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§ 94

Fastställande av dagordning
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändring:
Ä 12 Val av mångfaldspilot, utgår och tas upp på kommande
kommunstyrelse sammanträde
Kommunstyrelsens beslut
Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag.
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§ 95

Dnr KS329-17 042

Delårsrapport per den 31 augusti 2017
Sammanfattning
Ekonomiavdelningen har inkommit med en preliminär delårsrapport per den
31 augusti 2017.
Beslutsunderlag
Delårsrapport per den 31 augusti 2017
Förslag till kommunfullmäktige
Presenterad delårsrapport per den 31 augusti 2017 godkänns.
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§ 96

Dnr KS298-17 059

Yttrande över remiss om gemensamma nämnden för
upphandling
Sammanfattning
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan beslutade den 22 maj 2017
att remittera en slutrapport avseende uppdrag, utanför dagens ansvar vid
Upphandlingscenter (UHC). Remissen har gått till de samverkande
kommunerna.
I remissen finns tre förslag presenterade:
1. Dagens lösning - UHC äger ansvaret att upphandla enligt dagens
reglemente
2. Totalansvar – UHC äger upphandlingsarbetet för alla köp
kommunerna gör
3. Inkludera alla områden förutom byggentreprenader
Kommunstyrelsen beslutade den 29 augusti 2017 att ärendet skulle
behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 september 2017 innan
kommunstyrelsen återupptar ärendet.
Beslutsunderlag
Remiss från Ludvika Upphandlingscenter den 13 juni 2017
Kommunstyrelsen den 29 augusti 2017 § 91
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 september 2017 § 103
Kommunstyrelsens beslut
Hedemora kommun förordar alternativ 3 med ändringen att
byggentreprenader ska inkluderas; Inkludera alla områden inklusive
byggentreprenader.

Utdrag till
Gemensamma nämnden för upphandling
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§ 97

Dnr KS314-17 456

Plan för avfallsförebyggande och hållbar
avfallshantering
Sammanfattning
Alla kommuner i Sverige ska enligt 15 kap Miljöbalken ta fram en plan för
avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering (avfallsplan). Dalarnas
kommuner har alltsedan 2006 samverkat kring arbetet med framtagande,
genomförande och uppföljning av kommunal avfallsplanering. Föregående
planperioder har varit 2006–2010 samt 2012-2017. Förslag till plan för
avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering för perioden 2018–2022
har tagits fram via arbete i regional projektgrupp och lokala arbetsgrupper i
varje dalakommun.
Kommunstyrelsen strategiutskott beslutade att föreslå till kommunstyrelsen
att godkänna förslag till plan för avfallsförebyggande och hållbar
avfallshantering enligt bilaga 1, ställs ut under perioden 1/11–30/11 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 13
september 2017
Förslag till plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering för
Hedemora kommun (bilaga 1) från miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen den 13 september 2017
Kommunstyrelsens strategiutskott den 19 september 2017 § 68
Kommunstyrelsens beslut
Att godkänna förslag till plan för avfallsförebyggande och hållbar
avfallshantering enligt bilaga 1, ställs ut under perioden 1/11–30/11 2017.

Utdrag till
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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§ 98

Dnr KS305-17 141

Förslag till lokalt landsbygdsprogram för Hedemora
kommun
Sammanfattning
Hedemora Näringsliv AB informerade den 18 september 2017
kommunstyrelsen strategiutskott om förslag till uppdaterat
landsbygdsprogram. Landsbygdsprogrammet för åren 2018-2022 bygger på
kommunala och regionala styrdokument, samordning mellan aktörer och
landsbygden som helhet, inte enskilda orter. Strategiutskottet beslutade att
ställa sig positiv till programmet och tillstyrkte att programmet skickas
vidare till kommunstyrelsen efter redaktionella ändringar.
Beslutsunderlag
Förslag till landsbygdsprogram från Hedemora Näringsliv AB den 6
september 2017
Kommunstyrelsens strategiutskott den 19 september 2017 § 66
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslaget och föreslår kommunfullmäktige att
godkänna och anta det lokala landsbygdsprogrammet för Hedemora
kommun.
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner och antar det lokala landsbygdsprogrammet
för Hedemora kommun.
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§ 99

Dnr KS344-16 750

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

Forts. § 99
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Forts. § 99
Beslutsunderlag
Motion av Anna Eling (L) den 17 oktober 2016
Kommunfullmäktige den 18 oktober 2016 § 132
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, bildningsförvaltningen
och socialförvaltningen den 8 augusti 2017
Bildningsnämnden den 4 september 2017 § 89
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 september 2017 § 104
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad den 8
augusti 2017.
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§ 100

Dnr KS383-16 629

Behandling av motion om brottsförebyggande arbete i
skolan
Sammanfattning
Följande motion av Gustav Ericsson (M) anmäldes som inkommen till
kommunfullmäktige den 22 november 2016:
”Svenska skolans viktigaste uppgift är säkra elevers kunskapsresultat. Detta
för att de ska kunna skapa sin egen framtid och ges möjlighet att nå sina
drömmars mål. För att den utvecklingen ska vara möjlig krävs bra lärare, bra
läromedel och bra skollokaler. Men detta räcker inte, för samtidigt krävs
också en lugn och trygg studiemiljö.
Idag ser vi med oro att kriminaliteten går långt ner i åldrarna. Det är allt från
småbrott till kriminella ligor som försöker att rekryterar våra barn och
ungdomar. Vi kan från skolans sida aldrig acceptera detta. Skolan bör vara
en aktiv part i samhället och göra sitt för att förebygga att unga dras in i
kriminalitet. Inget kan göra studiemiljön mer otrygg än när känslan av att hot
och våld finns i bakgrunden.
Skolans brottsförebyggande arbete måste börja tidigt och samhället måste
finnas där långt mycket tidigare än när eleverna väl har börjat hamna på glid.
I många av kommunens skolor fungerar det brottsförebyggande arbetet bra,
men det finns samtidigt alltid mer att önska. Vi kan aldrig acceptera att
skolorna inte gör allt i sin makt för att se till att ingen elev faller in i
kriminalitet. Det är därför viktigt att Hedemora kommun tar fram en
kommunövergripande strategi för att det brottsförebyggande arbetet i
kommunens för- och grundskolor samt gymnasieskola ska bli så bra och
effektivt som möjligt.
Det finns flera framgångsrika kommuner runt om i Sverige som har agerat på
olika sätt för att stärka det brottsförebyggande arbetet. Det inkluderar att
bygga ett större förtroende för polis och rättsväsende, få unga att känna sig
som en del av samhället och få elever att våga säga nej när det ser brott och
kriminalitet i sin närhet. I dagens samhälle finns det unga som inte litar på
samhället och det finns unga som inte vågar anmäla brott eller vittna i
Forts. § 100
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Forts. § 100
rättssalar. Den typen av hinder för rättsväsendet kan vi aldrig acceptera och
detta måste bekämpas med all kraft.
Yrkande
Jag yrkar att Bildningsnämnden tar fram en strategi för brottsförebyggande
arbete som ska omfatta kommunens för- och grundskolor samt
gymnasieskola.”
Motionen remitterades till bildningsnämnden och kommunstyrelsen.
Bildningsnämnden beslutade den 4 september 2017 att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen med motiveringen att det i varje
enhets trygghetsplaner och likabehandlingsplaner, samt i elevhälsans
rutinpärm finns ett dokumenterat arbete sam utgår från de statliga
styrdokument som Skolverket tagit fram, det vill säga läroplanerna och
skollagen.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskott yrkade Britt-Inger Remning (M) bifall
till motionen. Yrkandet avslog. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade
att föreslå till kommunstyrelsen att motionen ska anses besvarad med
hänvisning till bildningsnämndens yttrande. Britt-Inger Remning (M)
reserverade sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
Motion från Gustav Ericsson (M) den 15 november 2016
Kommunfullmäktige den 22 november 2016 § 123
Bildningsnämnden den 4 september 2017 § 90
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 september 2017 § 105
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad med hänvisning till bildningsnämndens yttrande.
Reservation
Lennart Mångs (M) och Jonas Carlgren (M) reserverade sig mot beslutet.
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Dnr KS227-17 469

Behandling av motion om att värna om närmiljön och
de lokala företagarna för att kommunen ska kunna
utvecklas och arbeta med hållbar utveckling
Sammanfattning
Följande motion av Anna Eling (L) anmäls:
”Att värna närmiljön och de lokala företagarna är en av
grundförutsättningarna för att en kommun ska kunna utvecklas och arbeta
med hållbar utveckling.
I detta kan ingå att ta tillvara närliggande verksamheter som gynnar
kommunen och medborgarna. Ingenting är starkare än den svagaste länken.
Det finns olika vägar att gå för att skapa förutsättningar för en bättre hållbar
utveckling. I den värld vi idag lever i så har behovet av att ordna
självförsörjning för kommunen och medborgarna blivit väldigt viktigt. I
händelse av kris eller krig kan behovet av självförsörjning vara avgörande
för kommunens säkerställande och en förutsättning för att klara en kris
längre än 72 timmar.
En väg dit är att ändra hur vi som kommun upphandlar framförallt livsmedel.
Vi yrkar därför:
-

Att varje på detaljnivå upphandla varje mjölkbaserad produkt var för
sig.

-

Att vi på detaljnivå upphandlar Potatis ,ris, gryn, mjöl pasta var för
sig.

-

Att vi på detaljnivå upphandlar Nötkött, griskött, lammkött, kyckling
och fisk var för sig.

-

Att vi på detaljnivå upphandlar äpplen, päron, bananer, citrusfrukt,
samt varje annan frukt var för sig.

-

Att vi på detaljnivå upphandlar, varje grönsak, rotsaker var för sig.

-

Att vi på detaljnivå upphandlar vegetariska, veganska halvfabrikat
var för sig.

Forts. § 101
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-

Att alla andra eventuella produkter ( livsmedel) som skall upphandlas
till kommunen fördelas var och en för sig i den mån det är möjligt.
En livskraftig landsbygd ökar kommunens förmåga både
miljömässigt, ekonomiskt och långsiktigt och bör därför vara av
största intresse för våra medborgare.”

Motionen remitterades till bildningsnämnden som den 4 september 2017
beslutade att anta bildningsförvaltningens yttrande som sitt eget och därmed
anses motionen besvarad.
Bildningsförvaltningen har i sitt yttrande angett att Hedemora kommun ska
enligt de lokala miljömålen sträva efter att öka andelen närproducerade
livsmedel upphandling vilket arbetats efter i flera år. Kommunen har mer än
1000 artiklar som handlas upp. Sedan ett par år ingår Hedemora i Ludvika
Upphandlingscenter. Under 2017 har ny livsmedelupphandling påbörjats och
på grund av att kommunen numera delar upp denna i flera grupper med olika
avtalsdatum kommer kommunen att arbeta under cirka 2 år med dessa
upphandlingar. Kommunen har gått in i ett projekt kallat Tidig dialog där det
undersöks vilka tänkbara lokala leverantörer som finns och bjuder in dessa
till enskilda möten där beställares och leverantörers behov, utbud och
möjligheter diskuteras. Förfrågningsunderlaget byggs därefter för att skapa
möjlighet för de små förtagen att lämna anbud både vad gäller
livsmedelsgrupper och kommuner.
Förutom strävan att få in flera lokala leverantörer, där så är möjligt, kommer
varje kommun alltid att ha ett behov av en grossist. Många av de råvaror som
listas i motionen finns inte lokalt producerade och kommunen har inte
praktisk möjlighet att hantera för många leverantörer. För att det ska vara
intressant för en leverantör måste även en viss volym av varor efterfrågas.
För att ändå underlätta arbetet med att ha fler leverantörer och för beställarna
att vara avtalstrogna planerar kommunen att införa en Inköpsportal likt Falun
och Borlänge kommuner. Kostenheten är tänkt att vara testverksamhet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att föreslå till kommunstyrelsen
att motionen ska anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad
den 8 augusti 2017.
Beslutsunderlag
Motion av Anna Eling (L) den 12 juni 2017
Kommunfullmäktige den 13 juni 2017 § 89
Bildningsnämnden den 4 september 2017 § 91
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 september 2017 § 106
Forts. § 101
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Forts. § 101
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad med hänvisning till bildningsförvaltningens
yttrande.
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§ 102

Dnr KS311-17 006

Kalendarium 2018
Sammanfattning
Ett förslag till kalendarium för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och
dess utskott presenteras.
Beslutsunderlag
Förslag till kalendarium 2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 september 2017 § 107
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förslaget till kalendarium för
kommunstyrelsen och dess utskott.
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa kalendariet för
kommunfullmäktige enligt förslaget.
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§ 103

Dnr KS280-17 023

Val till kommunstyrelsens utskott
Sammanfattning
Gustav Ericsson (M) beviljades av kommunfullmäktige befrielse från
uppdragen som ledamot i kommunstyrelsen och dess utskott. Val ska därmed
förrättas.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Gustav Ericsson (M) 7 augusti 2017
Kommunfullmäktige den 12 september 2017
Kommunstyrelsens beslut
1. Till ny ledamot i kommunstyrelsens strategiutskott väljs Lennart
Mångs (M).
2. Till ny ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott väljs Lennart
Mångs (M).
3. Till ny ledamot i kommunstyrelsens förhandlingsdelegation väljs
Lennart Mångs (M)

Utdrag till
Lennart Mångs
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§ 104

Delgivningar
Följande delges:
a) Protokoll från kommunstyrelsens strategiutskott den 18 september
2017
b) Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 september
2017
c) KS277-17 530 Yttrande över Region Dalarnas nya målbild för
Dalarnas kollektivtrafik ”Trafikförsörjningsprogram för
kollektivtrafiken”
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av delgivningarna.
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§ 105

Rapporter
Följande rapporter lämnas:
a) Ulf Hansson (S) informerar om det pågående arbetet med att lösa
ägarskapet och ansvaret för underhåll kring slussen i Silfhytteå.
b) Ulf Hansson (S) rapporterar om kommunens digitaliseringsarbete och
att kommunen är bland de bästa i Dalarna.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av rapporterna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

19(19)

