är fullt på parkeringen. Mitt
förslag är att göra markeringar på staketet ner mot Vasahallen samt på muren
mot Lagmansgatan. Då skulle fler få plats på parkeringen.”
Kommunstyrelseförvaltningen har i ett yttrande framfört att lokal- och
markavdelningen planerar för att göra en trottoar från denna parkering ner
mot Vasahallen. I samband med detta planeras även att utöka med två
platser, helst med laddstolpar, längst ut mot tilltänkta trottoaren. Att markera
på staket och mur är en bra idé som kommer att verkställas i samband med
det övriga arbetet som här beskrivits.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget ska bifallas.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag den 11 februari 2016
Kommunfullmäktige den 16 februari 2016 § 7
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 6 december 2016
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 januari 2017 § 4
Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget bifalles. Uppdrag ges till lokal- och markavdelningen att
verkställa medborgarförslaget.

Utdrag till
Medborgarförslagsställaren
Lokal- och markavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§5

Dnr KS131-16 845

Behandling av medborgarförslag om en campingplats i
Hedemora
Sammanfattning
Följande medborgarförslag har av kommunfullmäktige överlämnats till
kommunstyrelsen för beslutande:
”Hedemora är enda kommun i Dalarna som inte har en campingplats. Varför
inte rusta upp vid Brunnsjön. Använda fotbollsplanerna på Brunnsjöliden
som uppställningsplatser för tält och husvagnar. Rusta upp omklädningsrum.
Rensa och röja upp ner mot Brunnsjön.
En campingplats är ett måste för en kommun som på något sätt anser sig
intresserade av att få turister att inte bara stanna till och tanka bilen utan även
kunna erbjuda möjligheten att övernatta. Området nere vid Brunnsjön verkar
idag stå helt oanvänt. Med läget invid Brunnsjön och därmed möjlighet till
bad tror jag att det på sikt skulle kunna vara en god investering för turismen i
Hedemora.”
Kommunstyrelseförvaltningen har i ett yttrande framfört att Hedemora
kommun har såsom medborgarförslagsställaren skriver, ingen campingplats.
Senaste åren har dock ställplatser anlagts i centrum, Långshyttan och
Stjärnsund för att kunna möjliggöra för husbilar att övernatta på. Det har
även nyligen påkostats en gång/cykelled som ej är anpassad för
bil/husbilstrafik och därför är det inte bra att få in trafik i strövområdet.
Uppställning av husbilar har föreslagits till motstående sida av Brunnsjön vid
pumphuset och dess parkering.
Området kring Brunnsjöliden är just nu föremål för detaljplanering och fråga
om campingplats kan dryftas i det sammanhanget. Om det skulle vara en
campingplats där måste området anläggas som sådan och då måste troligen
kommunen satsa både på lokaler och på mark. Sedan kan en entreprenör
sökas som vill driva campingen. I anslutning till camping brukar det finnas
en badsjö och Brunnsjön har idag sviktande vattenkvalitetvärden så det kan
behövas göras en åtgärdsplan även för den sjön, precis som för Hönsan.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget därmed ska
anses vara besvarat.
Forts. § 5

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 5
Beslutsunderlag
Medborgarförslag den 17 mars 2016
Kommunfullmäktige den 5 april 2016 § 32
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 6 december 2016
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 januari 2017 § 5
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens yttrande som sitt
eget och lämnas som svar på medborgarförslaget. Medborgarförslaget anses
därmed vara besvarat.

Utdrag till
Medborgarförslagsställaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§6

Dnr KS132-16 311

Behandling av medborgarförslag om rondell i
korsningen Brunnsjögatan-BergslagsgatanBorganäsvägen
Sammanfattning
Följande medborgarförslag har av kommunfullmäktige överlämnats till
kommunstyrelsen för beslutande:
”Bygg en rondell i korsningen Brunnsjögatan-Bergslagsgatan. Är ett stort
trafikproblem vid hög trafikbelastning. Ett riskområde.”
Kommunstyrelseförvaltningen har i ett yttrande framfört att kommunens
Trafikplanerare anser att förslagsställaren har rätt i synpunkt. Det är starkt
trafikerat i närhet till skola och trafiksituationen behöver förbättras.
Medborgarförslaget föreslås därför bifallas och att lokal- och
markavdelningen får i uppdrag att ta med rondellen i kommande
investeringsplan.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag den 17 mars 2016
Kommunfullmäktige den 5 april 2016 § 33
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 6 december 2016
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 januari 2017 § 6
Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget anses besvarat och uppdrag ges till lokal- och
markavdelningen att beakta medborgarförslaget i kommande pilotprojekt
med tillfälliga trafiklösningar.

Utdrag till
Medborgarförslagsställaren
Lokal- och markavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§7

Dnr KS385-15 331

Behandling av medborgarförslag om att pryda
broräcken i Långshyttan med blomlådor
Sammanfattning
I ett medborgarförslag förslås att två centralt belägna broar i Långshyttan,
bron med dammluckorna vid gamla apoteket och bron vid före detta
Långsbro skola, ska prydas med blomlådor på broräckena i sommar med
följande motivering:
”Jag vill att de två broarna i Långshyttan ska prydas med blomlådor på
broräckena i sommar. Det har jag sett i flera städer i Sverige och det ser
mycket trevligt ut. Jag tycker att Långshyttan behöver prydas. När jag
skriver detta är det den 20 november 2015. Blomkrukorna står fortfarande
kvar vid genomfarten i samhället. I krukorna hänger svarta rester efter
Petuniorna som fanns i krukorna i somras. Ingen vacker syn. Jag föreslår att
kommunen skickar hit sina duktiga blomsterarbetare som gör
blomarrangemangen i stan. De kan säkert göra iordning fina blomsterlådor
och sätta på broräckena i Långshyttan.”
Medborgarförslaget remitterades av kommunfullmäktige för beslutande till
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelseförvaltningen har i ett yttrande redogjort för att kommunen
ger bidrag till vägföreningen i Långshyttan för skötsel av vägar samt för
utsmyckning därtill. Det har dessutom utgått extra medel till vägföreningen
för att kunna göra mer i Långshyttan. Boenden i Långshyttan bör rikta
önskemålet om blommor till vägföreningen.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen bifaller
medborgarförslaget, under förutsättning att vägföreningen som får
kommunalt bidrag för att sköta vägar/utsmyckning kan ta uppgiften.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag den 24 november 2015
Kommunfullmäktige den 15 december 2015 § 187
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 13 januari 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 januari 2017 § 7
Forts. § 7

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 7
Yrkande
Allan Mattsson (KL) yrkar bifall till medborgarförslaget. Ordförande finner
att yrkandet avslås.
Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget anses besvarat med motiveringen att vägföreningen som
får kommunalt bidrag har i uppdrag att sköta vägar och utsmyckning.

Utdrag till
Medborgarförslagsställaren
Långshyttans vägförening

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§8

Dnr KS308-16 401

Behandling av motion om bättre miljö för alla skyltning med förbud mot tomgångskörning i
kommunens tätorter
Sammanfattning
Följande motion av Anna Eling (L) anmäldes vid kommunfullmäktige den
13 september 2016:
”Vi liberaler är inte enbart förespråkare för en linje av liberala frågor utan
ser oss som mångfasetterade och månar både om historien och kanske
framförallt nuet och framtiden.
Vår miljö är en del av vår vardag och vår hälsa oerhört viktig för hela
samhällets framgång och inte minst våra barns framtida liv. Avgaser är
någonting som vi alla vet skadar våra luftvägar men även hela den fysiska
kroppen och miljön runt om kring. Sot, tungmetaller och damm skadar allt
liv. Det är därför av största vikt att vi alla gemensamt arbetar på att hålla
miljön så ren vi kan. Att lösa problematiken är svårt men ett minimi krav om
max 3 minuters tomgångskörning kan vara en god början.
Vi yrkar att: Kommunen tillser att det på alla tätbebyggda områden inom
kommunen och i statskärnan sättes upp tydliga förbud mot
tomgångskörning.”
Motionen remitteradess till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelseförvaltningen har i ett yttrande redogjort för att i de
kommunala föreskrifterna för hälsoskyddet i Hedemora kommun, antagna av
kommunfullmäktige 1989-06-29 med senaste ändring 2011-04-05§ 31, finns:
§ 1 Tomgångskörning
Inom detaljplanebelagt område får motorn i stillastående fordon hålla igång
utomhus under högst 1 minut. Vad nu sagts gäller ej om fordonet befinner
sig i trafikkö eller om trafikförhållandena annars föranlett att fordonet
stannat, och ej heller om motorn hålles igång för att, i den mån det behövs
för fordonets ändamålsenliga brukande, driva annan anordning än sådan som
avser uppvärmning.
Forts. § 8

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 8
De skyltar som finns kvar av dem som sattes upp 1989, är fler gamla och
skadade. Förut fanns även skyltar på alla infarter till centrum.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen ska bifallas, men utifrån
den tidsram som redan finns beslutad i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Motion av Anna Eling (L) den 13 september 2016
Kommunfullmäktige den 13 september 2016 § 111
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 23 november 2016
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 januari 2017 § 8
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§9

Dnr KS390-15 163

Behandling av motion om att bekämpa våldsbejakande
extremism
Sammanfattning
Följande motion från Gustav Ericsson (M) har av kommunfullmäktige
överlämnats till kommunstyrelsen för yttrande:
”Media rapporterar ofta hur personer, varav de flesta är unga, värvas till
nätverk runt våldsbejakande extremistgrupper. Under Alliansregeringen
tillsattes Mona Sahlin som nationell samordnare mot våldsbejakande
extremism. I hennes uppdrag innebär det bland annat att se till att ett stöd
finns till kommuner, regioner, föreningar med mera för att arbeta med och
därigenom stärka samhällets motståndskraft mot och förutsättningar för att
hantera våldsbejakande extremism.
I Sverige är det framför allt i Göteborg, Stockholm och Örebro som den
största rekryteringen till den våldsbejakande extremismgruppen Islamiska
staten görs. Men för bara några månader sedan rapporterades det även om
hur en 25-årig man från Borlänge anslutit sig till Islamiska statens krig.
Våldsbejakande extremism handlar inte bara om religiös extremism utan
också om den autonoma våldsvänstern och högerextrema rörelser.
Med en ny mångfaldsstrateg i Hedemora kommun bör en handlingsplan,
med grund i regeringens plan mot våldsbejakande extremism, tas fram.
Handlingsplanen bör bland annat innehålla åtgärder för att öka kunskapen
om våldsbejakande extremism, förebygga att individer ansluter sig till
våldsbejakande extremistgrupper och underlätta avhopp för de som redan
anslutit sig till sådana grupper.
Yrkande
Jag yrkar
att Hedemora kommun med grund i regeringens plan mot våldsbejakande
extremism tar fram en lokal handlingsplanplan för att förebygga och
bekämpa våldsbejakande extremism i Hedemora.
Forts. § 9
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Forts. § 9
att Hedemora kommun inte ska finansiera våldsbejakande extremismrörelser
med skattemedel. Ansvariga förvaltningar som tillhandahåller lokaler
och/eller utdelar föreningsstöd bör genomlysa de verksamheter de finansierar
och avbryta eventuella stöd till våldsbejakande extremism.”
Kommunstyrelseförvaltningen har i ett yttrande framfört att Hedemora har
känt av en del problematik som uppstått mellan olika grupperingar i
samhället, men våldsbejakande extremism har inte kunnat beläggas. Senaste
året har säkerhetsfrågorna varit högaktuella och bland annat så har en
säkerhetschef anställts på heltid. Säkerhetschefen har precis författa ett
förslag till handlingsplan mot våldsbejakande extremism och planen är nu
ute på remiss bland berörda och kommer, när den är färdigberedd, att lyftas
till kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår
kommunfullmäktige att bifalla motionen om att bekämpa våldsbejakande
extremism.
Beslutsunderlag
Motion den 7 december 2015
Kommunfullmäktige den 15 december 2015 § 198
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 23 november 2016
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 januari 2017 § 9
Yrkande
Gustav Ericsson (M), Britt-Inger Remning (M) och Ulf Hansson (S) yrkar
bifall till motionen.
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen om att bekämpa våldsbejakande extremism bifalles.
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§ 10

Dnr KS347-16 530

Avtal för finansiering av kollektivtrafiken
Sammanfattning
Region Dalarnas direktion beslutade den 23 november 2016 att godkänna
Avtal för finansiering av den allmänna kollektivtrafiken och Avtal om den
särskilda kollektivtrafiken, samt att rekommendera kommunerna och
landstinget att genom fullmäktigebeslut godkänna avtalen.
Beslutsunderlag
PM med förklaringar och analyser av förslag till finansieringssystem för
Dalarnas kollektivtrafik den 1 november 2016
Avtal för finansiering av den allmänna kollektivtrafiken och Avtal om den
särskilda kollektivtrafiken den 23 november 2016
Protokoll från Region Dalarnas direktion den 23 november 2016 § 273
Skrivelse från Region Dalarna den 24 november 2016
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 januari 2017 § 11
Förslag till kommunfullmäktige
Hedemora kommun godkänner Avtal för finansiering av den allmänna
kollektivtrafiken och Avtal om den särskilda kollektivtrafiken.
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§ 11

Dnr KS321-15 809

Ansökan om investeringsbidrag för
energibesparingsåtgärder i Folkets hus i Långshyttan
Sammanfattning
Föreningen Folkets Hus i Långshyttan har inkommit med en ansökan om
investeringsbidrag för energibesparingsåtgärder.
Boverket kan bevilja ett bidrag på 50 % under förutsättning att kommunen
beviljar ett bidrag på 30 % av investeringskostnaden. De resterande 20 % får
föreningen själva bekosta.
Den totala kostnaden för en omställning beräknas kosta ca 2,8 mkr.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskott yrkade Gustav Ericsson (M) att ärendet
skulle återremitteras till förvaltningen. Yrkandet avslogs och Gustav
Ericsson (M) reserverade sig mot beslutet med följande motivering:
”Då Folkets hus i Långshyttans kostnadskalkyl inte stämmer överens med
majoritetens förslag till beslut bör ärendet återremitteras för att klargöra de
oklarheter som råder om hur mycket pengar Folkets hus i Långshyttan söker
kontra föreslaget investeringsbidrag.”
Beslutsunderlag
Ansökan från Föreningen Folkets Hus i Långshyttan den 21 december 2016
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 januari 2017 § 12
Jäv
Allan Mattsson (KL) anmäler jäv och lämnar sammanträdet.
Yrkande
Gustav Ericsson (M) yrkar avslag till att Hedemora kommun ska bevilja ett
bidrag till Folkets Hus i Långshyttan.
Ordförande finner att yrkandet avslås.
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Förslag till kommunfullmäktige
Föreningen Folkets Hus i Långshyttan beviljas 30 % av
investeringskostnaden, det vill säga 845 tkr, för energibesparingsåtgärder
under förutsättning att Boverket beviljar föreningen ett bidrag på 50 % av
investeringskostnaden. Kostnaden tas från kontot för oförutsedda utgifter.
Reservation
Gustav Ericsson (M), Britt-Inger Remning (M) och Anna Hållén (M)
reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
”Kommun erbjuder investeringsbidrag för samlingslokaler på 30 % av
kostnaden vid energibesparingsåtgärder, såvida Boverket går in med 50 % av
kostnaden. Resterande 20 % får föreningen stå för själv. Moderaterna har
tidigare gått med på investeringsbidrag till Folkets Hus i Vikmanshyttan
(som nu är sålt), Garpenberg och senast Stjärnsund, då har investeringen
varit byte av värmekälla. När det gäller Folkets Hus i Långshyttan så söker
man investeringsbidrag för bland annat omläggning av yttertak för uppemot
1mkr, omställning/byte av ventilation för 0,5mkr, VVS-installation för
nästan 0,5mkr, EL-installation för drygt 0,25mkr samt 100tkr för stolar och
porslin. Den beräknaden kostnaden går på drygt 2,8mkr. Kostnaden för
Hedemora kommun blir drygt 0,8 miljoner kronor.
Hedemora kommuns intention med att sänka driftbidrag till föreningar
genom att ge investeringsbidrag för energibesparingsåtgärder är god, men ser
man till Folkets Hus i Långshyttans driftskalkyl så beräknas det kommunala
driftbidraget att öka från 232tkr till 267tkr efter utförd åtgärd. Samtidigt som
kommunen går in med 0,8mkr i investeringsbidrag så ökar även driftbidraget
enligt underlaget.”
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§ 12

Dnr KS411-16 805

Ansökan om investeringsbidrag för
energibesparingsåtgärder i IOGT-NTO-gården
Sammanfattning
Föreningen IOGT-NTO i Hedemora har inkommit med en ansökan om
investeringsbidrag för energibesparingsåtgärder. IOGT-NTO planerar att
byta yttertaket på före detta matsalen i IOGT-NTO-gården.
Boverket kan bevilja ett bidrag på 50 % under förutsättning att kommunen
beviljar ett bidrag på 30 % av investeringskostnaden. De resterande 20 % får
föreningen själva bekosta.
Den totala kostnaden för en omställning beräknas kosta ca 206 tkr enligt den
offert som föreningen fått. För Hedemora kommun innebär 30 % en summa
på 62 000 kronor.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskott yrkade Gustav Ericsson (M) att ärendet
skulle återremitteras till förvaltningen. Yrkandet avslogs och Gustav
Ericsson (M) reserverade sig mot beslutet med följande motivering:
”Hedemora kommun har antagit en lista över samlingslokaler. IOGT NTO
står inte med på den listan, och ansökan om investeringsbidrag för
energibesparingsåtgärder bör av den anledningen avslås. Dessutom saknas
ekonomiskt underlag i offerten då det enda bifogade är ett försättsblad.”
Beslutsunderlag
Ansökan från IOGT-NTO Hedemora den 27 december 2016
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 januari 2017 § 13
Yrkande
Gustav Ericsson (M) yrkar avslag till att Hedemora kommun ska bevilja ett
bidrag till Föreningen IOGT-NTO i Hedemora.
Ulf Hansson (S) och Anita Hedqvist (S) yrkar bifall till ansökan
Ordförande finner att avslags-yrkandet avslås.
Forts. § 12
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Förslag till kommunfullmäktige
Föreningen IOGT-NTO i Hedemora beviljas 30 % av investeringskostnaden,
det vill säga 62 000 kronor, för energibesparingsåtgärder under förutsättning
att Boverket beviljar föreningen ett bidrag på 50 % av
investeringskostnaden. Kostnaden tas från kontot för oförutsedda utgifter.
Reservation
Gustav Ericsson (M), Britt-Inger Remning (M) och Anna Hållén (M)
reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
”Det saknas ekonomiskt underlag i offerten då det enda bifogade i
underlaget är ett försättsblad, vilket direkt diskvalificerar bidragsansökan.
Dessutom står inte IOGT-NTO med på den lista över samlingslokaler som
Hedemora kommun har tagit fram. Om Hedemora kommun börjar ge
investeringsbidrag till föreningar som inte står med på listan så öppnas en
dammlucka som riskerar att bli kostnadsdrivande. Väljer Hedemora kommun
att inte följa den lista över samlingslokaler som man tidigare tagit fram, då
blir listan direkt onödig.”
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§ 13

Dnr KS408-16 022

Riktlinjer vid annonsering av ledig tjänst och
rekrytering
Sammanfattning
Förslag till riktlinjer vid annonsering av ledig tjänst och rekrytering,
presenteras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 20 oktober 2016
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 januari 2017 § 15
Yrkande
Gustav Ericsson yrkar ska ändras till: ”Alla lediga tjänster längre än sex
månader inom Hedemora kommun ska annonseras ut, internt och externt
såvida det inte är lagstridigt.”.
Ordförande finner att yrkandet avslås.
Kommunstyrelsens beslut
Riktlinjer vid annonsering av ledig tjänst och rekrytering, antas.
Reservation
Gustav Ericsson (M), Britt-Inger Remning (M) och Anna Hållén (M)
reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
”Alla lediga tjänster längre än sex månader inom Hedemora kommun, borde
åtminstone annonseras på Hedemora kommuns hemsida, såvida det inte
strider mot lagstiftningen. Det är viktigt att Hedemora kommun strävar efter
största möjliga transparens.”

Utdrag till
Personalavdelningen
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§ 14

Dnr KS023-17 049

Förslag på revidering av Riktlinjer för investeringar –
tillägg av ny punkt om kommunalt bolags
informationsplikt om avvikelser under pågående
byggprocess
Sammanfattning
Kommunrevisionen har påtalat brister i byggprocessen av Smedby skola vad
gäller kommunalt bolags information om avvikelser under pågående
byggprocess. Ekonomiavdelningen föreslår kommunfullmäktige att utöka
Riktlinjer för investeringar med en punkt 3.2 Bolagens har ansvar att hålla
respektive ansvarig nämnd informerad om eventuella avvikelser under hela
byggprocessen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 9 januari 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 januari 2017 § 17
Yrkande
Britt-Inger Remning (M) yrkar bifall till förslaget att lägga till en punkt i
Riktlinjer för investeringar, punkten 3.2, med lydelsen ” Respektive bolags
styrelse ska kontinuerligt under en byggprocess, informera ansvarig nämnd
om eventuella avvikelser från överenskommen hyreshöjning och ansvarig
nämnd fattar nytt beslut i frågan.”
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunens Riktlinjer för investeringar ska utökas med följande punkt:
3.2 Respektive bolags styrelse ska kontinuerligt under en byggprocess,
informera ansvarig nämnd om eventuella avvikelser från överenskommen
hyreshöjning och ansvarig nämnd fattar nytt beslut i frågan.
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§ 15

Dnr KS022-17 045

Förslag om ändrad form av borgen för Hedemora
kommunfastigheter AB
Sammanfattning
Den 31 mars 2015 beslutade kommunfullmäktige om kommunal borgen för
269 mkr till Tjäderhuset i Hedemora AB. Kommuninvest kräver dock sså
kallad proprieborgen; såsom för egen skuld ingå borgen, varför ett nytt
beslut är nödvändigt. Dessutom har bolaget bytt namn.
Ekonomiavdelningen föreslår att kommunfullmäktige att såsom för egen
skuld ingå borgen för Hedemora kommunfastigheter AB:s låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 269 mkr, jämte därpå löpande ränta
och kostnader.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 9 januari 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 januari 2017 § 18
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för
Hedemora kommunfastigheter AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 269 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
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§ 16

Dnr KS304-16 109

Val av mångfaldspiloter
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 4 oktober 2016 att slå samman
”Barnpiloter” och ”Jämställdhetspiloter” till ”Mångfaldspiloter”. Nämnderna
fick i uppdrag utse personer som kan bemanna posterna.
Kommunstyrelsen ska därmed utse två personer till Mångfaldspilot.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen den 4 oktober 2016 § 104
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 januari 2017 § 20
Förslag till kommunstyrelsen
Till mångfaldspiloter utses Lillemor Gunnarsson (C) och Gustav Ericsson
(M).

Utdrag till
Lillemor Gunnarsson (C)
Gustav Ericsson (M)
Mångfaldsstrategen
Matrikeln
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§ 17

Dnr KS398-16 050
KS135-16 532

Försäljning av SJs tågbiljetter som ombud
Sammanfattning
Ett medborgarförslaget, med önskemål om att sälja tågbiljetter i Hedemoras
turistbyrå, har beviljats och verksamheten har arbetat för att implementera
tjänsten. Nu är avtal tecknat med SJ, det tekniska är på plats och utbildning i
systemet och annat praktiskt har genomförts. När det kommer till
prissättning av biljetterna är det en taxa som ska beslutas av
kommunfullmäktige. Taxan ska täcka kostnader för licens och hantering
(personal, administration/redovisning, material etc).
SJ skiljer idag på prissättningen i sina digitala och manuella kanaler. Med
digitala avses sj.se och SJs app, med manuella avses butiker och kundtjänst.
Kommunens hantering i turistbyrån är att jämföra med SJs manuella
hantering och kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunen ska följa
SJ:s prissättning, inklusive framtida justeringar. Att köpa en tågbiljett i en
manuell kanal idag kostar nettopris +4 % i bokningsavgift samt 100 kr i
serviceavgift. Följer kommunen SJs prissättning innebär det att kostnaden
för en biljett blir densamma vid köp i turistbyrån i Hedemora som hos SJs
butiker och kundtjänst.
Enligt beslut av kommunstyrelsen den 30 augusti 2016, ska försöket med att
sälja SJ tågbiljetter utvärderas i slutet av året 2017.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag den 17 mars 2016
Kommunfullmäktige den 5 april 2016 § 36
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 7 juni 2016
Kommunstyrelsen den 30 augusti 2016 § 77
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 12 januari 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 januari 2017 § 21

Forts. § 17
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Forts. § 17
Yrkande
Leif Stenberg (MP) yrkar att Hedemora kommun ska ta ut en avgift på 20
kronor.
Ordförande finner att yrkandet avslås.
Förslag till kommunfullmäktige
Hedemora kommun ska följa SJ:s prissättning avseende försäljning av
tågbiljetter.
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§ 18

Dnr KS040-17 106

Struktur och organisering av Dala Valideringscentrum
Sammanfattning
Region Dalarnas direktion har tagit beslut den 26 oktober 2016-10-26 i
ärendet ”Struktur och organisering av Dala Valideringscentrum”.
I beslutet rekommenderas kommunerna anta följande beslut i berörd nämnd
eller styrelse:
1. Kommunerna rekommenderas anta Region Dalarnas förslag på
organisering och budget av Dala Valideringscentrum, samt att
Malung/Sälens kommun blir huvudman för organiseringen av Dala
Valideringscentrum.
2. Kommunerna rekommenderas finansiera Dala Valideringscentrum
med 5,55 kr/innevånare per år. Förslaget omfattar två år 2017-02-012019-01-31.
Beslutsunderlag
Region Dalarnas direktion den 26 oktober 2016 § 234
Missiv från Region Dalarna den 17 januari 2017
Förslag till kommunfullmäktige
1. Hedemora kommun antar organisering och budget av Dala
Valideringscentrum, samt att Malung/Sälens kommun blir huvudman
för organiseringen av Dala Valideringscentrum.
2. Dala Valideringscentrum finansierares med 5,55 kr/innevånare per
år. Förslaget omfattar två år 2017-02-01-2019-01-31.
3. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga medlemskommuner
fattar ett likalydande beslut.
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§ 19

Dnr KS418-16 735

Uppdrag till AB Hedemorabostäder att utreda
möjligheterna för byggandet av nytt vård- och
omsorgsboende
Sammanfattning
På strategiutskottets sammanträde den 24 oktober 2016 beslutades att ge
uppdrag till Hedemora kommunfastigheter AB tillsammans med
bildningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen att se över
försörjningsbehov av lokaler.
Omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ge AB Hedemorabostäder i
uppdrag att snarast utreda förutsättningarna och presentera en kostnadskalkyl
för byggandet av ett nytt vård- och omsorgsboende, med placering
förslagsvis jämte demensboendet Norden.
Kommunstyrelsens strategiutskott beslutade den 16 januari 2017 att föreslå
kommunstyrelsen att beslut att uppdra till AB Hedemorabostäder att snarast
utreda förutsättningarna och presentera en kostnadskalkyl för byggandet av
ett nytt vård- och omsorgsboende, med placering förslagsvis jämte
demensboendet Norden.
Beslutsunderlag
Strategiutskottet den 24 oktober 2016 § 64
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 7 december 2016 § 141
Kommunstyrelsens strategiutskott den 16 januari 2017 § 7
Kommunstyrelsens beslut
Uppdrag ges till AB Hedemorabostäder att snarast utreda förutsättningarna
och presentera en kostnadskalkyl för byggandet av ett nytt vård- och
omsorgsboende, med placering förslagsvis jämte demensboendet Norden.

Utdrag till
AB Hedemorabostäder
Omsorgsnämnden
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§ 20

Dnr KS026-17 822

Ansökan från Nordansjö allmänning om medel för
ansökan om strandskyddispens för anläggande av
allmän badplats vid Viggen
Sammanfattning
Nordansjö samfällighet planerar att göra en allmän badplats vid Viggen,
Nordansjö. Hedemora kommun vill att föreningen gör ett strandskydds
dispens och söker om bygglov, vilket kostar 4 400kr.
Kommunstyrelsens strategiutskott beslutade den 16 januari 2017 att föreslå
kommunstyrelsen att bevilja ansökan om stöd med 4 400kr och att medel tas
från strategiutskottets budget. Gustav Ericsson (M) deltog inte i beslutet.
Beslutsunderlag
Ansökan från Nordansjö samfällighet den 13 januari 2017
Kommunstyrelsens strategiutskott den 16 januari 2017 § 10
Yrkande
Gustav Ericsson (M) yrkar bifall till att bevilja ansökan från Nordansjö
samfällighet och anser att det är mycket positivt att Nordansjö samfällighet
planerar att göra en allmän badplats vid Viggen, som ska vara öppen för alla.
Kommunstyrelsen instämmer i yrkandet.
Kommunstyrelsens beslut
Beslut att bevilja ansökan om stöd med 4 400kr och att medel tas från
strategiutskottets budget.

Utdrag till
Nordansjö samfällighet
Ekonomiavdelningen
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Kommunstyrelsen

2017-01-31

§ 21

Dnr KS048-17 023

Befrielse från uppdrag i kommunstyrelsens
arbetsutskott samt val av ny ersättare
Sammanfattning
Solbritt Andersson (V) önskar befrielse från uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Solbritt Andersson (V) den 23 januari 2017
Kommunstyrelsens beslut
1. Befrielse från uppdraget beviljas.
2. Till ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott väljs Kenneth
Andersson (V) för tiden fram till 2018-12-31.

Utdrag till
Solbritt Andersson (V)
Kenneth Andersson (V)
Matrikeln

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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§ 22

Dnr KS047-17 023

Befrielse från uppdrag i kommunstyrelsens
strategiutskott samt val av ny ersättare
Sammanfattning
Sara Hansson (V) önskar befrielse från uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsens strategiutskott.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Sara Hansson (V) den 24 januari 2017
Kommunstyrelsens beslut
1. Befrielse från uppdraget beviljas.
2. Till ny ersättare i kommunstyrelsens strategiutskott väljs Solbritt
Andersson (V) för tiden fram till 2018-12-31.

Utdrag till
Sara Hansson (V)
Solbritt Andersson (V)
Matrikeln

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-01-31

§ 23

Delgivning av protokoll
Följande protokoll delges:
a) Protokoll från kommunstyrelsens strategiutskott den 16 januari 2017
b) Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 januari 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av protokollen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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§ 24

Rapporter
Följande rapporter delges:
a) Ulf Hansson (S) rapporterar om arbetet med framtagande av bokslut
2016.
b) Kommunchef Annika Strand informerar om Migrationsverkets beslut att
avveckla asylboenden i Hedemora kommun.
c) Ulf Hansson (S) och Gustav Ericsson (M) informerar från möte med
Region Dalarna. Bland annat så kommer Abbe Ronsten (S) från Säters
kommun överta ordförandeposten i styrelsen.
d) Owe Ahlinder (C) informerar om att Yngve Gustafson, överläkare och
professor i geriatrik, kommer till Hedemora den 15 mars 2017 och
föresläser om äldreomsorgen i Sverige.
e) Kristina Lundgren (C) informerar från jämställdhetsprojekt via Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) som Hedemora kommun deltar i
tillsammans med andra kommuner.
f) Owe Ahlinder (C) informerar om att omsorgsnämnden gett vård- och
omsorgsförvaltningen i uppdrag att utbyta erfarenheter med Torsby
kommun gällande att sänka sjuktalen.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av rapporterna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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