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§ 61

Fastställande av dagordning
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag.
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§ 62

Dnr KS073-17 019

Behandling av motion om att regelbundet genomföra
trygghetsmätningar på tätortsnivå
Sammanfattning
Följande motion av Gustav Ericsson (M) har av kommunfullmäktige
remitterats till kommunstyrelsen för behandling:
”Det saknas en representativ trygghetsmätning i Hedemora kommun.
Nationellt kommer Polisen framöver att börja arbeta med
trygghetsmätningar. Men, Polisens trygghetsmätningar kommer endast att
ske på lokalpolisområdesnivå. Det är bra att Polisen kommer att genomföra
trygghetsmätningar, men det är från kommunens sida viktigt att ha
möjligheten att ännu tydligare kunna lokalisera de områden där Hedemora
kommuns innevånare känner otrygghet. Därför bör Hedemora kommun,
årligen, genomföra en trygghetsmätning som visar resultat på tätortsnivå.
Med det resultat som presenteras av en trygghetsmätning på tätortsnivå får
Hedemora kommun, lokala Brottförebyggande rådet (BRÅ) och Polisen
tydliga svar på frågor som till exempel hur tryggheten upplevs i exempelvis
Långshyttan jämfört med centralorten, var det körs för snabbt, finns det
personer som avstår från aktiviteter på grund av hot? Trygghetsmätningen
bör förslagsvis göras i form av en relativt omfattande enkätundersökning,
med slumpmässigt utvalda personer i ålderskategorin 15-85 år.
Jag yrkar:
att

Hedemora kommun tar fram och, årligen, genomför en
trygghetsmätning på tätortsnivå.”

Kommunstyrelseförvaltningen delar motionärens syn på att det är viktigt att
fastställa vart orternas otrygga platser finns. Den metod som motionären
föreslår kommer dock att kräva en hel del resurser i form av tid och/eller
konsulttimmar för att genomföra en sådan omfattande enkätundersökning.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Hedemora kommun inte ska
genomföra trygghetsmätningar enligt motionärens intentioner och att
motionen ska avslås.

Forts. § 62
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Forts. § 62
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 16 maj 2017 yrkade
Gustav Ericsson (M) bifall till motionen. Yrkandet avslogs.
Arbetsutskottet beslutade att lämna ärendet vidare med förslaget att
motionen ska avslås.
Gustav Ericsson (M) reserverade sig mot beslutet med följande motivering:
”Det är viktigt att Hedemora kommun får vetskap om var, varför och när
våra invånare känner sig otrygga i Hedemora och dess tätorter. En
trygghetsmätning på tätortsnivå är ett bra sätt att inhämta den vetskapen och
behöver inte nödvändigtvis vara kostsamt.”
Beslutsunderlag
Motion av Gustav Ericsson (M) den 14 februari 2017
Kommunfullmäktige den 14 februari 2017 § 17
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 16 februari 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 maj 2017 § 66
Yrkande
Gustav Ericsson (M) yrkar bifall till motionen.
Ordförande finner att yrkandet avslås.
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Reservation
Gustav Ericsson (M), Britt-Inger Remning (M) och Anna Hållén (M)
reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
”Det är viktigt att Hedemora kommun får vetskap om var, varför och när
våra invånare känner sig otrygga i Hedemora och dess tätorter. En
trygghetsmätning på tätortsnivå är ett bra sätt att inhämta den vetskapen och
med förebyggande åtgärder öka tryggheten för alla i hela Hedemora
kommun.”
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§ 63

Dnr KS196-16 754

Behandling av motion om barnfattigdom
Sammanfattning
Följande motion av Allan Mattsson (KL) har av kommunfullmäktige
remitterats till omsorgsnämnden för behandling:
”I dagarna presenterades en rapport från UNICEF. Den visar att Svrige
ligger dåligt till när man mäter hur långt utsatta barn tillåts halka efter. I en
jämförelse mellan rika länder hamnar Sverige långt ner på listan. Våra
grannländer ligger däremot i topp. Enl. rapporten hamnar Sverige på 23:e
plats av 35 länder, strax ovanför den sämsta gruppen och långt bakom
Danmark, Finland och Norge som intar topplaceringarna. Det är mycket
allvarligt att klyftorna i Sverige ökar och att många barn halkar efter och
hamnar i ett socialt utanförskap där de riskerar att fastna. Rapporten visar att
klyftorna mellan barn har ökat i många av de undersökta länderna. Sverige
tillhör de länder som har fallit mest, efter att tidigare ha placerat sig bland
toppländerna. Ett av skälen till denna utveckling som UNICEF pekar på, går
att utläsa i regeringens vårbudget prop. 2015/16:100, bilaga 2, som är den
Fördelningspolitiska redogörelsen. Transferingarna (bl.a försörjningsstöden)
är kopplade till prisutvecklingen och växer därför långsammare än lönerna.
Den ekonomiska standarden har därför i genomsnitt utvecklats svagare för
den del av befolkningen som har transfereringar som huvudsaklig
inkomstkälla. Ensamstående, framför allt kvinnor med barn, är en grupp där
andelen med låg ekonomisk standard är förhållandevis stor. Det finns flera
sätt att mäta ojämlikheter. En är den s.k. Lorenzkurvan och ett annat mått är
att mäta Gini-koeicienten. I bilaga 2 till vårbudgeten går att utläsa att såväl
Lorenzkurvan som Gini-koefficienten visar att ojämlikheten i Sverige växer
och då blir det främst barnen som får betala priset.
Vi i Kommunlistan föreslår följande:
1. Att låta utreda hur många barn i kommunen som finns i en
ekonomiskt utsatt situation.
2. Att utifrån denna undersökning föreslå en höjning av normen för
försörjningsstödet för att i möjligaste mån motverka att barn hamnar i
ekonomisk utsatthet.”
Forts. § 63
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Forts. § 63
Omsorgsnämnden beslutade den 21 april 2017 att föreslå till
kommunfullmäktige att avslå begäran om vidare utredning av barnfattigdom.
Beslutsunderlag
Motion från Allan Mattsson (KL) den 10 maj 2016
Kommunfullmäktige den 24 maj 2016 § 67
Omsorgsnämnden den 21 april 2017 § 45
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 maj 2017 § 67
Yrkande
Allan Mattsson (KL) yrkar bifall till motionen.
Ordförande finner att yrkandet avslås.
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Reservation
Allan Mattsson (KL) reserverar sig mot beslutet.
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§ 64

Dnr KS124-17 003

Yttrande över granskningsrapport Intern kontroll
Sammanfattning
KPMG har av revisorerna i Hedemora kommun fått i uppdrag att granska
kommunens arbete kring intern kontroll. Intern kontroll är en process genom
vilken kommunens styrelse och nämnder, ledning och annan personal skaffar
sig rimlig säkerhet för att kommunens mål uppnås inom följande områden:
-

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

-

Tillförlitlig rapportering och information om verksamheten

-

Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.

Styrelser och nämnder ansvarar för den interna kontrollen enligt KL 6 kap 7
§. Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheterna
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till all den
interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt.
Revisionen rekommenderar kommunstyrelsen att:
-

Tydliggöra nämndens ansvar att medverka till framtagningen av både
risk- och väsentlighetsanalys och intern kontrollplan.

-

Se över de befintliga tillämpningsföreskrifter som stipuleras i
reglementet där det bör framgå att intern kontrollplanen ska byggas
på en genomförd och dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys.
Samt sprida anvisningarna i organisationen.

-

Ta fram centrala anvisningar for uppföljnings- och analysfasen.

-

Se över reglementet avseende lagrum samt gemensam tidplan för
styrelse och nämnder.

-

Bygga in oegentlighetsaspekten som en naturlig del i riskanalysen.

-

Skapa en arbetsgrupp med medarbetare från alla förvaltningar för att
få en samsyn inom Hedemora kommun för riskvärderingar, valda

Forts. § 64
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Forts. § 64
kontrollmål samt uppföljnings- och analysfasen. Samt att utveckla
hur styrelse och nämnder fyller i internkontrollplanen för att
tydliggöra vilka risker som finns och vilka åtgärder som ska ske för
att reducera risken.
Beslutsunderlag
Granskningsrapport den 22 mars 2017
Omsorgsnämnden den 21 april 2017 § 43
Bildningsnämnden den 27 april 2017 § 51
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 10 maj 2017 § 50
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 maj 2017 § 68
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 23 maj 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av KPMG:s granskning av den interna
kontrollen och instämmer i behovet av förbättringsåtgärder.
Kommunstyrelsen är medveten om att brister finns och kommer att hantera
förbättringsarbetet skyndsamt.

Utdrag till
Revisionen
Nämnderna
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§ 65

Dnr KS158-17 107

Årsredovisning 2016 för Hedemora Näringsliv AB
Sammanfattning
Hedemora Näringsliv AB har översänt sin årsredovisning för 2016.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2016 för Hedemora Näringsliv AB den 12 april 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 maj 2017 § 69
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av Hedemora Näringsliv AB:s årsredovisning
2016 och tillstyrker densamma.
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§ 66

Dnr KS157-17 107

Årsredovisning 2016 för Hedemora Energi AB,
Hedemora Elnät AB och Hedemora Kraft och Värme AB
Sammanfattning
Hedemora Energi AB, Hedemora Elnät AB och Hedemora Kraft och Värme
AB har översänt sina årsredovisningar för 2016.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2016 från Hedemora Energi AB den 12 april 2017
Årsredovisning 2016 från Hedemora Elnät AB den 12 april 2017
Årsredovisning 2016 från Hedemora Kraft och Värme AB den 12 april 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 maj 2017 § 70
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av Hedemora Energi AB, Hedemora Elnät
AB och Hedemora Kraft och Värme AB:s årsredovisningar 2016 och
tillstyrker detsamma.
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§ 67

Dnr KS173-17 106

Årsredovisning 2016 för Region Dalarna
Sammanfattning
Region Dalarna har översänt sin årsredovisning för 2016.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2016 från Region Dalarna den 9 maj 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 maj 2017 § 71
Jäv
Britt-Inger Remning (M) och Gustav Ericsson (M) anmäler jäv.
Förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisningen 2016 för Region Dalarna godkänns.
2. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
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§ 68

Dnr KS174-17 106

Årsredovisning 2016 för Södra Dalarnas
Samordningsförbund
Sammanfattning
Södra Dalarnas Samordningsförbund har översänt sin årsredovisning för
2015.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2016 från Södra Dalarnas Samordningsförbund den 1 mars
2016
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 maj 2017 § 72
Jäv
Britt-Inger Remning (M) och Jonas Carlgren (M) anmäler jäv.
Förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisningen 2016 för Södra Dalarnas Samordningsförbund
godkänns.
2. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
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§ 69

Dnr KS175-17 773

Förslag på revidering av förbundsordningen för Södra
Dalarnas Samordningsförbund
Sammanfattning
I samband med det årliga länssamrådet 2016 i Dalarna ville medlemmarna se
över mandatperiodlängder så att de överensstämmer mellan samtliga
samordningsförbund i Dalarna. I anknytning i arbetet med översynen har
även hela förbundsordningen setts över.
Följande ändringar föreslås:
-

Förtext
Ny förbundsordning föreslås gälla från den 1 januari 2019

-

§ 14 Revisorer och revision
Förtydligad text om den kommun- och landstingsgemensamma
revisorn, att det ska utses en gemensam revisor och att den utses av
kommunfullmäktige i Avesta kommun. Dessutom ändras
mandattiden så att en fyraårsperiod börjar 1 januari efter det år val till
fullmäktige i region och kommuner har ägt rum.

-

§ 18 Ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer
Text om ordförandearvode tillförs. Förslag att ordförande har rätt till
5 % av 90 % riksdagsledamöternas månadsarvode.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Södra Dalarnas Samordningsförbund den 9 maj 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 maj 2017 § 73
Förslag till kommunfullmäktige
Hedemora kommun ställer sig bakom förslaget till ny förbundsordning för
Södra Dalarnas Samordningsförbund.
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§ 70

Dnr KS 138-17 106

Remiss från Landstinget Dalarna med förslag om
regionsbildning 2019
Sammanfattning
Landstinget Dalarna planerar att på landstingsfullmäktige den 25 september
2017 pröva frågan om att ansöka att den 1 januari 2019 få överta det
regionala utvecklingsansvaret i Dalarna enligt Lag om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) samt att det därmed bildas en
region med ett direktvalt fullmäktige. I ansökan vill regeringskansliet ha en
redovisning av hur kommunerna och region Dalarna ställer sig till den.
Landstinget Dalarna har remitterat frågan till dalarnas kommuner och
Region Dalarna, om de tillstyrker att Landstinget Dalarna ansöker om att den
1 januari 2019 få överta det regionala utvecklingsansvaret i Dalarna enligt
Lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) samt att det
därmed bildas en region med ett direktvalt fullmäktige.
Beslutsunderlag
Remiss från Landstinget Dalarna den 11 april 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 maj 2017 § 74
Förslag till kommunfullmäktige
Hedemora kommun tillstyrker att Landstinget Dalarna ansöker om att den 1
januari 2019 få överta det regionala utvecklingsansvaret i Dalarna enligt Lag
om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) samt att det
därmed bildas en region med ett direktvalt fullmäktige.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

16(24)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-05-30

§ 71

Dnr KS171-17 111

Remiss om valkretsindelning för Landstinget Dalarna
Sammanfattning
Den 12 mars 2009 beslutade Länsstyrelsen Dalarna, utifrån
landstingsfullmäktiges förslag november 2008, att valkretsindelningen för
Dalarna skulle vara 6 valkretsar.
Vallagen har från den 1 januari 2015 ändrats i vissa delar, bland annat har
kravet på valkretsindelning för val till landstingsfullmäktige tagits bort,
vilket kan få betydelse för valen 2018. Enligt de nya reglerna är landstingen
en enda valkrets, om inte fullmäktige beslutar att dela in landstinget i två
eller flera valkretsar. Indelning ska beslutas av landstingsfullmäktige senast
den 31 oktober. Året före det valår då den nya indelningen ska gälla första
gången. Kommunerna inom länet ska dessförinnan ha fått tillfälle att yttra
sig.
Landstingsfullmäktige har att fatta beslut om antalet valdistrikt som ska gälla
vid de allmänna valen 2018 och landstingsfullmäktige har den 10 april 2017
beslutat att föreslå att valkretsindelning för Landstinget Dalarna ska bli en
(1) från och med de allmänna valen 2018.
Förslaget har remitterats till Dalarnas kommuner samt till de partier som
finns representerade i landstingsfullmäktige, för synpunkter till Landstinget
Dalarna senast den 30 juni 2017.
Beslutsunderlag
Remiss från Landstinget Dalarna den 24 april 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 maj 2017 § 75
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen meddelar Landstinget Dalarna att Hedemora kommun
ställer sig bakom förlaget till att valkretsindelningen för Landstinget Dalarna
ska bli en (1) från och med de allmänna valen 2018.

Utdrag till
Landstinget Dalarna
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§ 72

Dnr KS077-17 618

Överföring av det Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA)
från kommunstyrelsen till bildningsnämnden
Sammanfattning
Från och med år 2015 har det Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA)
förändrats med ett förtydligat ansvar för kommunerna. Ansvaret innebär att
det ska finnas en plan och aktivitet för de unga som är under 20 år och ej går
i skolan. Bildningsnämnden föreslog kommunstyrelsen att ta tillbaka
ansvaret för KAA (2015-10-26) med motivering att resursen flyttas till
arbetsmarknadsenheten för att det där finns andra möjligheter till alternativ
sysselsättning och för att i en annan omfattning bland annat kunna arbeta
med motiverande insatser.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att det Kommunala
Aktivitetsansvaret (KAA) överförs från kommunstyrelsen till
bildningsnämnden inkluderat en resurs motsvarande 0,40 tjänst.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 10 april 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 maj 2017 § 76
Förslag till kommunfullmäktige
Det Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA) överförs från kommunstyrelsen
till bildningsnämnden inkluderat en resurs motsvarande 0,40 tjänst.
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§ 73

Dnr KS129-17 315

Parkeringsplatser till anställda
Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige godkänner
följande förslag för hantering och prissättning av motorvärmarplats för
medarbetare i Hedemora kommun:
1. Medarbetare ska kunna hyra motorvärmarplats i mån av tillgång, av
lokal- och markavdelningen.
2. Motorvärmarplats ska kosta 100 kronor per månad under alla
månader under året. Avdrag görs på lönen.
3. Intäkterna går till lokal- och markavdelningen, som även svarar för
underhåll av stolpar och parkeringar.
4. Lokal- och markavdelningen upprättar och ansvarar för att en kölista
upprättas över motorvärmarplatser och kölistan gäller alla
kommunens inrättningar och även där extern hyresvärd
tillhandahåller motorvärmarplats.
5. Vanliga parkeringsplatser ska vara kostnadsfria och ej bokningsbara
utan kan användas av personal inom kommunens förvaltningar och
bolag när plats finns ledig.
6. Kommunstyrelsen ansvarar för att vid behov att besluta om smärre
prisjusteringar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 15 mars 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 maj 2017 § 77
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner presenterat förslag i 6 punkter för hantering
och prissättning av motorvärmarplats för medarbetare i Hedemora kommun.
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§ 74

Redovisning av uppdragsbevakning
Sammanfattning
Redovisning av ej verkställda och pågående uppdrag redovisas på
sammanträdet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av redovisningen av ej verkställda och
pågående uppdrag.
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§ 75

Dnr KS114-17 050

Förslag till komplettering av firmateckning i Visit
Dalarna AB
Sammanfattning
Idag är bolagets ordförande och viceordförande i förening firmatecknare
samt bolagets VD avseende löpande förvaltningsåtgärder, vilket också följer
av aktiebolagslagen. Att ordförande och vice ordförande ska teckna firma
följer av ägarnas/kommunernas aktieägaravtal.
VD har stött på problem vid undertecknande av handlingar hos banken,
bland annat avtal avseende betalterminaler. Därutöver accepterar inte
Skatteverket att VD undertecknar skattedeklarationer.
För att underlätta firmatecknandet i bolaget Visit Dalarna AB föreslås därför
att VD får utökad rätt att teckna bolagets firma. Det föreslås att VD i
förening med vice ordförande också har rätt att teckna bolagets firma.
Motiveringen till förslaget är att vice ordförande är utsedd av kommunerna
och företräder deras ägarintresse varför kommunerna torde behålla sin
kontroll över bolagets firmateckning. Vice ordförande finns också nära till
hands rent geografiskt för att kunna teckna firma vid brådskande ärenden.
Förslagsvis kan moderbolagets styrelse genom ett styrelsebeslut tillåta
styrelsen i dotterbolaget att registrera den utökade firmateckningsrätten hos
Bolagsverket. Alternativet är att göra ett tillägg till kommunernas
aktieägaravtal att VD har rätt att i förening med en av kommunerna utsedd
styrelseledamot teckna bolagets firma.
Förslag till styrelsebeslut
Styrelsen i Utveckling i Dalarna Holding AB fattar beslut om att tillåta
styrelsen i det helägda dotterbolaget Visit Dalarna AB utöka bolagets
firmateckningsrätt till att även låta bolagets vd teckna firma i föreningen
med bolagets vice ordförande. Visit Dalarna AB får härmed rätt att låta
bolagets vice ordförande Anders Friberg teckna bolagets firma i förening
med bolagets VD Carl Johan Ingeström.
Forts. § 75
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Forts. § 75
För att visa att det är ett enigt beslut bör det undertecknas av samtliga
styrelseledamöter i moderbolaget.
Alternativ finns att kommunerna ska fatta beslutet och förslag till tillägg till
aktieägaravtal är enligt följande:
Genom detta tillägg till parternas befintliga aktieägaravtal, daterat 2017-316, bilagan avseende dotterbolaget Visit Dalarna AB, är parterna överens om
att, utöver vad som anges i avtalets punkt 1.2, att bolagets firma också kan
tecknas av bolagets VD i förening med vice ordförande.
Detta förslag kräver att samtliga firmatecknare för kommunerna
undertecknar tillägget.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar kommunstyrelsens
ordförande om att styrelsen i Utveckling i Dalarna Holding AB kommer att
fatta beslut om att tillåta styrelsen i det helägda dotterbolaget Visit Dalarna
AB utöka bolagets firmateckningsrätt till att även låta bolagets vd teckna
firma i föreningen med bolagets vice ordförande.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Region Dalarna den 22 maj 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen att styrelsen i Utveckling i
Dalarna Holding AB fattar beslut om att tillåta styrelsen i det helägda
dotterbolaget Visit Dalarna AB utöka bolagets firmateckningsrätt till att även
låta bolagets vd teckna firma i föreningen med bolagets vice ordförande.

Utdrag till
Visit Dalarna
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§ 76

Delgivning av protokoll
Följande protokoll delges:
a) Protokoll från Centrala samverkansgruppen den 2 mars 2017
b) Protokoll från kommunstyrelsens strategiutskott den 15 maj 2017
c) Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 maj 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av protokollen.
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§ 77

Rapporter
Följande rapporter lämnas:
a) Ulf Hansson (S) informerar om att kommunen kommer anordna fler
sommarjobb med anledning av att staten har tillskjutit medel för att
främja möjligheten till sommarjobb.
b) Annika Strand informerar från möte med Mitt Media den 29 maj
2017. Bland annat diskuterades frekvensen av nyhetsrapportering av
nyheter om Hedemora.
c) Ulf Hansson (S) informerar från möte med Brottsförebyggande Rådet
(BRÅ) den 29 maj 2017.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av rapporterna.
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