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§ 111

Fastställande av dagordning
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag.
Arbetsutskottets beslut
Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag.
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§ 112

Dnr KS284-16 026

Information om Hela Tiden-projektet
Sammanfattning
Projektsekreterare Eva Bergman informerar om Hela Tiden-projektet och om
hur projektet har fortskridit. Av totalt 1330 anställda var 138
deltidsanställda. Genomgång av de deltidsanställda har gjorts och de flesta
har nu en heltidsanställning. Om den anställde önskar kan eventuellt avsteg
från heltid göras. Av de deltidsanställda som inte fått heltid så kan det bero
på olika orsaker bland annat att den anställde inom kort går i pension.
Projektet kommer vara klart och genomfört den 31 december 2017.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet har tagit del informationen.
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§ 113

Dnr KS345-17 120

Skattesats 2018
Sammanfattning
Enligt kommunallagen 8 kap 9 § ska fullmäktige fastställa skattesatsen före
november månads utgång.
I samband med att budgeten fastställs före december månads utgång får
fullmäktige fastställa en annan skattesats än den som tidigare bestämts om
det finns skäl till det.
Alla kommuner samt landstinget i Dalarna har fattat beslut om att
skatteväxla 47 öre från och med den 1 januari 2018. Dessa beslut utgör den
ansökan som i slutet av augusti skickades in av landstinget till regeringen via
finansdepartementet.
Landstingets samt Borlänge kommuns skatteväxlingsbeslut har överklagats
till Förvaltningsrätten. Landstinget samt Borlänge kommun har yttrat sig till
Förvaltningsrätten i ärendet. Den klagande har återkommit med ytterligare
yttrande men detta har landsting och kommun valt att inte svara på. Det är
oklart när Förvaltningsrätten fattar beslut i ärendet. Rätten kan välja att
antingen ta upp överklagan för prövning eller att inte ta upp den. Det är i
nuläget inte möjligt att säga när Förvaltningsrättens beslut kommer att ha
vunnit laga kraft.
Finansdepartementet planerar att lägga fram landstingets och kommunernas
ansökan om ändrad skattesats för beslut av regeringen den 23/11 eller
veckan efter. Man har dock ännu inte tagit slutlig ställning till hur man ska
förhålla sig till överklagan.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att:
1. Skattesatsen under 2018 ska vara 22,17 vilket är 2017 års skattesats
oförändrad inklusive skatteväxling för allmän kollektivtrafik och
färdtjänst med Landstinget Dalarna. (22,64-0,47=22,17).
2. Förslaget till skattesats för 2018 gäller förutsatt att regeringen
godkänner landstingets och kommunernas skatteväxlingsbegäran och
därmed ny länsvis skattesats för landstinget och kommunerna från
och med den 1 januari 2018.
Forts. § 113
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Forts. § 113
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 oktober 2017
Kompletterande skrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 19 oktober
2017
Förslag till kommunfullmäktige
Skattesatsen under 2018 ska vara 22,17 vilket är 2017 års skattesats
oförändrad inklusive skatteväxling för allmän kollektivtrafik och färdtjänst
med Landstinget Dalarna. (22,64-0,47=22,17).
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§ 114

Dnr KS041-17 041

Budget 2018
Sammanfattning
Förslag till budget 2018 presenteras enligt kommunstyrelsens tidigare
fastställda budgetramar 2018 med justering för skatteväxling av
kollektivtrafik, Sveriges Kommuner och Landstings prognos den 28
september 2017 samt beräknat antal invånare 15500. Förslag till total
budgetram är 920 715 tkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen den 29 augusti 2017 § 86
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 19 oktober 2017
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 20 oktober 2017
Förslag till kommunstyrelsen
Budget 2018 fastställs enligt presenterat förslag med en total budgetram på
920 715 tkr.
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§ 115

Dnr KS228-17 752

Behandling av motion om att bryta utanförskapet
Sammanfattning
Följande motion remitterade kommunfullmäktige till omsorgsnämnden för
yttrande den 13 juni 2015:
”Hedemora är i grunden en stark motor för jobbskapande. Den tunga
industrin i kommunen har tack vare teknikutveckling, rationaliseringar och
produktutveckling i relativt stor utsträckning kunnat stanna kvar i
kommunen. Vid sidan av den tunga industrin växer en ny stor sektor fram,
inom framförallt handel och fåmansföretag. Utöver detta finns ett brett
sysselsättningsutbud inom offentlig sektor. I många branscher råder stor
arbetskraftsbrist. På pappret är Hedemora en relativt gynnsam
arbetsmarknadsregion för den som söker efter arbete, med pendlingsavstånd
till Falun-Borlänge i norr, Gävle i öst och Stockholmsregionen i söder.
Verkligheten ter sig dock annorlunda på flera håll i kommunen. I Hedemora
finns ett stort utanförskap och kopplingen till arbetsmarknaden är för många
unga och utrikesfödda alltför svag, trots att Hedemora kommun i grunden
har en välfungerande arbetsmarknad.
Att skapa incitament för att närma sig arbetsmarknaden, såväl som att sänka
trösklarna in på densamma måste bli prioriterade områden om vi ska kunna
bryta utanförskapet. Som en konsekvens av den stora mängd utrikesfödda
som de senaste åren kommit till Hedemora riskerar ett redan högt
utanförskap att växa till nivåer som blir mycket svårhanterliga för den
offentliga ekonomin om ingenting görs. Vid en samlad blick över kostnaden
för olika typer av bidragsutbetalningar utgör försörjningsstödet den största
andelen. Höga försörjningsstödskostnader blir för kommunen en hämsko för
andra viktiga välfärdsåtaganden som vård, skola och omsorg. Vid sidan av
den rent offentligfinansiella aspekten av problemet skapar det naturligtvis
stora personliga umbäranden för den som befinner sig i utanförskap. Än mer
så för den som tvingas växa upp under utanförskapsförhållanden.
Utanförskapsområden bidrar också till dysfunktionalitet i övriga samhället i
form av ökad mängd kriminalitet och våldsbrott. Vi har sedan länge, i
framför allt större städer, kunnat följa utveckling där utanförskapsområden
Forts. § 115
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Forts. § 115
utvecklas till platser där stenkastning mot civila och blåljuspersonal såväl
som bilbränder är vanligt förekommande. Det har tyvärr även förekommit
liknande utveckling i Dalarna. Vi accepterar inte att något sådant får hända i
Hedemora. Mot detta måste samhällets markering vara tydlig och resolut. Vi
tolererar aldrig våldsanvändning som förhandlingsverktyg för att vinna gehör
för politiska kravlistor. Samtidigt bör vi tydligt erkänna att en stor del av den
hopplöshet som följer i utanförskapets kölvatten till stora delar är en
konsekvens av en misslyckad bidragspolitik. Den förda politiken har skapat
stora inlåsningseffekter och utanförskapet har på sina håll rotat sig så hårt att
det går i arv och uppfattas som ett normalläge som inte går att påverka, det
gäller såväl nationellt som regionalt och lokalt.
Yrkande
Med anledning av ovanstående yrkar jag
-

att Hedemora kommun upprättar en individuell handlingsplan för var
och en som mottar försörjningsstöd. Egen försörjning ska alltid vara
målet.

-

att Hedemora kommun upprättar aktivitetskrav som ska råda 40
timmar i veckan för alla som mottar försörjningsstöd och har
arbetsförmåga. Som aktivitet räknas språkutbildning, arbetsträning
eller omskolning. Insatsen ska vara avvägd för den som behöver den
och syfta till ökad anställningsbarhet. I aktivitetskravet ingår att stå
till arbetsmarknadens förfogande efter egen förmåga.

-

att Inget försörjningsstöd betalas ut till personer med arbetsförmåga
som inte deltar i det aktivitetsprogram med sysselsättningsåtgärder
som kommunen genomför.

-

att Hedemora kommun utreder möjligheten att använda sig av
hembesök vid försörjningsstödsbedömningen.”

Hedemora är i grunden en stark motor för jobbskapande. Den tunga industrin
i kommunen har tack yare teknikutveckling, rationaliseringar och
produktutveckling i relativt stor utsträckning kunnat stanna kvar i
kommunen. Vid sidan av den tunga industrin växer en ny stor sektor fram,
inom framförallt handel och fåmansföretag. Utöver detta finns ett brett
sysselsättningsutbud inom offentlig sektor. I många branscher råder stor
arbetskraftsbrist. På papperet är Hedemora en relativt gynnsam
arbetsmarknadsregion för den som söker efter arbete, med pendlingsavstånd
till Falun-Borlänge i norr, Gävle i öst och Stockholmsregionen i söder.
Forts. § 115
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Forts. § 115
Verkligheten ter sig dock annorlunda på flera håll i kommunen. I Hedemora
finns ett stort utanförskap och kopplingen till arbetsmarknaden är för många
unga och utrikesfödda alltför svag, trots att Hedemora kommun i grunden
har en välfungerande arbetsmarknad. Socialförvaltningen föreslår att
motionen därmed ska anses vara besvarad med hänvisning till
socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 21 augusti 2017, vilket
omsorgsnämnden den 30 augusti 2017 beslutade att ställa sig bakom.
Beslutsunderlag
Motion av Gustav Ericsson (M) den 13 juni 2017
Kommunfullmäktige den 13 juni 2017 § 90
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 augusti 2017
Omsorgsnämnden den 30 augusti 2017 § 82
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad med hänvisning till socialförvaltningens
tjänsteskrivelse daterad den 21 augusti 2017.
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§ 116

Dnr KS306-15 616

Behandling av motion om Hedemora - en
kunskapskommun i en globaliserad värld – möjlighet
till mer språkundervisning
Sammanfattning
Följande motion remitterade kommunfullmäktige till bildningsnämnden för
yttrande den 20 oktober 2015:
”Hedemora - en kunskapskommun i en globaliserad värld. Världen blir allt
mer globaliserad och om små länder och regioner vill ha chans till inflytande
på världens arena så måste vi ligga i täten för utvecklingen. En viktig del i
detta är att erbjuda våra barn och ungdomar de bästa verktygen för att lyckas
i livet, språk är en väldigt viktig del av detta. Att behärska språk och kultur i
en tid där världen är allt mer närvarande är otroligt viktigt. Mandarin (del av
det kinesiska språket) talas av över 1,2 miljarder människor och arabiskan
har över 340 miljoner talare. Kina är en av världens ledande ekonomier. Det
arabiska språket knyter samman hela Mellanöstern och Nordafrika som
tillsammans utgör över 25 länder och som dessutom är porten mot Europa.
Dessa områden är och kommer framledes att bli ännu viktigare områden för
Sverige och Europa sett till handel, rörlighet och annat utbyte. Här måste vi i
Hedemora stå på tårna och aktivt agera för vår roll som en framtidsinriktad
kommun. Genom att bli ett centrum i regionen för modern
språkundervisning kommer vi att ha ett försprång på den globaliserade
marknaden. I Hedemora kommun innefattas ämnet moderna språk idag av
franska, spanska och tyska. Genom att utöver dessa tre språk även erbjuda
mandarin och arabiska skulle våra kommunala skolor bli mer attraktiva i den
hårdnande konkurrensen om eleverna.
Jag yrkar att
Hedemora kommun ser över möjligheten för att mandarin och arabiska ska
ingå i ämnet moderna språk för att kunna erbjudas som ett komplement till
de nuvarande moderna språken franska, spanska och tyska i Hedemoras
grundskole- och gymnasieundervisning.”

Forts. § 116
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Forts. § 116
Bildningsförvaltningen har i en tjänsteskrivelse beskrivit att under läsåret
2017-2018 erbjuder Martin Koch-gymnasiet undervisning i tre
moderna språk: tyska, franska och spanska. Utöver detta utbud finns det
möjlighet att läsa andra moderna språk via Gysam. Dock erbjuds detta endast
som e-utbildning. I dagsläget finns dock inte mandarin och arabiska i
Gysams utbud. En förfrågan har sänts till Gysam gällande om det finns
möjlighet att utöka utbudet av moderna språk på e-utbildningen. Gysam har
svarat att det inte är möjligt för närvarande. En enkät kommer att riktas till
högstadieeleverna på Vasaskolan och Olympicaskolan för att utröna intresset
av att läsa mandarin, arabiska och andra moderna språk.
Bildningsförvaltningen föreslår att motionen därmed ska anses besvarad,
vilket bildningsnämnden den 2 oktober 2017 beslutade att ställa sig bakom.
Beslutsunderlag
Motion från Gustav Ericsson (M) den 30 september 2015
Kommunfullmäktige den 20 oktober 2015 § 141
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 4 september 2017
Bildningsnämndens arbetsutskott den 18 september 2017 § 99
Bildningsnämnden den 2 oktober 2017 § 102
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad med hänvisning till bildningsförvaltningens
tjänsteskrivelse den 4 september 2017.
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§ 117

Dnr KS235-16 531

Behandling av medborgarförslag om gratis
kollektivtrafik i Hedemora kommun
Sammanfattning
Följande medborgarförslag beslutade kommunfullmäktige den 14 juni 2016
att överlåta till kommunstyrelsen att besluta över:
”Hedemora kommun har tagit emot ett stort antal nyanlända och
flyktingförläggningarna är i vissa fall placerade långt utanför tätorten.
Migrationsverket tillhandahåller endast 1 busskort/familj. Dagersättning
påförläggningarna är 24 kr/dag vuxen, 12 kr/dag/barn från 3:e barnet
halveras ersättningen.
Många vuxna väljer att åka till Hedemora för att ha möjlighet för extra
språkträning hos olika frivillig organisationer, då de upplever att det som
erbjuds på förläggningen inte räcker till och man vill lära sig språket,
svenska traditioner snabbt. Med 1 kort i familjen är det mycket svårt att få
det hela att fungera.
Kommunen har också haft flera stora företagsnedläggningar/nerdragningar
på senare år där många har fått känsligare ekonomi samt att grupper med
ensamstående föräldrar, sjukskrivna, ålderspensionärer m.m. redan är en
ekonomisk utsatt grupp där det skulle öppnas upp för nya möjligheter.
Busskort kommun/månad
7-19 år, 290 kronor
upp till 20 år, 320 kronor
20-25 år, 365 kronor
26 år -, 590 kronor
Det gör att ekonomiskt svaga grupper inte har möjlighet att köpa busskort till
alla i familjen. Man kanske får lov att tacka nej till sommarjobb på grund av
att man ej har ekonomisk möjlighet att köpa busskort.
Gratis bussar i Hedemora kommun skulle skapa stora mervärden för
kommunens alla innevånare. Integrationen av nyanlända underlättas på
många olika sätt, bland annat att kunna ta del av det stora engagemang som
föreningslivet, privat personer och kommunen visar och erbjuder, lära känna
den bygd de lever i.”
Forts. § 117
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Forts. § 117
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att avslå
medborgarförslaget med motiveringen att annan huvudman troligtvis
kommer att hantera kollektivtrafiken från och med år 2018.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag den 7 juni 2016
Kommunfullmäktige den 14 juni 2016 § 74
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 20 september 2017
Förslag till kommunstyrelsen
Medborgarförslaget avslås med motiveringen att annan huvudman troligtvis
kommer att hantera kollektivtrafiken från och med år 2018.
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§ 118

Dnr KS331-14 312
Dnr KS333-14 312

Behandling av två medborgarförslag om cykelväg i
Vikmanshyttan
Sammanfattning
Följande medborgarförslag beslutade kommunfullmäktige den 25 november
2014 att överlåta till kommunstyrelsen att besluta över:
”Hej! Vi är fyra tolvåringar som skriver till er för att vi är missnöjda med att
det inte finns någon cykelväg mellan Vikmanshyttan och Hedemora. I vår
skola har vi jobbat med valet 2014. Där har vi sett på filmer som säger att
man kan påverka även fast man är under 18 år, t.ex. att skriva ett
medborgarförslag. Nu vill vi påverka! Att det inte finns cykelväg är farligt,
både för oss och trafiken. Efter skolan kanske man vill cykla in till
Hedemora med en kompis. Men vi får inte cykla på stora vägen för våra
föräldrar. Då lär vi åka bil in till Hedemora. Det är inte bra för miljön om vi
ska göra det, dag in och dag ut. Det kanske inte är det största problemet men
det är ett problem. Vi vet att många kommer att ha användning av den. Man
kan springa, cykla, gå och mycket annat på en cykelväg.
Tänk på detta en stund. Skriv gärna tillbaka med era åsikter.”
och
”Hej! Vi är fem ungdomar från 5-6:an i Vikmanshyttans skola. Vi har jobbat
med valet 2014. Vi har hört att man kan påverka samhället även om man är
under 18, t.ex. genom att skriva ett medborgarförslag. Vårt medborgarförslag
är att vi skulle vilja ha en cykelväg från Vikmanshyttan till Hedemora. Vi
vill ha en cykelväg för att vi vill kunna cykla till Hedemora i stället för att
använda bilvägen och riskera någons liv. Vi tror att alla kommer att ha nytta
av cykelvägen, man kan gå på utflykter, springa, rullskidor och
rullskridskor.”
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta att
medborgarförslagen ska anses vara besvarat med motiveringen att Hedemora
kommun har årliga möten med Trafikverket som tillsammans med
kommunen ser över gång- och cykeltrafiknätet och riktar ett tack till
ungdomarna för att de visat intresse för en viktig samhällsfråga.
Forts. § 118

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

17(35)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2017-10-24

Forts. § 118
Beslutsunderlag
Medborgarförslag den 21 oktober 2014
Medborgarförslag den 21 oktober 2014
Kommunfullmäktige den 25 november 2014 § 109 och § 110
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 18 september 2017
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 18 september 2017
Förslag till kommunstyrelsen
Medborgarförslagen om cykelleder i Vikmanshyttan anses vara besvarat med
motiveringen att Hedemora kommun har årliga möten med Trafikverket som
tillsammans med kommunen ser över gång- och cykeltrafiknätet och riktar
ett tack till ungdomarna för att de visat intresse för en viktig samhällsfråga.
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§ 119

Dnr KS289-17 409

Behandling av medborgarförslag om miljökalender
Sammanfattning
Följande medborgarförslag beslutade kommunfullmäktige den 12 september
2017 att överlåta till kommunstyrelsen att besluta över:
”Både Leksand, Rättvik, Vansbro, Gagnef och Smedjebacken ger varje år ut
en miljökalender. Det är mycket bra miljövänlig information och bilderna är
vackra och från bygden. Miljömedvetenhet samt en stor inspiration för
samtliga amatörer och professionella, att just deras bild utvald till kalender
månad. Detta kommer att få många att vandra i naturen. Mina bilder är tagna
med en iPhone 4, inte den bästa upplösningen men jag har den med mig och
tar en bild när jag ser något som jag tycker är vackert.”
Kommunstyrelseförvaltningen har i en tjänsteskrivelse beskrivit att
kalenderns syfte ska vara att bidra till ökad miljömedvetenhet och inspirera
medborgare att ta egna miljöbilder i Hedemora.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag är att ta miljötänket ytterligare ett
steg och erbjuda en digital kalender. Möjlighet till tryck och utskrift kommer
då att finnas som alternativ.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag den 17 augusti 2017
Kommunfullmäktige den 12 september 2017 § 99
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den
Förslag till kommunstyrelsen
1. Medborgarförslaget bifalles.
2. Uppdrag ges till kommunikationsavdelningen att ta fram
arbetsformerna för att skapa en digital miljökalender samt ansvara för
insamling av bilder.
3. Uppdrag ges till hållbarhetsstrategen att ta fram lämplig text som
bidrar till ökad miljömedvetenhet.
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Dnr KS052-16
Dnr KS133-16
Dnr KS288-16
Dnr KS302-16
Dnr KS336-16
Dnr KS027-17
Dnr KS156-17
Dnr KS223-17
Dnr KS290-17

820
335
330
456
338
829
332
301
339

Behandling av medborgarförslag som berör lokal- och
markavdelningens driftbudget
Sammanfattning
Den 13 september 2017 finns det totalt 13 medborgarförslag som överlåtits
från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen. Lokal- och markavdelningen
har fått i uppdrag att yttra sig över dessa medborgarförslag.
Av de 13 medborgarförslagen är 11 stycken av sådan karaktär att de berör
planeringen av driften och kommunstyrelseförvaltningen föreslår att
kommunstyrelsen beslutar att besvara medborgarförslagen med att de anses
besvarade med motiveringen att förslagen kommer att beaktas under måloch budgetarbetet samt vid framtagandet av planer som berör trafik, park och
fritidsanläggningar.
Gäller följande medborgarförslag:
1.

000290-2017

Medborgarförslag om belysning i Sveaparken

2.

000223-2017

Medborgarförslag om ändrad utfart från Myrtorget

3.

000156-2017

Medborgarförslag om att bygga en MTB-bana på Åhagen i
Hedemora

4.

000027-2017

Medborgarförslag om discgolf/frisbeegolf i Sveaparken

5.

000336-2016

Medborgarförslag om röjning av sly, buskar och träd i
bostadsområdet Svedjan

Forts. § 120
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6.

000302-2016

Medborgarförslag om att införa ett projekt att städa
dikeskanter i Hedemora kommun

7.

000288-2016

Medborgarförslag om uppsättning av parkbänkar i Svedjanområdet

8.

000133-2016

Medborgarförslag om att erbjuda arbetslösa att odla på
kolonilotter

9.

000052-2016

Medborgarförslag om att anlägga en Parkour-anläggning, ny
gymnastikhall och nytt hopptorn i Hönsan i Hedemora

Beslutsunderlag
Medborgarförslag om att anlägga en Parkour-anläggning, ny gymnastikhall
och nytt hopptorn i Hönsan i Hedemora den 5 februari 2015
Medborgarförslag om att erbjuda arbetslösa att odla på kolonilotter den 17
mars 2016
Medborgarförslag om uppsättning av parkbänkar i Svedjan-området den 31
augusti 2016
Medborgarförslag om att införa ett projekt att städa dikeskanter i Hedemora
kommun den 12 september 2016
Medborgarförslag om röjning av sly, buskar och träd i bostadsområdet
Svedjan den 11 oktober 2016
Medborgarförslag om discgolf/frisbeegolf i Sveaparken den 13 januari 2017
Medborgarförslag om att bygga en MTB-bana på Åhagen i Hedemora den 8
maj 2017
Medborgarförslag om ändrad utfart från Myrtorget den 9 juni 2017
Medborgarförslag om belysning i Sveaparken den 19 augusti 2017
Tjänsteskrivelse den 13 september 2017
Förslag till kommunstyrelsen
Presenterade medborgarförslag föreslås vara besvarade med motiveringen att
förslagen kommer att beaktas under mål- och budgetarbetet samt vid
framtagandet av planer som berör trafik, park och fritidsanläggningar.
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§ 121

Dnr KS321-17 106

Missiv från Region Dalarna angående förslag på
ändring i Region Dalarnas förbundsordning
Sammanfattning
Region Dalarnas direktion har fattat beslut i ärendet ”Ändringar i Region
Dalarnas förbundsordning”.
Direktionen beslutade att föreslå Region Dalarnas medlemmar att:


godkänna förslaget till ändringar i Region Dalarnas förbundsordning,
och



att ändringarna träder i kraft när samtliga medlemmars fullmäktige
godkänt ändringarna, dock tidigast 2018-01-01.

Beslutsunderlag
Missiv från Region Dalarna den 19 september 2017
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. godkänna förslaget till ändringar i Region Dalarnas förbundsordning
2. ändringarna gäller under förutsättning att samtliga medlemmars
fullmäktige godkänt ändringarna, och att ändringarna isåfall träder i
kraft tidigast 2018-01-01.

Utdrag till
"[Skriv text här]"
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§ 122

Dnr KS337-17 135

Språktolknämnden i Dalarnas förslag att godkänna
utökning av kommundeltagare i den gemensamma
nämnden
Sammanfattning
Borlänge kommun bedriver sedan mitten av 1970-talet språktolkverksamhet.
Verksamheten är väl etablerad och fyller de kommunala förvaltningarnas
behov av språktolkar. Borlänge kommun och Landstinget Dalarna kom
överens om att från och med 2013-03-06 samverka genom att inrätta en
gemensam nämnd, kallad ”Språktolknämnden i Dalarna”. Från och med
2015-06-01 utökades nämnden med Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand,
Mora, Orsa, Smedjebacken och Säter kommun i den gemensamma nämnden.
I nuläget har kommunerna Avesta, Ludvika, och Rättviks kommun lämnat
positivt besked angående deltagande i den gemensamma nämnden. MalungSälen, Vansbro och Älvdalens kommun avstår från att delta.
Ett utökat deltagande i den gemensamma nämnden är positivt då det på sikt
förväntas ge en högre kvalitet gällande språktolkförmedlingen.
Respektive kommuns kommunfullmäktige fattar slutligt beslut om
deltagande i den gemensamma nämnden. Målet är att Avesta, Ludvika, och
Rättviks kommun inträder i nämnden den 1 januari 2018. Undantag råder för
Avesta som inträder i nämnden från 2018-01-01 men först börjar nyttja
avtalet i mars 2018.
Språktolknämnden i Dalarna föreslår respektive medlemskommun att ställa
sig bakom följande förslag:
1. Språktolknämnden i Dalarna utökas med fler medlemskommuner.
2. Medlemskommuner i språktolknämnden i Dalarna är Landstinget
Dalarna, Avesta kommun, Borlänge kommun, Falu kommun,
Gagnefs kommun, Hedemora kommun, Leksands kommun, Ludvika
kommun, Mora kommun, Orsa Kommun, Rättviks kommun,
Smedjebackens kommun samt Säters kommun.
3. Reglemente för språktolknämnden i Dalarna godkänns.
Forts. § 122
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4. Samverkansavtal mellan medlemmarna godkänns.
5. Föreliggande budget för språktolknämnden i Dalarna godkänns.
6. Ikraftträdandet av den gemensamma nämnden sker från och med den
1 januari 2018.
7. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga medlemskommuner
fattar likalydande beslut.
Beslutsunderlag
Protokoll med underliggande handlingar från Språktolknämnden Dalarna
den 28 september 2017 § 20
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom förslaget att:
1. Språktolknämnden i Dalarna utökas med fler medlemskommuner.
2. Medlemskommuner i språktolknämnden i Dalarna är Landstinget
Dalarna, Avesta kommun, Borlänge kommun, Falu kommun,
Gagnefs kommun, Hedemora kommun, Leksands kommun, Ludvika
kommun, Mora kommun, Orsa Kommun, Rättviks kommun,
Smedjebackens kommun samt Säters kommun.
3. Reglemente för språktolknämnden i Dalarna godkänns.
4. Samverkansavtal mellan medlemmarna godkänns.
5. Föreliggande budget för språktolknämnden i Dalarna godkänns.
6. Ikraftträdandet av den gemensamma nämnden sker från och med den
1 januari 2018.
7. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga medlemskommuner
fattar likalydande beslut.
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§ 123

Dnr KS315-17 047

Yttrande över granskningsrapport av förstudie ”Riktade
statsbidrag”
Sammanfattning
KPMG har av Hedemora kommuns revisorer fått i uppdrag att göra en
förstudie avseende riktade statsbidrag under räkenskapsåret 2016. Förstudien
avser en kartläggning av Hedemora kommuns sökta och redovisade
statsbidrag samt att granska om kommunen har en ändamålsenligt och
effektiv hantering samt redovisning av respektive statsbidrag.
Sammanfattande rekommendation är:
-

Upprätta kommunövergripande rutiner för den ekonomiska
redovisningen av statsbidrag.

-

Tydliggöra delegationsordningarna avseende vem/vilka som ska fatta
beslut om att söka statsbidrag.

-

För statsbidrag över 0,5-1 Mkr, säkerställa att förkalkyler eller dylikt
upprättas som ligger till grund för beslut.

-

Säkerställa att återredovisning till respektive nämnd avseende
effekterna av större beviljade statsbidrag sker på ett strukturerat och
likartat sätt.

Kommunchefen har i en tjänsteskrivelse lämnat följande yttrande:
Det förekommer många olika statsbidrag precis som förstudien visar.
Ämnesområden som berörs är också mycket skiftande och det finns
svårigheter att lägga spaning på statsbidrag på en viss person. Däremot bör
uppsamlandet av statsbidrag finnas på ett ordnat sätt inom respektive
nämnd/styrelse. Vissa statsbidrag bedöms inte vara intressanta att söka, och
ibland betraktas de som en ”förgiftad gåva” då medlen efter några år
försvinner och kvar finns en verksamhet som ska finansieras i driftbudget.
Det ska vara enkelt att bokföringsmässigt kunna följa varje statsbidragprojekt och det ska vara så att medlen kan balanseras över de år som
statsbidraget pågår ( om det är möjligt för det aktuella statsbidraget).
Forts. § 123

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

25(35)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2017-10-24

Forts. § 123
Vidare föreslår kommunchefen följande hantering:
-

Kommunchefen ger ekonomiavdelningen ett uppdrag att upprätta en
kommunövergripande rutin för ekonomisk redovisning av
statsbidrag.
Återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2017-12-31.

-

Om det inte finns tydliggjort i delegationsordningen vem som ska
fatta beslut om att söka statsbidrag, ska beslutet fattas av ansvarig
nämnd/styrelse.
Förslaget är att för statsbidrag över 0,5-1,0 Mkr, fattas beslut av
ansvarig nämnd/styrelse.

-

För större statsbidrag 0,5-1,0 Mkr säkerställa att förkalkyler eller
dylikt upprättas som ligger till grund för beslut.
För detta talar att frågan om större statsbidrag inte ska delegeras utan
finnas som nämndbeslut. Då finns förkalkyler och liknande beskrivet
i tjänsteskrivelsen.

-

Återredovisning till respektive nämnd/ styrelse och när så ska ske,
beslutas samtidigt som beslut om att söka bidraget tas.

Beslutsunderlag
Granskningsrapport förstudie över riktade statsbidrag den 14 september 2017
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 18 september 2017
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner kommunchefs förslag till hantering som
presenterats i tjänsteskrivelse den 18 september 2017 med ändringen att:

Justerandes sign

-

för statsbidrag större än 0,5 mkr, fattas beslut av ansvarig
nämnd/styrelse.

-

för större statsbidrag 0,5 mkr ska det säkerställas att förkalkyler eller
dylikt upprättas som ligger till grund för beslut.
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§ 124

Dnr KS320-17 132

Praktik för asylsökande i Hedemora kommun
Sammanfattning
Migrationsverket hade fram till årsskiftet 2016/2017 ansvar för asylsökandes
praktik därefter togs deras uppdrag bort. Då det fanns en efterfrågan hos
lokala arbetsgivare samt Hedemora kommun och Hedemorabostäder att
fortsatt ta emot asylsökande praktikanter gjordes en analys av den
kommunala försäkringen och det visade sig att den kunde tacka för 100
asylsökandes praktikplatser efter att ett avtal skrivits mellan kommunen och
arbetsgivaren.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta om att
Hedemora kommun ska stå för 100 asylsökandes försäkring vid praktik hos
arbetsgivare i Hedemora kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 13 september 2017
Förslag till kommunstyrelsen
Hedemora kommun ska stå för 100 asylsökandes försäkring vid praktik hos
arbetsgivare i Hedemora kommun.
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§ 125

Dnr KS324-17 130

Ansökan om statsbidrag (2017:1) för fördjupad
samverkan om nyanlända
Sammanfattning
DUA (delegationen unga till arbete) har i uppdrag att fördela statsbidrag till
kommuner. Uppdraget regleras i förordning (2015:502) om viss samverkan
om unga och nyanlända. Denna utlysning avser överenskommelser om
fördjupad samverkan i syfte att effektivisera nyanländas etablering i
arbetslivet enligt av DUA presenterad modell.
Arbetsmarknadsenheten har möjlighet att ansöka om ett bidrag på 200 tkr till
Hedemora kommun. Arbetsmarknadsenheten har många ungdomar som är
utrikesfödda som har behov av samlade insatser över tid för att etablera sig
på arbetsmarknaden. Detta kommer att kräva mer samarbete med
gymnasieskolan, Vuxenutbildningen, Arbetsförmedlingen, olika kommuner
och Arbetsgivare/förvaltningarna. Hedemora kommun har mycket
gemensamt med andra kommuner, därför har arbetsmarknadsenheten valt att
samarbeta med kommunerna Ludvika, Smedjebacken och Avesta.
Tillsammans vill kommunerna utveckla en modell som bidrar till att
kommunerna skapar "snabb spår" till jobb för (nyanlända) ungdomar.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna
förslaget att Hedemora kommun via kommunens arbetsmarknadsenhet,
tillsammans med kommunerna Ludvika, Smedjebacken och Avesta, skapar
en modell som bidrar till att kommunerna skapar "snabb spår" till jobb för
(nyanlända) ungdomar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 7 september 2017
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner att Hedemora kommun via kommunens
arbetsmarknadsenhet, tillsammans med kommunerna Ludvika,
Smedjebacken och Avesta, skapar en modell som bidrar till att kommunerna
skapar "snabb spår" till jobb för (nyanlända) ungdomar.
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§ 126

Dnr KS342-17 100

Förslag om insatser för att öka kunskapen om EUfrågor
Sammanfattning
EU- och handelsminister Ann Linde besökte Dalarna den 4 oktober 2017 för
att genomföra ett EU-handslag, som innefattar åtgärder som respektive
kommun/organisation kommer vidta för att höja kunskapen om frågor som
rör EU.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta
följande:
1. Genomföra utbildningsinsats i Hedemora som arrangeras av Sieps
och SKL för att öka kunskapen om EU-frågor.
2. Fortsatta kommunens samarbete med kommuner i Lettland och
Georgien och därigenom öka delaktighet, kunskap och engagemang
kring EU-frågor.
3. Uppdatera kommunens hemsida med fakta, information och kunskap
gällande EU-frågor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 28 september 2017
Förslag till kommunstyrelsen
1. Genomföra utbildningsinsats i Hedemora som arrangeras av Sieps
och SKL för att öka kunskapen om EU-frågor.
2. Fortsatta kommunens samarbete med kommuner i Lettland och
Georgien och därigenom öka delaktighet, kunskap och engagemang
kring EU-frågor.
3. Uppdatera kommunens hemsida med fakta, information och kunskap
gällande EU-frågor.
4. Uppdrag ges till kommunikationschefen att uppdatera kommunen
hemsida enligt punkten 3.
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§ 127

Dnr KS351-17 750

Förslag om överenskommelse för samverkan för trygg
och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Sammanfattning
Den 1 januari 2018, träder en ny lag om samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård, i kraft. Syftet med den nya lagen är att patienter
som inte längre har behov av den slutna vårdens resurser, så snart som
möjligt ska kunna lämna slutenvården på ett tryggt sätt. Målgruppen för den
föreslagna lagen är patienter som efter utskrivning från den slutna vården
behöver insatser från den kommunalt finansierade socialtjänsten, eller hälsooch sjukvården och som också kan ha behov av insatser från den
landstingsfinansierade öppna vården, inklusive primärvården.
Inför införandet av den nya lagen, har en överenskommelse tagits fram. Den
ska godkännas av samtliga parter. Överenskommelsen bör vara beslutad och
godkänd innan årsskiftet då den nya lagen träder i kraft. Eftersom det är en
kort tid, skickas detta ärendet ut för kännedom.
Detta sker parallellt med processen på Region Dalarna. Den 25 oktober har
Direktionen möte, då kommer överenskommelsen upp som beslutsärende.
Godkänns den, kommer en slutlig version att skickas ut till samtliga parter
för beslut.
Beslutsunderlag
Missiv från Region Dalarna den 9 oktober 2017
Förslag till kommunstyrelsen
Lämnas utan eget förslag till kommunstyrelsen.
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§ 128

Dnr KS323-17 023

Införande av tjänst som lokalstrateg
Sammanfattning
Alltsedan organisationsförändringen runt fastigheter för bolaget och Lokaloch markavdelningen, har den förvaltningsinterna lokalfrågan varit svagt
hanterad. Orsaken är att avdelningen inte är en fastighetsavdelning fullt ut
och har därmed för få resurser. Kommunstyrelseförvaltningen har drygt 20tal egna fastigheter som ska skötas, verksamheterna har stora lokalfrågor
som behöver koordineras och beslutas, vindkraftverkets kostnader ska
fördelas som elkostnader till verksamheterna. Hyror ska regleras och
fastställas. Hyreskontrakt ska bevakas - tecknas och sägas upp utifrån
verksamheternas behov. Tomställda lokaler ska hyras ut eller avvecklas.
Externa hyresvärdar ska det brandsäkras hos och avtal ska upprättas.
Det finns upprättade driftavtal mellan bolag och kommun, men det finns
ändå brister som måste uppfattas som stora i nuvarande läge.
För att få detta att fungera bättre föreslår kommunstyrelseförvaltningen att en
tjänst som lokalstrateg inrättas som fungerar i enlighet med den beskrivning
som finns återgiven i tjänsteskrivelse daterad 22 september 2017.
Tjänsten föreslås vara tillsvidare och heltid. Förslaget innebär att tjänsten
placeras hos miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen då nuvarande Lokaloch markavdelning kommer föreslås övergå till den förvaltningen. Det utreds
just nu huruvida de kommunägda lokalerna kan övergå till bolaget. Bolaget
har fastighetsförvaltning som klarar hela det kommunala fastighetsbeståndet.
Lokalstrategtjänsten behövs oavsett vilken organisation som i framtiden ska
äga de idag kommunägda fastighetslokalerna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 22 september 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner tjänstetillsättning som
lokalstrateg på heltid. Tjänsten organiseras hos miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen.
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§ 129

Dnr KS359-17 169

Intresseförfrågan om delägarskap i stab/infovagn
Sammanfattning
Gagnef kommun har skickat en förfrågan till Hedemora kommun om intresse
finns att dela på en stab/info husvagn för krisberedskap.
Gagnefs kommun är ägare och kostnads ansvariga för stab/info vagn övriga
aktörer använder vagnen utan löpande kostnad. Vid eventuella investering
för framtiden så tas gemensamma beslut bland de kommuner som väljer att
delta i samnyttjandet av vagnen. Det betyder att samtliga delar på eventuell
investerings kostnader i framtiden.
Vid intresse att vara delägare så ska samverkan/nyttjandeavtal tecknas
mellan Gagnefs kommun och berörda kommuner. Avtalet ska beskriva
ansvar och nyttjande rätt med mera.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Gagnef kommun den 20 september 2017
Arbetsutskottets beslut
1. Hedemora kommun tackar ja till erbjudandet att vara delägare av en
stab/info husvagn för krisberedskap.
2. Uppdrag ges till säkerhetschefen att teckna avtal med Gagnef
kommun gällande delägarskap i en stab/info husvagn för
krisberedskap.

Utdrag till
Säkerhetschefen
Gagnef kommun
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Delgivningar
Följande delgivningar presenteras:
a) KS207-17 106 Protokoll från föreningsstämma Intresseföreningen
Dalabanans Intressenter den 27 juni 2017
b) Protokoll från Dalabanans Intressenter den 22 september 2017
c) Protokoll från Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund,
arbetsutskottet, den 26 september 2017
d) Protokoll från Västmanland-Dalarnas Lönenämnd den 26 september
2017
e) Information avseende länstal och kommuntal för anvisning av
nyanlända
f) Cirkulär och skrivelser från SKL:
17:44 Prolongering av avtal om notkopiering inom de kommunala
musik/kulturskolorna andra halvåret 2017
17:46 Budgetproposition 2018 och höständringsbudgeten för år
2017
17:47 Budgetförutsättningar för åren 2017–2021
17:48 Sänkt premie för TGL-KL år 2018
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av delgivningarna.
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Beslutsanmälningar
Följande beslutsanmälningar presenteras:
a) KS004-17 002 Kommunchefens beslut om förvaltningsorganisation
inom bildningsförvaltningen
b) KS0004-17 002 Kommunsekreterarens beslut om att inte lämna ut
kommunchefs personnummer, bostadsadress och hemtelefonnummer
c) KS005-17 002 Kommunstyrelsens ordförandes beslut att i ärende
KS249-17 023 får personalavdelningen rätt att fatta beslut om att
teckna överenskommelse om avslut av anställning med anställd
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av beslutsanmälningarna.
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§ 132

Rapporter
Följande rapport lämnas:
Ulf Hansson (S) informerar om möte om Husbyringens utveckling den 23
oktober 2017.
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av rapporten.
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