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§ 45

Fastställande av dagordning
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag.
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§ 46

Dnr KS118-17 112

Förslag avseende reviderad styrmodell för Hedemora
kommun inför Mål och budget 2018
Sammanfattning
I januari 2016 föreslogs en översyn av Hedemora kommuns arbete med
fokusområdena folkhälsa, miljö, integration och jämställdhet som styrs av ett
stort antal policyer och planer, vilket försvårar för dess genomförande och
dess uppföljning. För att förenkla, förbättra och tydliggöra arbetet med
fokusområdena föreslogs en översyn av befintliga policyer och planer under
år 2016.
Översynen är nu genomförd vilket förde med sig fler frågor kring Hedemora
kommuns styrmodell och en genomlysning av denna modell.
Översynen av fokusområdena och genomlysningen av Hedemora kommuns
styrmodell har lett fram till förslag om:
1) reviderad vision för Hedemora kommun där hållbarhetsperspektivet
har förstärkts.
2) reviderad styrmodell för Hedemora kommun för att förstärka den
röda tråden från KF-nivå till enhetsnivå samt tydliggöra de fyra olika
styrperspektiven.
3) nya kommunövergripande mål som sedan ska brytas ner av nämnden.
Till målen kopplas nyckeltal som årligen följs upp.
4) en hållbarhetsstrategi som är sammanhållande för de fyra
fokusområdena istället för ett antal separata policydokument.
5) temaår införs för att årligen särskilt belysa och lyfta upp ett av KF
utvalt tema inom hållbar utveckling.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att samtliga punkter 1-5 ovan
beslutas för att kunna fortsätta att utveckla styrmodellen i kommunen i och
med budgetarbetet inför Mål och budget 2018. Hållbarhetsstrategin kommer
att tas upp separat.

Forts. § 46

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

5(25)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-04-11

Kommunstyrelsen

Forts. § 46
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen den 16 mars 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 mars 2017 § 49
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att samtliga punkter 1-5 nedan beslutas
i enlighet med ovanstående beskrivningar och matriser:
1) reviderad vision för Hedemora kommun där
hållbarhetsperspektivet har förstärkts.
2) reviderad styrmodell för Hedemora kommun för att förstärka
den röda tråden från KF-nivå till enhetsnivå samt tydliggöra de
fyra olika styrperspektiven.
3) nya kommunövergripande mål som sedan ska brytas ner av
nämnden. Till målen kopplas nyckeltal som årligen följs upp.
4) en hållbarhetsstrategi som är sammanhållande för de fyra
fokusområdena istället för ett antal separata policydokument.
5) temaår införs för att årligen särskilt belysa och lyfta upp ett av
KF utvalt tema inom hållbar utveckling.
2. Nyckeltal och nämndsmål ska processas i samband med
budgetprocessen inför Mål och Budget 2018.
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§ 47

Dnr KS302-15

459

Behandling av motion om kajan – en sanitär olägenhet
Sammanfattning
Följande motion av Gustav Ericsson (M) anmäldes till kommunfullmäktige
den 20 oktober 2015:
”I Hedemora kommun är och har kajan länge varit ett återkommande
problem. Upprepade gånger blir flera vittnen till hur himlen mörknar när
tusentals kajor lyfter från hustaken och skymmer solen. Det är som att
komma rätt in i en Hitchcockfilm och såväl kommuninvånare som
genomresande och turister upplever ett obehag över detta.
Utöver att kajorna skapar ett obehagligt och skrämmande intryck av
Hedemora som stad så orsakar de andra problem. Problemen är framför allt
nedsmutsning i form av avföring och fjädrar, utspridning av sopor samt
skadegörelse på grödor. Bönder som är verksamma i Hedemora kommun har
yttrat ett missnöje över kajan då den förstör delar av höstsådden. De
betraktar kajan som ett skadedjur i och med den skadegörelse den utför på
deras grödor. På kommunens hemsida framgår det att miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen inte bedriver saneringsskytte på fåglar. Med
anledning av att inget saneringsskytte bedrivs så är det lämpligt att
kommunen upprättar en strategisk plan för att minska kajbeståndet i
Hedemora kommun. Det är mycket viktigt att en sådan plan upprättas för att
kunna minska den nedsmutsning och utspridning av sopor som kajorna
orsakar samt motverka den skadegörelse som kajorna utför på böndernas
grödor.
Jag yrkar att
kommunfullmäktige beslutar att Hedemora kommun upprättar en strategisk
plan för att minska kajbeståndet i kommunen.”
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att
bifalla motionen och att en strategisk plan för att minska kajbeståndet i
kommunen ska tas fram.

Forts. § 47
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Forts § 47
Beslutsunderlag
Motion av Gustav Ericsson den 25 september 2015.
Kommunfullmäktige den 20 oktober 2015 § 140
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 7 december 2016 § 105
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 mars 2017 § 45
Yrkande
Gustav Ericsson (M) och Owe Ahlinder (C) yrkar bifall till motionen.
Leif Stenberg (MP) lämnar följande tilläggsyrkande att ”Hedemora kommun
upprättar en strategisk plan för att minska kajbeståndet i kommunen. I planen
bör det även beaktas om mängden kajor kan minskas genom åtgärder som
minskar kajornas möjligheter att komma åt ätbart avfall.”.
Ulf Hansson (S), Berndt Nygårds, Britt-Inger Remning (M), Gustav Ericsson
(M) och Jonas Carlgren (M) yrkar avslag till tilläggsyrkandet.
Ordförande finner att tilläggsyrkandet avslås och att förslaget till
kommunfullmäktige ska vara att bifalla motionen och att
kommunfullmäktige uppdrar till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att
utarbeta en strategisk plan för att minska kajbeståndet i kommunen.
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden att utarbeta en strategisk plan för att minska
kajbeståndet i kommunen.
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§ 48

Dnr KS029-15

610

Behandling av motion rörande social investering inom
skolan
Sammanfattning
Allan Mattsson (KL) har i en motion skrivit bland annat ”Utbildning är den
samhällsstruktur som äger den största potentialen att utrusta barn och
ungdomar med kapacitet att överskrida familjebakgrundens sociala
begränsningar”. Han hänvisar till OECD 2014 och Skolverket 2012, m.m.
och avslutar motionen med 10 olika förslag gällande förskola, fritidshem och
skola.
Bildningsnämnden har beslutat att ställa sig bakom bildningsförvaltningens
yttrande och föreslår kommunfullmäktige att motionen därmed ska anses
vara besvarad.
Beslutsunderlag
Motion av Allan Mattsson den 23 januari 2015.
Kommunfullmäktige den 15 februari 2015 § 14
Bildningsnämnden den 13 mars 2017 § 25
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 mars 2017 § 46
Yrkande
Allan Mattsson (KL) yrkar bifall till motionen.
Ulf Hansson (S) yrkar bifall till att motionen ska föreslås vara besvarad
genom att ställa sig bakom bildningsnämndens beslut.
Ordförande finner att Allan Mattssons (KL) yrkandet avslås och att förslaget
till kommunfullmäktige ska vara att ställa sig bakom bildningsnämndens
beslut, att anta bildningsförvaltningens yttrande som sitt eget, och därmed
ska motionen anses vara besvarad.
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige ställer sig bakom bildningsnämndens beslut, att anta
bildningsförvaltningens yttrande som sitt eget, och därmed anses motionen
vara besvarad.
Forts. § 48
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Forts. § 48
Reservation
Allan Mattsson (KL) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
”Jag reserverar mig mot kommunstyrelsens besvarande av min motion om
social investeringsfond. Genom att inte ge större resurser till skolan för att
motverka och utjämna skillnader av betyg beroende på föräldrarnas
socioekonomiska bakgrund, riskerar vi döma dessa elever till livslångt
utanförskap.”.
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§ 49

Dnr KS149-16 751

Behandling av medborgarförslag om skadegörelse och
klotter - start av ungdomsfond
Sammanfattning
Följande medborgarförslag har kommunfullmäktige beslutat överlåta till
kommunstyrelsen för behandling och beslutande:
”Från klottersanering till ungdomsfond.
I Hedemora finns ett stort problem med skadegörelse, i synnerhet klotter. Så
kallade "taggar" är en vanlig företeelse. Enligt förre chefen för Lokal- och
markavdelningen Kenneth Berggren kostar bara klottersaneringen
kommunen runt 300 000 kr per år. Jag tror inte att allt klotter kan tillskrivas
en enda ålderskategori, men sannolikt står ungdomar ändå för en stor del av
det.
För att tydliggöra hur kostnaderna för klottersanering påverkar kommunens
möjlighet till andra satsningar föreslår jag att en ungdomsfond instiftas.
Medel till fonden ska komma från minskad klottersanering. Min tanke är att
man utgår från en medel kostnad för klottersanering för t ex de senaste fem
åren. Om saneringskostnaden för det aktuella året understiger
medelkostnaden avsätts mellanskillnaden till ungdomsfonden.
Ungdomsfonden kan sedan användas till olika aktiviteter och åtgärder för
ungdomar, bl a kan den kopplas till Ung Livsstil.
Förutom att fonden skulle påvisa kopplingen mellan klotter och kommunens
ekonomi, så skulle den ge ungdomarna en anledning till att gemensamt verka
för att minska klottret. Förvisso vill man inte skapa ett angivarsamhälle, men
förhoppningsvis kan fonden bidra till att ungdomar visar för varandra att det
inte är okej att klottra. Har vi tur så kan det kanske leda till att några av de
personer som "taggar" i stor omfattning antingen slutar eller avslöjas.
Att upprätta en ungdomsfond kommer inte innebära en ökad kostnad för
kommunen, snarare tvärtom. Dessutom kommer vi sannolikt få en renare
kommun, samtidigt som vi kan satsa mer på våra ungdomar.
Kommunstyrelseförvaltningen redogör i en skrivelse att de årliga
kostnaderna är för skadegörelse och klottersanering är omkring 200 tkr-250
Forts. § 49
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Forts. § 49
tkr per år. Budget- och bokföringsmässigt medför medborgarförslaget en hel
del administration i och med att kostnaderna för klotter måste budgeteras för
respektive byggnad och barmarksunderhåll för kommunens utemiljöer.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att avslå
medborgarförslaget då det inte är bokföringsmässigt genomförbart och det
inte finns en bestämd grupp av ungdomar som kan ta ansvar.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag den 17 mars 2016
Kommunfullmäktige den 5 april 2016 § 39
Kommunstyrelseförvaltningen den 31 mars 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 april 2017 § 61
Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget avslås med motiveringen att det inte är
bokföringsmässigt genomförbart och det inte finns en bestämd grupp av
ungdomar som kan ta ansvar.

Utdrag till
Medborgarförslagsställaren
Kommunfullmäktige
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§ 50

Dnr KS126-17 107

Årsredovisning 2016 för stiftelser förvaltade av
Hedemora kommun
Sammanfattning
Ekonomiavdelningen överlämnar årsredovisningen för kommunens stiftelser
till kommunstyrelsen för underskrift.
Efter det att kommunstyrelsen godkänt och undertecknat redovisningarna
lämnar revisorn en revisionsberättelse. Ärendet lämnas sedan till
kommunfullmäktige för godkännande.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2016 för kommunens stiftelser från ekonomiavdelningen den
27 mars 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 april 2017 § 54
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner och undertecknar redovisningarna.
Efter att revisorn lämnat sin revisionsberättelse ska ärendet lämnas till
kommunfullmäktige för godkännande.
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för kommunens
stiftelser 2016.
2. Kommunstyrelsen beviljas ansvarsfrihet vad avser kommunens stiftelser
2016.
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§ 51

Dnr KS217-16 107

Årsredovisning 2016 för Södra Dalarnas
Räddningstjänstförbund
Sammanfattning
Södra Dalarnas Samordningsförbund har översänt sin årsredovisning för
2016.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2016 från Södra Dalarnas Samordningsförbund den 29 mars
2016
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 april 2017 § 55
Förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisningen 2016 för Södra Dalarnas Samordningsförbund
godkänns.
2. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
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§ 52

Dnr KS132-17 107

Årsredovisning 2016 för AB Hedemorabostäder
Sammanfattning
AB Hedemorabostäder har översänt sin årsredovisning för 2016.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2016 från AB Hedemorabostäder den 29 mars 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 april 2017 § 56
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av AB Hedemorabostäders årsredovisning
2016 och tillstyrker detsamma.
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§ 53

Dnr KS132-17 107

Årsredovisning 2016 för Hedemora kommunfastigheter
AB
Sammanfattning
Hedemora kommunfastigheter AB har översänt sin årsredovisning för 2016.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2016 från Hedemora kommunfastigheter AB den 29 mars
2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 april 2017 § 57
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av Hedemora kommunfastigheter AB:s
årsredovisning 2016 och tillstyrker detsamma.
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§ 54

Dnr KS127-17 106

Årsredovisning 2016 för Gemensamma nämnden för
alkohol, tobak och receptfria läkemedel
Sammanfattning
Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel har
översänt sin årsredovisning för 2016 till omsorgsnämnden i Hedemora
kommun. Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att
godkänna årsredovisningen 2016 för Gemensamma nämnden för alkohol,
tobak och receptfria läkemedel samt att bevilja Gemensamma nämnden för
alkohol, tobak och receptfria läkemedel ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2016.
Beslutsunderlag
Omsorgsnämnden den 22 mars 2017 § 44
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 april 2017 § 58
Förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisningen 2016 för Gemensamma nämnden för alkohol,
tobak och receptfria läkemedel godkänns.
2. Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
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§ 55

Dnr KS179-16 106

Årsredovisning 2016 för Västmanland-Dalarna
Lönenämnd
Sammanfattning
Västmanland-Dalarna Lönenämnd har översänt sin årsredovisning för 2016.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2016 från Västmanland-Dalarna Lönenämnd den 15 mars
2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 mars 2017 § 47
Förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisningen 2016 för Västmanland-Dalarna Lönenämnd
godkänns.
2. Västmanland-Dalarna Lönenämnd beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2016.
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§ 56

Dnr KS092-17 106

Bokslut och verksamhetsberättelse 2016 för
Gemensam nämnd för upphandling
Sammanfattning
Upphandlingscenters verksamhetsberättelse samt bokslut 2016 har
överlämnats från Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan till
Hedemora kommun.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan
den 20 februari 2017 § 2
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 mars 2017 § 48
Förslag till kommunfullmäktige
1. Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2016 för Gemensamma
nämnden för upphandlingssamverkan godkänns.
2. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
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§ 57

Dnr KS128-17 190

Förslag till revidering av riktlinjer för arvoden och
ersättningar till gode män för ensamkommande
asylsökande barn med anledning av regeringskansliets
promemoria den 2016-06-21
Sammanfattning
Regeringen har föreslagit ett nytt ersättningssystem för mottagandet av
ensamkommande barn och unga i Regeringskansliets promemoria daterad
2016-06-21. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017. Förslaget
kommer att innebära ekonomiska konsekvenser för kommunerna. För
överförmyndarnas del kommer man inte längre att kunna återsöka medel hos
Migrationsverket för de kostnader man haft för arvoden- och ersättningar till
gode män för ensamkommande barn och tolkkostnader under asylperioden.
Styrgruppen för V-Dala Överförmyndarsamverkan har beslutat att göra en
framställan till respektive kommunfullmäktige i samverkanskommunerna om
en revidering av gällande riktlinjer för arvoden och ersättningar till gode
män för ensamkommande asylsökande barn och föreslår
kommunfullmäktige att anta följande fem punkter:
1. Ersättning för gode man enligt 2 § lagen (2005:429) för
ensamkommande barn ska från och med 1 juli 2017 utgå med ett fast
schablonarvode om 2,25 procent av prisbasbeloppet (år 2017 - I 008
kr) per månad och uppdrag samt rätt till kostnadsersättning enligt
uppvisade utlägg och reseersättning enligt den av riksdagen beslutade
skattefria bilersättningen (år 2015 uppgår den till 18,50 kronor per
mil). Beslutet ersätter tidigare beslut för arvodering av gode män med
uppdrag för ensamkommande barn.
Kostnadsersättning beviljas om gode mannen kan visa upp vad man
haft för kostnader och med vilka belopp. Bilersättning ska styrkas
med uppgift om antal kilometer, färdväg och syfte med resan.
2. Om barnet blir kallat till Migrationsverket utgår en ersättning om 200
kronor per timme i arvode till gode mannen.
Forts. § 57
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Forts. § 57
3. Om särskilda skäl föreligger har överförmyndarkansliet möjlighet att
i förväg godkänna att en åtgärd vidtas som normalt inte ingår inom
ramen för godemansuppdraget. Då utgår en ersättning om 200 kronor
per timme i arvode till den gode mannen.
4. God man ska lämna in redovisning av utfört uppdrag varje kvartal i
enlighet med direktiv från V-Dala Överförmyndarsamverkan.
5. Överförmyndaren förbehåller sig rätten att göra en individuell
skälighetsbedömning av arvodesnivån i ärendena.
Beslutsunderlag
V-Dala Överförmyndarsamverkan den 24 mars 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 april 2017 § 59
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar presenterade förslag i fem punkter gällande
revidering av gällande riktlinjer för arvoden och ersättningar till gode män
för ensamkommande asylsökande barn:
1. Ersättning för gode man enligt 2 § lagen (2005:429) för
ensamkommande barn ska från och med 1 juli 2017 utgå med ett fast
schablonarvode om 2,25 procent av prisbasbeloppet (år 2017 - I 008
kr) per månad och uppdrag samt rätt till kostnadsersättning enligt
uppvisade utlägg och reseersättning enligt den av riksdagen beslutade
skattefria bilersättningen (år 2015 uppgår den till 18,50 kronor per
mil). Beslutet ersätter tidigare beslut för arvodering av gode män med
uppdrag för ensamkommande barn.
Kostnadsersättning beviljas om gode mannen kan visa upp vad man
haft för kostnader och med vilka belopp. Bilersättning ska styrkas
med uppgift om antal kilometer, färdväg och syfte med resan.
2. Om barnet blir kallat till Migrationsverket utgår en ersättning om 200
kronor per timme i arvode till gode mannen.
3. Om särskilda skäl föreligger har överförmyndarkansliet möjlighet att
i förväg godkänna att en åtgärd vidtas som normalt inte ingår inom
ramen för godemansuppdraget. Då utgår en ersättning om 200 kronor
per timme i arvode till den gode mannen.
4. God man ska lämna in redovisning av utfört uppdrag varje kvartal i
enlighet med direktiv från V-Dala Överförmyndarsamverkan.
Forts. § 57

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

21(25)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-04-11

Forts. § 57
5. Överförmyndaren förbehåller sig rätten att göra en individuell
skälighetsbedömning av arvodesnivån i ärendena.
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§ 58

Dnr KS096-17 048

Erbjudande från Sveriges Kommuner och Landsting
om att köpa aktier i företaget Inera AB
Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) erbjuder Sveriges kommuner att
gå in som delägare i Inera AB som sedan den 16 mars 2017 är ett bolag inom
SKL Företag-sfären.
Varje kommun erbjuds att förvärva fem aktier till ett värde av 42 500 kronor.
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 april 2017 beslutade att vidare föreslå
att Hedemora kommun ska tacka ja till erbjudandet från Sveriges Kommuner
och Landsting att förvärva fem aktier i Inera AB, till ett värde av 42 500
kronor. Gustav Ericsson (M) deltog inte i beslutet med följande motivering:
”Vi i Moderaterna upplever en del oklarheter kring ett eventuellt köp av
aktier i Inera. Återkommer till kommunstyrelsesammanträdet den 11 april.”
Beslutsunderlag
Skrivelse från Sveriges Kommuner och Landsting den 27 mars 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 april 2017 § 60
Yrkande
Ulf Hansson (S) yrkar bifall till att tacka ja till erbjudandet från Sveriges
Kommuner och Landsting att förvärva fem aktier i Inera AB, till ett värde av
42 500 kronor.
Förslag till kommunfullmäktige
Hedemora kommun tackar ja till erbjudandet från Sveriges Kommuner och
Landsting att förvärva fem aktier i Inera AB, till ett värde av 42 500 kronor.
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§ 59

Delgivning av protokoll
Följande protokoll delges:
a) Protokoll från Centrala samverkansgruppen den 26 januari 2017
b) Protokoll från AB Hedemorabostäder och Hedemora Kommunfastigheter
AB 28 mars 2017
c) Protokoll från kommunstyrelsens strategiutskott den 27 mars 2017
d) Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 mars 2017
e) Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 april 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av protokollen.
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§ 60

Rapporter
Följande rapporter delges:
a) Kristina Lundgren (C) informerar från Dalabanans Intressenters möte den
7 april 2017. Bland annat antogs en marknadsföringsstrategi.
b)
c) xxx
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av rapporterna.
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