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§ 42

Fastställande av dagordning
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändringar:
Ä 15 Anmälan av motioner, utgår
Kommunfullmäktiges beslut
Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag.
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§ 43

Dnr KS083-21 023

Val av ordförande i kommunfullmäktige
Sammanfattning
Berndt Nygårds (S) beviljades av kommunfullmäktige den 16 februari 2021
befrielse från uppdraget som ordförande i kommunfullmäktige från och med
den 1 mars 2021.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Berndt Nygårds (S) den 4 februari 2021
Anhållan till Länsstyrelsen Dalarna den 9 februari 2021
Kommunfullmäktige den 16 februari 2021 § 37
Kommunfullmäktiges beslut
Till ordförande i kommunfullmäktige från dagen till den 14 oktober 2022,
väljs Ulf Hansson (S).

Utdrag till
Ulf Hansson
Löneförvaltningen
Matrikeln
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§ 44

Dnr KS116-21 028

Anmälan av medborgarförslag om att ge kommunens
personal en friskvårdspeng istället för friskvårdstimme
Sammanfattning
Följande medborgarförslag anmäls:
”Förslag på att byta friskvårdstimmen mot en friskvårdspeng istället. Alla
har inte möjlighet att ta ut friskvårdstimmen i sin verksamhet. Sen ser alla
olika på vad som kan vara friskvård för dem ex. dans, golf, simma, yoga
m.m. Eller för vissa kan ett bidrag till bra arbetsskor hjälpa till med hälsan.
Det gäller att förebygga hälsan innan man blir sjuk. Bättre då med en fast
summa som gäller lika för alla och att var person redovisar vad denna
summa används till ex med kvitto. Många kommuner har på detta sätt och
används med glädje.”
Beslutsunderlag
Medborgarförslag den 10 januari 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.

Utdrag till
Kommunstyrelsen
Medborgarförslagsställaren
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§ 45

Kommunrevisionen informerar
Sammanfattning
Kommunrevisionens ordförande informerar, via kommunfullmäktiges
ordförande, som på sammanträdet läser upp en skrivelse från
kommunrevisionens ordförande.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen från kommunrevisionen.
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§ 46

Dnr KS105-21 289

Anmälan av inkommen granskning av
lokalförsörjningen
Sammanfattning
Kommunrevisionen har genomfört en översiktlig granskning av kommunens
arbete med lokalförsörjning.
Revisionens sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att
planeringen, samordningen och framhållningen med att försörja de olika
verksamheterna med lokaler inte är helt ändamålsenlig i nuläget. Det finns
en ambition från Hedemora kommun att nå ett ändamålsenligt
lokalförsörjningsarbete via de upprättade styrdokumenten. Det framgår dock
att dessa i nuläget inte fullt ut efterlevs samt att kommunikationen mellan
parter inom kommunkoncernen behöver förbättras.
Utifrån revisionens bedömning och slutsatser rekommenderar revisionen
kommunstyrelsen att:
1. Fastställa lokalpolicy och lokalförsörjningsplan politiskt
2. Säkerställa efterlevnaden av styrdokument
3. Tillse att underhållsplan fastställs politiskt
4. Arbeta för att nå en ytterligare samsyn vad gäller lokaler och
lokalförsörjningen mellan kommunen och Hedemora
Kommunfastigheter AB
5. Tillse att utvärderingar och kontroller löpande genomförs för att
säkerställa att lokalutnyttjandet optimeras på ett kostnadseffektivt sätt
6. Förtydliga roller och ansvar i det mötesforum som kommer att ersätta
nuvarande lokalstyrningsgrupp i den reviderade policyn
7. Tillse att funktionsprogrammet inom bildningsnämnden tas till
hänsyn i samband medplaneringsprocessen.
Revisionen rekommenderar fullmäktige att begära in ett yttrande avseende
de förbättringsområden och rekommendationer som framgår av
revisionsrapporten från kommunstyrelsen till fullmäktiges sammanträde den
25 maj 2021.
Beslutsunderlag
Granskning från kommunrevisionen den 15 februari 2021
Forts. § 46
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Forts. § 46
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera redovisad revisionsrapport till
kommunstyrelsen med svar till kommunfullmäktige senast 25 maj 2021.

Utdrag till
Kommunstyrelsen
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§ 47

Dnr KS162-21 600

Anmälan av inkommen granskning av grundskolans
måluppfyllelse
Sammanfattning
Kommunrevisionen har gett KPMG i uppdrag att översiktligt redovisa
kunskapsresultaten i grundskolan och utvecklingen av desamma under de
senaste åren. I granskningen ingår aven att bedöma om bildningsnämndens
styrning är tillfredsställande för att eleverna i grundskolan ska nå målen för
utbildningen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.
Revisorerna bedömer efter genomförd granskning att bildningsnämndens
styrning inte är fullt tillfredsställande för att eleverna i grundskolan ska nå
målen för utbildningen. Mot bakgrund av granskningen rekommenderar
revisionen därför att bildningsnämnden:
1. säkerställer att resurstilldelning och resursfördelning ger
skolenheterna förutsättningar att bedriva en verksamhet där elevers
olika förutsättningar och behov beaktas och där elever kan utvecklas
sa långt som möjligt och får det stöd som de har rätt till. (1 kap. 4 § 2
st. SkolL) Revisionen påtalar vikten av att beslut om skolstruktur
aldrig fattas separat utan alltid kopplas till resurser och andra
förutsättningar att kunna bedriva verksamheten enligt lag och andra
styrdokument.
2. fortsätter att vidta åtgärder för att säkerställa att utbildningen ar
likvärdig, till exempel vad gäller tillgång till legitimerad och behörig
personal och förutsättningar att ge adekvat särskilt stöd. (1 kap. 9 §
SkolL)
3. säkerställer att studiehandledning erbjuds och genomförs i enlighet
med lag och förordning. (5 kap. 4 § skolförordningen)
4. säkerställer att elevhälsan har förutsättningar att främst arbeta
hälsofrämjande och förebyggande. (2 kap. 25 § SkolL). Det gäller
flera insatser, men särskilt den psykologiska insatsen.
5. på huvudmannanivå dokumentera det systematiska kvalitetsarbetet.
(4 kap. 6 § SkolL)
6. att i det systematiska kvalitetsarbetet, särskilt och kontinuerligt följa
upp förutsättningar för likvärdig skola samt i övrigt årligen besluta
om uppfö1jning av prioriterade områden. (SKOLFS 20 12:98 avsnitt
3 punkt 2, sid. 26).
Forts. § 47
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Forts. § 47
Revisionen rekommenderar fullmäktige att begära in ett yttrande avseende
de förbättringsområden och rekommendationer som framgår av
revisionsrapporten från bildningsnämnden till fullmäktiges sammanträde den
15 juni 2021.
Beslutsunderlag
Granskning från kommunrevisionen den 12 mars 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera redovisad revisionsrapport till
bildningsnämnden med svar till kommunfullmäktige senast 15 juni 2021.

Utdrag till
Bildningsnämnden
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§ 48

Dnr KS041-19 041

Årsredovisning 2020 för Hedemora kommun
Sammanfattning
På kommunstyrelsens sammanträde presenterar ekonomichefen utkastet till
årsredovisning 2020 för Hedemora kommun. Kommunstyrelsen beslutade
den 9 mars 2021 att föreslå kommunfullmäktige att:
1. Godkänna årsredovisning 2020 för Hedemora kommun.
2. Medel på totalt 14,7 mkr avsätts i resultatutjämningsreserven.
Beslutsunderlag
Förslag till årsredovisning 2020 för Hedemora kommun från
ekonomiavdelningen den 3 mars 2021
Kommunstyrelsen den 9 mars 2021 § 32
Yrkande
Stefan Norberg (S) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att:
1. Årsredovisning 2020 för Hedemora kommun godkänns.
2. Medel på totalt 14,7 mkr avsätts i resultatutjämningsreserven.
Ordförande finner att yrkandet bifalles.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisning 2020 för Hedemora kommun godkänns.
2. Medel på totalt 14,7 mkr avsätts i resultatutjämningsreserven.

Utdrag till
Ekonomiavdelningen
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§ 49

Dnr KS041-19 041

Revisionsberättelse 2020 för Hedemora kommun
Sammanfattning
Kommunens revisorer har granskat kommunstyrelsens och nämndernas
verksamhet och genom utsedda lekmannarevisorer även verksamheten i
kommunens företag.
Revisorerna bedömer att sammantaget att styrelse och nämnder i Hedemora
kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt västligt är rättvisande.
Revisorerna bedömer att styrelsen och nämndernas interna kontroll har varit
tillräcklig.
Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är
förenligt med de finansiella mål som fullmäktige uppställt. Däremot
bedömer revisorerna att resultatet av verksamhetsmålen för kommunen inte
är förenligt med vad fullmäktige fastställt då endast 29 % av målen uppfylls.
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse
och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ.
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens
årsredovisning för 2020.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse från kommunrevisionen den 12 mars 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Revisionsberättelsen godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

14(33)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-03-23

§ 50

Dnr KS041-19 041

Fråga om ansvarsfrihet
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att ta ställning till revisorernas förslag att tillstyrka
ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda
förtroendevalda i dessa organ.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse för 2020 den 12 mars 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de förtroendevalda i dessa
organ beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
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§ 51

Dnr KS410-19 732

Behandling av motion om att införa en tjänst som fast
omsorgskontakt
Sammanfattning
Följande motion av Gunilla Brandt-Jonsson (SD) och Marit Andersson (SD)
anmäldes som inkommen vid kommunfullmäktige den 24 september 2019:
”Utvecklingen det senaste decenniet har varit att allt fler äldre bor hemma i
ordinärt boende med insatser från hemtjänsten medan färre bor i särskilt
boende.
I takt med åldrandet ökar risken för sjukdom och multisjuklighet. Mycket av
patientarbetet i den kommunala hälso-och sjukvården utförs av
undersköterskor och vårdbiträden och deras kompetens varierar. Det pågår i
dag en utveckling som gör att behoven av kommunal hälso-och sjukvård
förändras. Kortare vårdtider och snabbare utskrivning av medicinskt
färdigbehandlade patienter från sjukhusen leder till att åtgärder för
rehabilitering och habilitering i större utsträckning behöver utföras i den
kommunala hälso-och sjukvården. Den tekniska utvecklingen gör att även
patienter med svårare hälsoproblem kan vårdas i hemmet i stället för på
sjukhus. Detta innebär att en äldre person kan få insatser från många olika
aktörer, vilket ställer krav på ökad samordning. En fast omsorgskontakt är en
namngiven person som arbetar nära omsorgstagaren och som den enskilde
kan vända sig till. En fast omsorgskontakt kan exempelvis bidra till att
koordinera insatserna kring en enskild omsorgstagare som är i behov av både
hälso-och sjukvård och omsorg och verka för att samordningen mellan olika
aktörer och huvudmän fungerar.
Äldreomsorgens främsta resurs är dess personal som kan bidra till att skapa
trygghet och kvalitet för den enskilde. Äldre personer som får hemtjänst
värderar kvalitetsegenskaper som är relaterade till personalen högst.
En fast omsorgskontakt kan bidra till att förbättra personalkontinuiteten i
hemtjänsten så att en äldre person i största möjliga mån får omsorg av
samma personal som hon eller han har förtroende för och om en fast
omsorgskontakt kan bidra till att insatserna utförs på liknande sätt, oavsett
vem i personalgruppen som utför dem.
Syftet med att införa en fast omsorgskontakt är att öka delaktigheten och
självbestämmandet för äldre personer som har hemtjänst och att öka
tryggheten både för de äldre och deras anhöriga.
Forts. § 51
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Kommunfullmäktige

Forts. § 51
Sverigedemokraterna yrkar därför följande:
–

att en tjänst som fast omsorgskontakt inom hemtjänsten skapas.”

Motionen remitterades till omsorgsnämnden.
Omsorgsförvaltningen anser att fortsätta arbeta med befintlig
kontaktpersonal och möjligheten till SIP skapar de förutsättningar som
behövs inom hemtjänsten idag. Omsorgsnämnden beslutade den 9 juni 2020
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Marit Andersson (SD)
reserverade sig mot beslutet med följande motivering:
”Alla partier utom SD är emot detta förslag som skulle underlätta för de
äldre att känna sig trygga är obegripligt, ett förslag om lag av
Januaripartierna är även lagt.”
Vid behandling av ärendet på kommunstyrelsen den 8 september 2020
yrkade Britt-Inger Remning att ärendet ska bordläggas tills regeringen fått
redovisning av Birgitta Westerholms, riksdagsledamot för Liberalerna,
uppdrag att utreda vilka författningsändringar som krävs för att införa en fast
omsorgskontakt i hemtjänsten. Utredningen kommer att redovisas senast den
1 oktober 2020. Yrkandet bifölls.
Vid kommunstyrelsen 9 mars 2021 återupptogs behandlingen av motionen
och Britt-Inger Remning (M) och Anna Eling (L) yrkade att
kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Yrkandet avslogs. Britt-Inger Remning (M), Lennart Mångs (M), Anna Eling
(L), Allan Mattsson (KL), Larz Andersson (KL) och Marit Andersson (SD)
reserverade sig mot beslutet. Marit Andersson (SD) lämnade följande
motivering:
”Vi anser att detta förslag skulle underlätta för de äldre att känna sig trygga.”
Beslutsunderlag
Motion från Marit Andersson (SD) och Gunilla Brandt-Jonsson (SD) den 8
september 2019
Kommunfullmäktige den 24 september 2019 § 147
Omsorgsnämnden den 9 juni 2020 § 84
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 juni 2020 § 114
Kommunstyrelsen den 8 september 2020 § 127
Kommunstyrelsen den 9 mars 2021 § 33

Forts. § 51
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Forts. § 51
Yrkande
Marit Andersson (SD), Britt-Inger Remning (M) och Allan Mattsson (KL)
yrkar att kommunfullmäktige ska bifalla motionen.
Ordförande finner att yrkandet avslås.
Omröstning begärs.
Beslutsgång
Ordförande presenterar en beslutsgång som godkänns. Den som vill avslå
motionen röstar JA och den som vill bifalla motionen röstar NEJ.
Omröstningsresultat
Vid omröstningen avgavs 13 JA-röster, 9 NEJ-röster och ingen avstod. Se
omröstningsresultat på sidan 2.
Kommunfullmäktige har därmed beslutat att avslå motionen.
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås.
Reservation
Marit Andersson (SD), Allan Mattsson (KL), Joanna Gahnold (KL), Lennart
Mångs (M), Britt-Inger Remning (M), Jan Bergqvist (M), Jonas Carlgren
(M), Emilia Romboni (KD) och Leif Stenberg (MP) reserverar sig mot
beslutet.
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§ 52

Dnr KS077-21 201

Besvarande av interpellation om 65+ boenden utanför
Hedemora tätort
Följande interpellation av Leif Stenberg (MP), ställd till både
kommunstyrelsens ordförande och till omsorgsnämndens ordförande,
anmäldes som inkommen vid kommunfullmäktige den 16 februari 2021:
”Om någon behöver stöd-och vårdinsatser ska det ske utifrån individens
behov och med bostaden som utgångspunkt. Många äldre 65+are i
Hedemora kommun behöver stöd-och vårdinsatser stundtals och dagligen i
sina boenden, inte minst de som bor i glesbygd, mindre byar och små
samhällen.
Ofta väljer äldre personer att bo kvar i sitt/sina gamla hus för att det känns
tryggt och trivsamt samt ekonomiskt bra så länge fastigheten inte behöver
renoveras och moderniseras på grund av boendes behov av olika stöd-och
vårdinsatser. Då ställs många som blivit en bit äldre än 65 inför ett svårt val;
att flytta eller att bo kvar i ett hus som ofta är mycket svårt att sköta och ta
hand om när orken tryter på gamla dagar. För kommunen blir detta också en
extra belastning om personer med behov av hemtjänst bor kvar i hus som
inte är helt anpassade till att den som bor där.
Då bör det finnas fler lämpliga, bra och trygga boenden att hyra till ett
överkomligt pris eller att köpa som bostadsrätt. Det finns visst intresse bland
privata investerare att bygga bostadsrätter för gruppen 65+ men detta stupar
ofta på att bankerna ser sådana projekt som allför osäkra om fastigheten inte
ligger i en stor tätort med stigande markvärden. 65+are tvekar också inför
bostadsrätten som investering om de befarar att det kan innebära någon form
av arbetsplikt som de kanske inte kan leva upp till när de blivit 80+.
Helst bör det finnas 65+boenden på eller nära orten där man är van att bo
och har sitt sociala liv sedan många år. Äldreboenden-trygghetsboenden bör
byggas och utformas på ett sådant sätt att gamla människor får som de säger
”hemkänsla” och med möjlighet att själva ta sig ut på kökstrappan eller
verandan och sätta sig en stund för att hälsa på grannar och vänner i
närheten. Bygg gärna sjö och skogsnära och gör vägar i området som
underlättar för promenader med och utan stödinsatser. Bygg hyreslängor i
markplan med entréer och verandor som är anpassade efter äldres behov,
gemensamhetsytor både inne och ute är mycket viktigt. Utomhus exempelvis
syrenbersåer och träddungar med bänkar och bord, upphöjda odlingsbänkar
där flitiga äldre händer har möjlighet att odla lite grönt och blommor.
Forts. § 52
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Forts. § 52
Inomhus, bibliotek med dagstidningar, böcker och datorer samt musik.
I bruks och by miljöer runt om i Hedemora kommun finns det gott om mark
som lämpar sig bra till byggnation av denna typ av boenden, dessutom finns
det många fallfärdiga hus och längor på dessa ytor som står helt oanvända,
ex i brukssamhället Stjärnsund, där gamla sågens byggnader tar mycket plats
till ingen nytta, den marken ligger både sjö-och-skogsnära där finns plats för
minst tjugo äldreboenden. Fler platser med liknande karaktär finns i vår
kommun som mycket väl kan bebyggas och nyttjas av äldre människor som
har behov av trygghetsboenden.
Viktigt att tänka på är att när man på äldre dagar ändrar sitt boende på grund
av olika anledningar så vill man inte ändra på sitt livsmönster, man vill först
och främst få en bekväm och trivsam miljö som känns trygg att vistas i och
närhet till gemenskap, stöd och vårdinsatser på en armlängds avstånd.
Frågor till kommunstyrelsens ordförande och ordförande i omsorgsnämnden:
-

Har kommunen eller Hedemora bostäder planer på åtgärder som kan
underlätta byggandet av 65+boenden utanför Hedemora tätort?

-

Vad består dessa åtgärder av?”

Kommunfullmäktige medgav att interpellationen fick ställas och att
interpellationen skulle besvaras vid ett senare tillfälle.
På dagens sammanträde besvarar kommunstyrelsens ordförande på
interpellationen. Svaret har även lämnats skriftligt.
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§ 53

Dnr KS099-21 751

Besvarande av interpellation om
samtalsmottagningens (SBU) uppdrag och vem som
bär ansvaret för att tillhandahålla en samtalskontakt
Följande interpellation av Allan Mattsson (KL) ställd till omsorgsnämndens
ordförande, anmäldes som inkommen vid kommunfullmäktige den 16
februari 2021:
”På Hedemora Kommuns hemsida i informationen om samtalsmottagningen
(SBU) framgår följande:
Det är en samverkan mellan socialtjänsten och Region Dalarna på
primärvårdsnivå. Man kommer i kontakt med SBU genom att själv ta
kontakt eller via en hänvisning från ungdomsmottagning, socialtjänst, skola
eller specialistvården.
Ett flertal föräldrar till barn/ungdom med NPF blir hänvisade från Barn och
ungdomspsykiatrin (BUP som tillhör specialistvården) till SBU för en
samtalskontakt åt barnet. Dels har SBU kortare väntetider samt att det
underlättar för både barn/ungdom och föräldrar att slippa åka till
Avesta/Falun.
Men SBU nekar dessa barn samtalskontakt med hänvisning till att dom inte
tar emot barn som är inskrivna inom specialistvården. (dvs barnen
medicineras genom läkare på BUP). Flera av dessa barn/ungdomar och
föräldrar hamnar mellan stolarna och får ingen samtalskontakt alls då
instanserna hänvisar till varandra.
Vad anser Omsorgsnämndens ordförande att samtalsmottagningens uppdrag
är, eftersom det framgår i texten på hemsidan att det går att ta kontakt efter
hänvisning från specialistvård, men nekas av mottagningen.
Är det BUP som skall ansvara för dessa barn eller är det SBU:s uppgift att
tillhandahålla en samtalskontakt?”
Kommunfullmäktige medgav att interpellationen fick ställas och att
interpellationen skulle besvaras vid ett senare tillfälle.
På dagens sammanträde besvarar omsorgsnämndens ordförande på
interpellationen. Svaret har även lämnats skriftligt.
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§ 54

Dnr KS109-21 370

Besvarande av interpellation om kommunens
översiktsplan och vindkraft
Följande interpellation av Leif Stenberg (MP), ställd till miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens ordförande, anmäldes som inkommen vid
kommunfullmäktige den 16 februari 2021:
”I Översiktsplan 2030 för Hedemora kommun, antagen år 2016, finns
följande text på sid 48:
”Ett tematiskt tillägg gällande vindkraft föreslås tas fram i den fortsatta
planeringen.”
-

Hur långt har Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden kommit med
det arbetet?

-

Hur bedrivs tillsynen av befintliga vindkraftverk?

-

Hur har nämnden planerat att tillsynen skall bedrivas i framtiden?

-

Anser ordföranden att Miljö och samhällsbyggnadsnämnden har
tillräckliga resurser för att utöva den tillsynen?

Bakgrund till frågorna
Det finns uppgifter om att företag kommer att lämna in nya ansökningar om
att få bygga en eller flera vindkraftparker inom Hedemora kommun; även
utan för det område som utpekats som riksintresse för vindkraft i
Översiktsplan 2030.
Miljöpartiet de Gröna i Hedemora är positiva till vindkraft under
förutsättning att den lokaliseras till platser som är lämpliga.
Enligt Miljöbalken 26 kapitlet skall det alltid finnas en tillsynsmyndighet för
stora vindkraftverk. För de vindkraftverk som kommunen är
tillsynsmyndighet är kommunen skyldig att utöva tillsyn enligt Miljöbalken
26 kapitlet. Att vara tillsynsmyndighet innebär också stora befogenheter, till
ex att komma med föreläggande om rättelser, om nödvändigt kopplade till
viten.”
Kommunfullmäktige medgav att interpellationen fick ställas och att
interpellationen skulle besvaras vid ett senare tillfälle.
På dagens sammanträde besvarar miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
ordförande på interpellationen. Svaret har även lämnats skriftligt.
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§ 55

Dnr KS472-19 012

Frågan om ett eventuellt samgående med VästmanlandDalarna miljö- och byggförvaltning
Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen presenterar underlag om
samarbetsmöjligheter för att samverka med Västmanland-Dalarna miljö- och
byggförvaltning gällande myndighetsdelarna exklusive trafik, lokal- och
markfrågor.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och kommundirektören föreslår
att kommunstyrelsens arbetsutskott ska godkänna kommundirektörens
förslag enligt tjänsteskrivelsen 2020-09-29 som svar på utredning enligt
kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 96, 2018.
På kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 november 2020 lämnade
kommundirektören en rapport i ärendet och arbetsutskottet godkände
kommundirektörens förslag enligt tjänsteskrivelsen 2020-09-29 som svar på
utredning enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 96, 2019. Vidare
beslutade arbetsutskottet att uppdra till kommundirektören att sammanställa
fördelar och nackdelar inför ett eventuellt samgående med VästmanlandDalarna miljö- och byggförvaltning samt lämna ett förslag till
ställningstagande. Vidare beslutade arbetsutskottet att ärendet skulle
återupptas på kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 december 2020.
Vid arbetsutskottets sammanträde den 22 december 2020 beslutade
arbetsutskottet att frågan om ett eventuellt samgående med VästmanlandDalarna miljö- och byggförvaltning skulle gå ut på remiss till partierna som
finns representerade i kommunfullmäktige.
Remissvaren skulle vara kommunsekreteraren tillhanda senast den 5 februari
2021.
Vid arbetsutskottets sammanträde den 16 februari 2021 yrkade Lillemor
Gunnarsson (C) att Hedemora kommun inte ska ansöka om att få ingå ett
samarbete med Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning. Yrkandet
bifölls.
Lennart Mångs (M) lämnade ett tilläggsyrkande om att kommunfullmäktige
ska uppmuntra miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att fortsätta
arbetet med att hitta nya samarbetsformer med andra kommuner. Yrkandet
bifölls.
Forts. § 55
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Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 9 mars 2021 och beslutade att
föreslå kommunfullmäktige att:
1. Hedemora kommun inte ska ansöka om att få ingå ett samarbete med
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning.
2. Kommunfullmäktige uppmuntrar miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen att fortsätta arbetet med att hitta nya
samarbetsformer med andra kommuner.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 september 2018 § 96
Underlag från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och
kommundirektören den 5 november 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 november 2020 § 195
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 december 2020 § 210
Remissvar från Miljöpartiet den 22 januari 2021
Remissvar från Liberalerna den 25 januari 2021
Remissvar från Sverigedemokraterna den 26 januari 2021
Remissvar från Kommunlistan den 27 janauri 2021
Remissvar från Socialdemokraterna den 29 janauri 2021
Remissvar från Vänsterpartiet den 30 januari 2021
Remissvar från Centerpartiet den 4 februari 2021
Remissvar från Moderaterna den 5 februari 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 februari 2021 § 30
Kommunstyrelsen den 9 mars 2021 § 38
Kommunfullmäktiges beslut
1. Hedemora kommun ansöker inte om att få ingå ett samarbete med
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning.
2. Kommunfullmäktige uppmuntrar miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen att fortsätta arbetet med att hitta nya
samarbetsformer med andra kommuner.

Utdrag till
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning
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§ 56

Dnr KS127-21 730

Anmälan och besvarande av interpellation om det finns
tillräcklig beredskap och förutsättningar inom
äldreomsorgen
Följande interpellation av Allan Mattsson (KL) ställd till omsorgsnämndens
ordförande, anmäls som inkommen:
”Den som inte känner till historien är dömd att upprepa den.
•

På 1300-talet grasserade Digerdöden/Den stora döden

•

Pesten fick vi på 1700-talet

•

Smittkoppor på 1700 - 1800-talet

•

Spanska sjukan 1900-talet

•

Asiaten 1957

•

Hongkong 1968

•

SARS-Cov – 2 (Coronan)

Forskningen säger att det inte en fråga om, utan när nästa Pandemi kommer.
Just nu härjar en Pandemi. På våra äldreboenden och särskilda boenden. Har
Pandemin tyvärr skördat offer – i onödan? Ja det var frågan för
Coronakommissionen, som har lämnat ett delbetänkande (SOU 2020:80).
Kommissionen drar flera slutsatser:
” När pandemin slog till stod den svenska äldreomsorgen oförberedd.
Äldrevårdens institutionella struktur var inte rustad för en pandemi och
anställda i äldreomsorgen lämnades i stor utsträckning ensamma att hantera
denna krissituation.”
Det skulle leda för långt att räkna upp allt som kommissionen skriver. Men
några rubriker med text måste citeras:
”Underdimensionerad bemanning.”
I genomsnitt hjälper en anställd på ett särskilt boende under dagtid tio
boende. Personer som har två timmars hjälp varje dag eller mer från
hemtjänsten möter i genomsnitt 16 anställda under en tvåveckorsperiod.
Personalen i hemtjänsten är under en arbetsdag i genomsnitt hemma hos 12
omsorgstagare, skriver kommissionen.
”Orimliga arbetsförhållanden.”
Kommissionen skriver, för hemtjänsten har det av ekonomiska skäl blivit allt
Forts. § 56

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

25(33)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-03-23

Forts. § 56
mer tvunget att lägga scheman så att gångtider blir korta och ställtider
undviks, istället för att schemalägga för kontinuitet.
Vidare: En otillräcklig bemanning i hemtjänsten och äldreomsorgen medför
givetvis, förutom att kvaliteten för omsorgstagaren försämras, även orimliga
arbetsförhållanden för den anställde. En hög andel timanställda ger sämre
förutsättningar för kontinuitet i verksamheten.
”Dåliga förutsättningar för ledarskap.”
”Den generella kompetensnivån är för låg.”
”Som ovan nämnts är äldreomsorgen emellertid en resursmässigt eftersatt
och nedprioriterad del av samhället med strukturella problem i form av bland
annat otillräcklig kompetens och en undervärderad yrkeskår.”
Kommissionen har en lång skrivning under rubriken ”Sammantagna
slutsatser”, ”Det står enligt kommissionen klart att regeringen och ansvariga
huvudmän måste söka lösningar på äldreomsorgens sedan lång tid tillbaka
kända problem. För att kunna erbjuda vård och omsorg av god kvalitet är det
nödvändigt att åtgärda dessa problem och höja statusen på och
attraktionskraften i omsorgsyrkena.
Det kommer fler farsoter. Ingen vet när, men vi vet att, kanske en tredje våg!
Att bygga beredskap är ett val.
Att inte bygga beredskap är också ett val.
Med anledning av detta frågar jag Omsorgsnämnden ordförande:
1. Anser du att bemanningen inom äldreomsorgen är tillräcklig?
2. Anser du att kompetens bland personalen i äldreomsorgen är
tillfyllest?
3. Vad tänker du och nämnden göra för att höja statusen och
attraktionskraften i omsorgsyrkena i enlighet med Corona
kommissionens krav?
4. Vad tänker du och nämnden göra för att höja den medicinska
kompetensen hos personalen i äldreomsorgen?”
Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas. På sammanträdet
besvarar omsorgsnämndens ordförande på interpellationen. Svaret har även
lämnats skriftligt.
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§ 57

Dnr KS098-21 023

Val av ersättare i omsorgsnämnden
Sammanfattning
Solweig Lundin (KD) beviljades av kommunfullmäktige den 16 februari
2021 befrielse från uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden. Ny ersättare
ska därmed utses.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Solweig Lundin (KD) den 10 februari 2021
Anhållan till Länsstyrelsen Dalarna den 12 februari 2021
Kommunfullmäktige den 16 februari 2021 § 39
Kommunfullmäktiges beslut
Till ny ersättare i omsorgsnämnden för tiden fram till den 31 december 2022,
väljs Emilia Romboni (KD).

Utdrag till
Emilia Romboni
Löneförvaltningen
Matrikeln
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§ 58

Val av ledamot i Hjälpmedelsnämnden
Sammanfattning
Ulf Hansson (S) har av kommunfullmäktige beviljats befrielse från
uppdraget som ordförande i omsorgsnämnden med tillhörande uppdrag och
däribland uppdraget som ledamot i Hjälpmedelsnämnden.
En ny ledamot i hjälpmedelsnämnden behöver därmed utses.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 16 februari 2021 § 33
Omsorgsnämnden den 24 februari 2021 § 40
Kommunfullmäktiges beslut
Till ny ledamot i Hjälpmedelsnämnden, för tiden fram till den 31 december
2022, väljs Kajsa-Lena Fagerström (S).

Utdrag till
Kajsa-Lena Fagerström
Hjälpmedelsnämnden
Matrikeln
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§ 59

Val av ersättare i gemensamma nämnden för
språktolkförmedling
Sammanfattning
Ulf Hansson (S) har av kommunfullmäktige beviljats befrielse från
uppdraget som ordförande i omsorgsnämnden med tillhörande uppdrag och
däribland uppdraget som ersättare i gemensam nämnd för
språktolkförmedling
En ny ersättare i gemensam nämnd för språktolkförmedling behöver därmed
utses.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 16 februari 2021 § 33
Omsorgsnämnden den 24 februari 2021 § 40
Kommunfullmäktiges beslut
Till ny ersättare i gemensam nämnd för språktolkförmedling, för tiden fram
till den 31 december 2022, väljs Kajsa-Lena Fagerström (S).

Utdrag till
Kajsa-Lena Fagerström
Gemensam nämnd för språktolkförmedling
Matrikeln
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§ 60

Dnr KS137-21 023

Befrielse från uppdrag som ledamot i styrelsen för
Hedemora Energi AB
Sammanfattning
Per Bengtsson (KL) önskar befrielse från uppdraget som ledamot i styrelsen
för Hedemora Energi AB.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Per Bengtsson (KL) den 26 februari 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Befrielse från uppdraget beviljas.

Utdrag till
Per Bengtsson
Hedemora Energi AB
Matrikeln
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§ 61

Dnr KS169-21 023

Befrielse från uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige, ledamot i språktolknämnden och
ledamot i omsorgsnämnden
Sammanfattning
Viveka Morelius (S) önskar befrielse från uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige, ledamot i språktolknämnden och ledamot i
omsorgsnämnden.
Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande har den 15 mars 2021 anhållit till
Länsstyrelsen Dalarna om att förrätta ny sammanräkning för
Socialdemokraterna i Hedemora kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Viveka Morelius (S) den 11 mars 2021
Anhållan till Länsstyrelsen Dalarna den 15 mars 2021
Kommunfullmäktiges beslut
1. Befrielse från uppdragen beviljas.
2. Kommunfullmäktige har tagit del av kommunens anhållan till
Länsstyrelsen Dalarna om att genomföra sammanräkning för att utse
ny ledamot för Socialdemokraterna i Hedemora kommunfullmäktige.

Utdrag till
Viveka Morelius
Löneförvaltningen
Omsorgsnämnden
Gemensam nämnd för språktolkförmedling
Matrikeln
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§ 62

Dnr KS177-21 023

Befrielse från uppdrag som ersättare i
omsorgsnämnden
Sammanfattning
Erica Drugge (C) önskar befrielse från uppdraget som ersättare i
omsorgsnämnden.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Erica Drugge (C) den 17 mars 2021
Kommunfullmäktiges beslut
1. Befrielse från uppdraget beviljas.
2. Till ny ersättare i omsorgsnämnden för tiden fram till den 31
december 2022, väljs Astrid Trotzig (C).

Utdrag till
Erica Drugge
Astrid Trotzig
Omsorgsnämnden
Löneförvaltningen
Matrikeln
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2021-03-23

§ 63

Delgivningar
Följande delgivningar anmäls:
a) KS223-20 739 Omsorgsnämndens beslut den 24 februari 2021 § 32,
att godkänna redovisning av ej verkställda beslut för kvartal 4 året
2020
b) KS073-21 023 Beslut från Länsstyrelsen Dalarna gällande
sammanräkning av ny ersättare för Liberalerna i Hedemora
kommunfullmäktige
c) Anteckningar från KF-presidiets beredningsmöte den 11 mars 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.
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