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Närvaro- och omröstningslista
Närvaro
Namn
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§ 63

Fastställande av dagordning
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändringar:
Utgår:
Ä 4 Kommunrevisionen informerar
Ä 18 Anmälan av motioner
Ä 19 Anmälan av interpellationer
Ä 20 Valärenden
Kommunfullmäktiges beslut
Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag.
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§ 64

Dnr KS260-18 332

Anmälan om medborgarförslag om sittbänkar i
anslutning till lekplatsen i Sveaparken
Sammanfattning
Följande medborgarförslag anmäls:
”Jo i sveaparken byggde ni & gjorde fint nyligen, men jag tycker att ni
glömde bort föräldrarna. Det vill säga att det finns ju inga bänkar i
anslutning till hinderbanan, eller vad ni kallar den för. Där mammor, pappor
osv kan sitta när barnen leker. Ja jag tycker att det kunde vara bra att,
föräldrar, morföräldrar osv kan få en plats att vila sina ben på. Det går ju att
placera några efter sidan där hinderbanan finns.”
Beslutsunderlag
Medborgarförslag den 14 maj 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlåter till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att
besluta i ärendet.

Utdrag till
Medborgarförslagsställaren
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
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§ 65

Dnr KS281-18 510

Anmälan om medborgarförslag om trafiksituationen på
Prästhyttevägen vid nedre Svedjan mot Prästhyttan
Sammanfattning
Följande medborgarförslag anmäls:
”Vi boende efter Prästhyttevägen i anslutning till Bergvägen har upplevt att
en sänkning av hastigheten till 40 km är en vällovlig åtgärd men tyvärr kan
vi konstatera att farten har skruvats upp och att det oftast för att inte säga
regelbundet går det betydligt fortare än 40 km. Vissa uppfattar tyvärr vägen
som en ”rallysträcka” mycket beroende på att vägen är relativt bred och
inbjudande. Flertalet uppfattar däremot inte att det finns påtagliga
olycksrisker.
Fastigheternas utfarter ligger i direkt anslutning till Prästhyttevägen vilket
innebär en stor risk för att barn som bor eller vistas där oavsiktligt kan
komma ut i trafiken.
Det finns en mycket fin gång/cykelväg fram till Bergvägen. Skolelever på
väg till Brunnsjöbergets fritidsanläggning utsätts för en allvarlig risk då de i
anslutning till Bergvägen måste korsa Prästhyttevägen för att därefter
fortsätta upp mot Brunnsjöberget.
Det finns en busshållplats där bussar stannar i båda riktningarna och som gör
att resenärer måste korsa vägbanan. Anslutningen till Bergvägen utgör också
en fara där vi ser incidenter och rena avåkningar speciellt vid halt väglag.
Vårt förslag är att någon form av fartsänkande åtgärd genomförs vid
kvarteret Nyponen. För att öka säkerheten för boende och trafikanter.”
Beslutsunderlag
Medborgarförslag den 23 maj 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlåter till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att
besluta i ärendet.

Utdrag till
Medborgarförslagsställaren
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
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§ 66

Utdelning av Hedemorablomman
Med upprinnelsen i en motion till kommunfullmäktige har införts att
fullmäktige ska kunna visa sin uppskattning till någon som gjort en god
insats för samhället och/eller varit en god ambassadör för kommunen, gärna
inom områdena folkhälsa, jämställdhet, integration eller miljö. Barn,
ungdomar och vuxna kan nomineras.
Förslag på personer eller en verksamhet som ska uppvaktas samt en
motivering till varför personen eller verksamheten förtjänar uppvaktningen,
kan skickas till kommunen eller lämnas i en särskild brevlåda i kommunens
reception.
På dagens sammanträde delar kommunfullmäktiges ordförande Berndt
Nygårds (S) ut blomma till Göran Gudmundsson med följande motivering:
”Göran har ett brinnande intresse för att främja kulturmiljövården. Att
byggnadsvård och återbruk ligger varmt om hjärtat på Göran märks genom
hela hans liv. Från yrkesutbildad målare till byggnadsantikvarie till
uppstarten av företaget Gysinge Byggnadsvård och Gysinge Färg i
Hedemora. Göran har även författat flertalet böcker som bidrar till kunskap
och ger vägledning för dem som restaurerar gamla objekt så att kulturarvet
kan bevaras för framtiden.
Han tillsammans med sin fru köpte år 1995 Svedjans Herrgård som vid tiden
var väldigt nedgånget. Därefter har Göran lagt ner både hjärta och själ i att
restaurera herrgården.”
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§ 67

Dnr KS226-17 739

Behandling av motion om LSS-brukarnas mänskliga
rättigheter
Sammanfattning
Följande motion av Anna Eling (L) ska behandlas:
”Den som inte själv begränsas av funktionshinder i någon form kan ibland ha
svårt att se individen bakom ett funktionshinder. I vissa fall blir detta
tydligare än annars som när man erbjuder individer med
funktionsnedsättning olika “ fria aktiviteter” att välja på. Det kan kännas lite
1980 tal när man istället för att fråga brukaren “vad vill du göra” säger : Det
här kan du välja på men vi har en aktivitet varje dag som du kan delta i.
Människor vill välja själv de har olika drömmar olika önskningar och tankar.
Egna favoritsaker och intressen. En person med funktionsnedsättning är en
person, en själ, en människa och har precis som alla andra alla dessa
egenskaper, tankar, känslor och viljan att leva sitt liv på sitt vis. Om det
beror på bristande förmåga att känna in andras behov eller oförmåga att se
dessa personer som tänkande likställda personer är oklart men det är helt
uppenbart att någonting är fel.
Landstingets habilitering i Hedemora har dragit in bidraget för de som har
behov av ridning i sin habilitering. Motiveringen skall enligt utsago vara
kostnadsbesparing. En kostnad på 135000 skr om året! Det är inte ens “kaffe
pengar” i Landstingets totala budget. Det är en summa pengar som inte ens
märks i budgetarbetet inom landstinget men som för dessa brukare är
ovärderligt och som ger både friskvård, glädje, rehabilitering samt närhet.
För den som inte själv kan komma ut i naturen, då kroppen inte bär, är
hästen ovärderlig. Med hjälp av en häst får de samma möjlighet som andra
att njuta av Sverige och vår oslagbara natur.
Om en ung person vill lära sig åka rodel så är det inga problem, om en ung
person vill lära sig spela hockey så är inte det heller ett problem men sen ser
vi att detta inte är sant. För är du ung och funktionsnedsatt så finns det bara
ett visst antal aktiviteter att välja på. Du berövas helt plötsligt din rätt att
själv välja aktivitet trots att alla barn skall ges samma förutsättningar och
möjligheter.

Forts. § 67
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Forts. § 67
För att ge dessa individer ett fullvärdigt liv så långt det går yrkar vi på
följande:
Att kommunen fram till att habiliteringen återigen tar sitt ansvar
tillhandahåller dessa pengar som ett extra bidrag till Hedemorabygdens
ridklubb för att möjliggöra denna aktivitet fullt ut igen.
Att kommunen avsätter medel i en fond med syfte att möjliggöra att alla
oavsett funktionshinder ska kunna beredas möjlighet att, oavsett
socioekonomisk bakgrund, utöva sina fritidsaktiviteter.
Att kommunen ser över möjligheten att efterfråga brukarnas drömmar och
intressen så att vi ge alla samma rätt och möjlighet oavsett
funktionsnedsättning.”
Motionen remitterades av kommunfullmäktige till omsorgsnämnden.
Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med
motiveringen att Hedemora kommun inte ska gå in och ta över Landstingets
föregående åtaganden samt att bidraget inkluderar samtliga kommuner i
länet.
Kommunstyrelsen beslutade den 29 maj 2018 att gå på omsorgsnämndens
förslag, att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med motiveringen
att Hedemora kommun inte ska gå in och ta över Landstingets föregående
åtaganden samt att bidraget inkluderar samtliga kommuner i länet.
Beslutsunderlag
Motion av Anna Eling (L) den 12 juni 2017
Kommunfullmäktige den 13 juni 2017 § 88
Omsorgsnämnden den 27 april 2018 § 38
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 maj 2018 § 56
Kommunstyrelsen den 29 maj 2018 § 59
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås med motiveringen att Hedemora kommun inte ska gå in och
ta över Landstingets föregående åtaganden samt att bidraget inkluderar
samtliga kommuner i länet.
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§ 68

Dnr KS218-17 739

Behandling av motion om kurator i äldreomsorgen
Sammanfattning
Följande motion av Britt-Inger Remning (M) ska behandlas:
”Det är väl känt att åldrandet så småningom leder till funktionsnedsättningar
och allmän försvagning som i sin tur ökar behovet av stöd på olika sätt. Både
psykiska och fysiska förändringar i åldrandet kan vara jobbiga att hantera
och flytten till ett äldreboende/omsorgsboende kan utlösa kriser. Att känna
oro över sin ekonomi vid till exempel dubbelboende eller att inte längre
kunna bo tillsammans med sin livskamrat är andra faktorer som kan påverka
människor negativt.
Att få möjlighet att samtala med någon utomstående, en kurator, borde ingå i
kommunens äldreomsorg. Vi vet att missbruk, relationsproblem och
psykiska sjukdomar finns kvar när man blir äldre. Problemen blir inte färre
för att man åldras. Det är dessutom inte ovanligt att äldre människor har
dödsångest. Här kan en kurator arbeta med individuella samtal och verka
som stöd i existentiella frågor både för de äldre och anhöriga. En målsättning
med samtalen kan vara att stödja i att finna en mening med det som varit och
det som är, en minskad oro och ökad acceptans.
I den kommunala vården och omsorgen ställs ständigt nya krav på
personalens kompetens i särskilda boenden inklusive korttidsboende,
hemsjukvården och hemtjänsten. För att orka med och få det vardagliga
arbetet att fungera kan en kurators kompetens ta fram metoder för reflektion,
stöd och handledning till våra medarbetare.
Jag yrkar därför att Hedemora kommun utreder möjligheter och
förutsättningar att inrätta en kuratorstjänst i Hedemora kommuns
äldreomsorg.”
Motionen remitterades av kommunfullmäktige till omsorgsnämnden.
Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen gällande
kurator i äldreomsorgen med anledning av att det finns hjälp att få både i
kommunen och även utanför.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2018 yrkade Britt-Inger
Remning (M), Lennart Mångs (M) och Jonas Carlgren (M) bifall till
motionen. Anna-Karin Dahl (S) yrkade att motionen ska avslås med
motiveringen att det finns hjälp att få både i kommunen och även utanför.
Ordförande fann att yrkandet om att motionen skulle avslås bifölls.
Forts. § 68
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Forts. § 68
Omröstning begärdes. Omröstningsresultatet visade 9 stycken Ja-röster och 4
stycken Nej-röster. Kommunstyrelsen hade därmed beslutat att förslå till
kommunfullmäktige att motionen ska avslås med motiveringen att det finns
hjälp att få både i kommunen och även utanför.
Beslutsunderlag
Motion från Britt-Inger Remning (M) den 2 juni 2017
Kommunfullmäktige den 13 juni 2017 § 87
Omsorgsnämnden den 27 april 2018 § 37
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 maj 2018 § 57
Kommunstyrelsen den 29 maj 2018 § 60
Yrkande
Britt-Inger Remning (M) yrkar bifall till motionen och att det ska utredas och
undersökas om behovet finns.
Ordförande finner att yrkandet avslås. Omröstning begärs.
Beslutsgång
Ordförande presenterar ett förslag till beslutsgång som godkänns. Den som
vill avslå motionen röstar JA och den som vill bifalla motionen röstar NEJ.
Omröstningsresultat
Vid omröstningen avges 22 JA-röster, 11 NEJ-röster och 1 avstår. Se
omröstningsprotokollet på sidan 2.
Kommunfullmäktige har därmed beslutat att avslå motionen.
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås med motiveringen att det finns hjälp att få både i
kommunen och även utanför.
Reservation
Britt-Inger Remning (M), Lennart Mångs (M), Jonas Carlgren (M), Erik
Nilses (M), Göran Wennerström (M), Jonas Fafara (M), Jan Bergqvist (M),
Allan Mattsson (KL), Ulf Kindlund (M), Georg Larsson (KL) och Vesa
Remsu (KL) reserverar sig mot beslutet.
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§ 69

Dnr KS197-17 822

Behandling av motion om återflytt av högstadiet till
Jonsboskolan i Långshyttan
Sammanfattning
Följande motion av Allan Mattsson (KL) remitterades till bildningsnämnden
för yttrande:
”Vi i Kommunlistan förslår att åter öppna högstadiet vid Jonsboskolan.
Skälen är flera :
1. Det finns tomma skolsalar vid Jonsboskolan och kommunen har ett
principbeslut om att inte ha tomma lokaler.
2. Skoldagen för eleverna blir kortare när de slipper sitta på bussen
varje dag. Barnen får därmed en längre fritid.
3. Mot bakgrund av bussolyckan i april i år med tre döda barn,
minimeras risken för en liknande olycka undvikas om
eleverna inte behöver åka buss varje dag.
4. Skolorna i centrala Hedemora är fulla och en flytt av högstadiet
tillbaka till Långshyttan skulle lätta på situationen i centrala
Hedemora.
5. Vi tror att skolresultaten/betyg/meritvärden skulle förbättras om
eleverna slapp långa resor t.o.r.
6. Det blir en besparing av kostnaderna för bussarna.
Med anledning av det anförda, föreslår Kommunlistan att :
Kf ger Bildningsförvaltningen i uppdrag att snabbutreda frågan ett
återöppnande av högstadiet vid Jonsboskolan.”
Bildningsnämnden har behandlat motionen och beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslutsunderlag
Motion från Allan Mattsson (KL) den 9 maj 2017
Kommunfullmäktige den 13 juni 2017 § 85
Bildningsnämnden den 7 maj 2018 § 54
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 maj 2018 § 72
Kommunstyrelsen den 29 maj 2018 § 65

Forts. § 69
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Forts. § 69
Yrkande
Allan Mattsson (KL) yrkar bifall till motionen.
Ordförande finner att yrkandet avslås.
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen om återflytt av högstadiet till Jonsboskolan i Långshyttan, avslås.
Reservation
Allan Mattsson (KL), Ulf Kindlund (M), Georg Larsson (KL), Vesa Remsu
(KL), Britt-Inger Remning (M), Lennart Mångs (M), Jonas Carlgren (M),
Erik Nilses (M), Göran Wennerström (M), Jonas Fafara (M) och Jan
Bergqvist (M) reserverar sig mot beslutet.
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Kommunfullmäktige

§ 70

Dnr KS278-18 312

Besvarande av interpellation om cykelvägar i
Hedemora kommun
Följande interpellation av Leif Stenberg (MP), anmäldes som inkommen vid
kommunfullmäktige den 22 maj 2018:
”Att många tar cykeln istället för att ta bilen när de skall åka en kortare
sträcka har många fördelar. Cykling är en skonsam form av motion med låg
skaderisk som många kan hålla på med i många år efter att de gått i pension.
Cykling är bra för hjärtat och cirkulationssystemet. Att många tar bilen även
om de bara skall förflytta sig så lite som 1 – 3 kilometer tar utrymme från
andra bilister och andra verksamheter. Det behövs onödigt många
parkeringsplatser. Ofta är det en någon ganska liten sak som gör att folk
upplever det som lite obekvämt att cykla.
-

Det saknas cykelbana för delar av den väg man tänkt åka.

-

Den så kallade cykelbanans bredd är delvis smalare än den bredd
som rekommenderas av Trafikverket trots att gatan bredvid är
enkelriktad. (till ex längs Borganäsvägen)

-

Det finns ”cykelbanor” som är skyltade som cykelbana men
kantstenen är inte avfasad i gatukorsningar så att det går att komma
in på cykelbanan utan att först stanna och lyfta upp cykeln eller göra
andra krångliga manövrer. (till ex korsningen Borganäsvägen – C
Sjöbergs väg)

-

Av olika skäl har man belagt gator med kullersten eller gator vilket
medför att en cyklist som vill ta sig från korsningen ÄmbetsgatanÅsgatan till Vasaliden har att cykla på detta ojämna underlag, åka en
längre omväg, cykla uppför backen till Åsgatan eller bryta mot
enkelriktningen på Ämbetsgatan i cirka 10 meter.

-

Av och påfarter till cykelbanor är inte anpassade för en cyklist som
håller normal fart för en cyklist. I till ex rondellen i korsningen
Åsgatan – Gussarvsgatan förutsätter en påfart för den som kommer
norrifrån att cyklisten bromsar ner till låg fart mitt i rondellen för att
ta sig upp på den cykelbana som finns längs Gussarvsgatan.

Forts. § 70
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Forts. § 70
-

Några fastighetsägare verkar agera utifrån antagandet att folk in inte
vill cykla på vintern; använder till ex cykelbanan som den normala
upplagsplatsen för snö. Sant är att det går lite tyngre när det är snö
men normalt så går det utmärkt att cykla på vintern om man har rätt
klädsel och en cykel med växlar och dubbdäck. Andra kommuner har
agerat tvärtom, prioriterat snöröjning av cykelvägar för att motverka
att folk kör bil när de bara skall åka en kortare sträcka. Det finns fler
exempel i andra kommuner kan man se ett ökande användning av
elcyklar för resor upp till 1 mil. Allt fler använder elcykeln som ett
alternativ till bilen för kortare resor. På de senaste åren har det
tillkommit fler nya typer av statsbidrag som kommunen kan söka för
att underlätta för cyklister.

Frågor:
1. Har kommunen undersökt vilka bidrag som finns att söka för att
underlätta för cyklister?
2. Har strategiutskottets uppmaning att se över hur det ser ut där
cykelbanor börjar och slutar haft någon påverkan på Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens arbete?
3. Finns det någon aktuell att göra lista vad gäller åtgärder som Miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningen planerar att genomföra för att
underlätta för cyklister?
4. Om svaret är ja, hur ser tidplanen ut.
Kommunfullmäktige medgav att interpellationen fick ställas och den
besvaras av ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, vilken även
har lämnat svaret skriftligt.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

15(28)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-12

§ 71

Dnr KS279-18 312

Besvarande av interpellation om förlängning av
mötesspår på Hedemora järnvägsstation
Följande interpellation av Leif Stenberg (MP), anmäldes som inkommen vid
kommunfullmäktige den 22 maj 2018:
”För Hedemora kommun är det en strategiskt viktig fråga att turtätheten på
Dalabanan kan ökas. Olika utredningar om Dalabanan har visat att en
övergång från ett tåg varannan timme till ett tåg varje timme förutsätter en
rad åtgärder som tillsammans minska restiden enligt tidtabell mellan
Borlänge och Uppsala med 12 minuter (inklusive stopp i bland annat
Hedemora och Säter). En typ av åtgärder som krävs är att möten mellan
långa godståg skall kunna ske på fler platser. Trafikverket mål är sedan
många år att köra längre godståg. Längre godståg gör att godstågen blir färre
vilket givet en viss mängd gods i sin tur leder till fler lediga tider att köra
persontåg. Ett godståg med maximalt tillåtet antal vagnar kräver att
mötesstationer skall vara 720 meter. Järnvägsstationerna i Säter och
Hedemora är idag kortare än 720 meter. I en förlängning av stationen i
Hedemora kräver en ändring av gällande detaljplaner och förändringar av
anslutande gator. Bland finns det sedan mer än 10 år ett förslag på att en
plankorsning vid den sydöstra utfarten från järnvägsstation skall stängas
vilket i sin tur kräver olika åtgärder.
Som jag ser det är det inte rimligt att Hedemora kommun försvårar en
uppgradering av trafiken på Dalabanan till ett tåg i timmen medhänvisning
till ett lokalt problem med att hitta ett alternativ till den ovannämnda
plankorsningen. Om Trafikverket inte kan köra godståg med maximalt
tillåten längd så påverkar det indirekt tågtrafiken även på stambanorna ända
från Luleå ner till Malmö. I Säter kommun har det sedan ett par år pågått ett
arbete med att ta fram en ny detaljplan för förlängning av spåren inne på
järnvägsstatonan och området kring järnvägsstationen.
Frågor;
1. Vilket arbete pågår idag inom Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen för att ta fram en plan för
förlängning av spår 2 på Hedemora järnvägsstation till 720 meter?
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2. Hur ser tidplanen ut för hur Hedemora kommun skall bli klar med de
arbeten som ankommer på kommunen vad gäller detaljplaner, gator,
vägar med mera så att Trafikverket kan förlänga spår 2 till 720
meter?”
Kommunfullmäktige medgav att interpellationen fick ställas och den
besvaras av ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, vilken även
har lämnat svaret skriftligt.
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§ 72

Dnr KS243-18 737

Begäran från omsorgsnämnden att upphäva tidigare
beslut gällande motion om att mat till äldreboende
Granen ska tillagas på Jonsboskolans kök
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 15 september 2015 att bifalla motion av
Allan Mattsson (KL) gällande att mat till äldreboende Granen i Långshyttan
ska levereras från Jonsboskolans kök.
I arbetet med att genomföra motionens syfte så har vård- och
omsorgsförvaltningen uppmärksammat en kostnadsökning som inte ryms
inom befintlig budget. Samtidigt pågår en utredning om att inrätta
tillagningskök på äldreboendena Granen och Munkbohemmet.
Omsorgsnämnden beslutade den 25 april 2018 att föreslå
kommunfullmäktige att upphäva tidigare beslut, kommunfullmäktige den 15
september 2015 § 118, att mat till äldreboende Granen ska tillagas på
Jonsboskolans kök.
Kommunstyrelsen beslutade den 29 maj 2018 att föreslå till
kommunfullmäktige att upphäva tidigare beslut, kommunfullmäktige den 15
september 2015 § 118, att mat till äldreboende Granen ska tillagas på
Jonsboskolans kök.
Beslutsunderlag
Motion av Allan Mattsson (KL) den 19 september 2014
Kommunfullmäktige den 28 oktober 2014 § 99
Bildningsnämnden den 30 april 2015 § 48
Omsorgsnämnden den 29 juni 2015 § 83
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 augusti 2015
Kommunstyrelsen den 1 september 2015 § 118
Kommunfullmäktige den 15 september 2015 § 118
Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgsförvaltningen den 27 mars 2018
Omsorgsnämnden den 25 april 2018 § 36
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 maj 2018 § 58
Kommunstyrelsen den 29 maj 2018 § 66
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Yrkande
Allan Mattsson (KL) yrkar att kommunfullmäktige ska återremittera ärendet
med motiveringen att underlaget till ärendet är bristfälligt.
Lars Westlund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, att
kommunfullmäktige ska upphäva tidigare beslut, kommunfullmäktige den 15
september 2015 § 118, att mat till äldreboende Granen ska tillagas på
Jonsboskolans kök.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag
och finner att motionen ska avgöras idag.
Ordförande finner att Lars Westlunds (S) yrkande bifalles, att
kommunfullmäktige ska upphäva tidigare beslut, kommunfullmäktige den 15
september 2015 § 118, att mat till äldreboende Granen ska tillagas på
Jonsboskolans kök.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslut, kommunfullmäktige den 15
september 2015 § 118, att mat till äldreboende Granen ska tillagas på
Jonsboskolans kök.
Reservation
Allan Mattsson (KL), Ulf Kindlund (M), Georg Larsson (KL), Vesa Remsu
(KL), Britt-Inger Remning (M), Lennart Mångs (M), Jonas Carlgren (M),
Erik Nilses (M), Göran Wennerström (M), Jonas Fafara (M) och Jan
Bergqvist (M) reserverar sig mot beslutet.

Utdrag till
Bildningsnämnden
Omsorgsnämnden
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§ 73

Dnr KS403-17 106

Medlemsremiss: Likvidation av kommunalförbundet
Region Dalarna samt fördelning av kommunalförbundet
tillgångar och skulder
Sammanfattning
Med anledning att regeringskansliet i en departementsskrivelse
2017/04491SFÖ föreslagit att Landstinget Dalarna tillåts bilda region 201901-01 får det till följd att verksamheten i nuvarande kommunalförbund
Region Dalarna, organisationsnummer 222000-1446, ska upphöra 2019-1231 och att kommunalförbundet Region Dalarna ska likvideras.
Likvidationen verkställs av direktionen i egenskap av likvidator.
Region Dalarna önskar att respektive kommuns fullmäktige tar ställning till
följande frågor:
1. Godkänner kommunen att verksamheten i kommunalförbundet
Region Dalarna upphör per 2018-12-31 och att kommunalförbundet
Region Dalarna avvecklas genom likvidation?
2. Godkänner kommunen att kommunalförbundet Region Dalarnas egna
kapital, tillgångar, skulder och åtaganden per 31/12 2018 ska
återföras till Region Dalarnas medlemmar i enlighet med
huvudprincipen i förbundsordningen, varvid respektive kommuns
andel utskiftas enligt fördelningen av 2018 års medlemsavgifter?
Region Dalarnas direktion önskar svar senast 30 juni 2018.
Kommunstyrelsen beslutade den 29 maj 2018 att föreslå kommunfullmäktige
att ge bifall till de båda frågeställningarna.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Region Dalarna den 2 maj 2018
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 3 maj 2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 maj 2018 § 63
Kommunstyrelsen den 29 maj 2018 § 70
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Kommunfullmäktiges beslut
Hedemora kommun godkänner att:
1. Verksamheten i kommunalförbundet Region Dalarna upphör per
2018-12-31 och att kommunalförbundet Region Dalarna avvecklas
genom likvidation.
2. Kommunalförbundet Region Dalarnas egna kapital, tillgångar,
skulder och åtaganden per 31/12 2018 ska återföras till Region
Dalarnas medlemmar i enlighet med huvudprincipen i
förbundsordningen, varvid respektive kommuns andel utskiftas enligt
fördelningen av 2018 års medlemsavgifter.

Utdrag till
Region Dalarna
Ekonomiavdelningen
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§ 74

Dnr KS251-18 005

Förslag till Digitaliseringsstrategi
Sammanfattning
Förslag till digitaliseringsstrategi presenteras.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 maj 2018 så yrkade Ola Gilén
(S) att:
1. Meningen under 3.4 Samordning och ansvarsfördelning ”Genom att
agera gemensam koncern för alla förvaltningar och bolag kan vi på
ett effektivt och smart sätt nyttja den digitala utvecklingen och
därmed sätta medborgarnas behov främst.”, ska omformuleras och att
bolagen inte ska inrymmas i meningen.
2. Sista meningen under punkten 2.2 Roller ”Större förlag och idéer
lyfter digitaliseringsledaren vidare till kommunledningsgruppen för
beslut.”, ta bort ordet ”för beslut”.
3. Titeln kommunchef ändras till kommundirektör.
Yrkandet bifölls och förslaget till digitaliseringsstrategi har reviderats enligt
bifallet yrkande och lämnades vidare för behandling till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutade den 29 maj 2018 att föreslå kommunfullmäktige
att anta presenterad digitaliseringsstrategi.
Beslutsunderlag
Förslag till digitaliseringsstrategi den 25 april 2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 maj 2018 § 64
Kommunstyrelsen den 29 maj 2018 § 71
Kommunfullmäktiges beslut
Presenterad digitaliseringsstrategi antas.
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§ 75

Dnr KS280-18 001

Förslag till Dataskyddsstrategi
Sammanfattning
Förslag till hur Hedemora kommun och bolag ska förhålla sig till för att
uppfylla kraven i dataskyddsförordningen – GDPR, presenteras.
Kommunstyrelsen beslutade den 29 maj 2018 att föreslå kommunfullmäktige
att anta förslaget till Dataskyddsstrategi.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 22 maj 2018
Kommunstyrelsen den 29 maj 2018 § 73
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar förslaget till Dataskyddsstrategi.
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Dataskyddsombudet
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§ 76

Dnr KS223-18 106

Årsredovisning 2017 för Region Dalarna
Sammanfattning
Region Dalarna har översänt sin årsredovisning för 2017. Kommunstyrelsen
beslutade den 29 maj 2018 att föreslå kommunfullmäktige att:
1. Årsredovisningen 2017 för Region Dalarna godkänns.
2. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2017 från Region Dalarna den 12 april 2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 maj 2018 § 67
Kommunstyrelsen den 29 maj 2018 §
Jäv
Britt-Inger Remning (M), Ulf Hansson (S) och Lennart Mångs (M) anmäler
jäv och lämnar sammanträdet.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisningen 2017 för Region Dalarna godkänns.
2. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
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Region Dalarna
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§ 77

Dnr KS231-18 106

Årsredovisning 2017 för Södra Dalarnas
Samordningsförbund
Sammanfattning
Södra Dalarnas Samordningsförbund har översänt sin årsredovisning för
2017. Kommunstyrelsen beslutade den 29 maj 2018 att föreslå
kommunfullmäktige att:
1. Årsredovisningen 2017 för Södra Dalarnas Samordningsförbund
godkänns.
2. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2017 från Södra Dalarnas Samordningsförbund den 23 april
2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 maj 2018 § 68
Kommunstyrelsen den 29 maj 2018 §
Jäv
Britt-Inger Remning (M), Jonas Carlgren (M) och Kajsa-Lena Fagerström
(S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisningen 2017 för Södra Dalarnas Samordningsförbund
godkänns.
2. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
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Södra Dalarnas Samordningsförbund
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§ 78

Dnr KS269-18 106

Årsredovisning 2017 för Språktolknämnden i Dalarna
Sammanfattning
Språktolknämnden i Dalarna har översänt sin årsredovisning för 2017.
Kommunstyrelsen beslutade den 29 maj 2018 att föreslå kommunfullmäktige
att:
1. Årsredovisningen 2017 för Språktolknämnden i Dalarna godkänns.
2. Språktolknämnden i Dalarna beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2017.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2017 från Språktolknämnden i Dalarna den 16 maj 2018
Kommunstyrelsen den 29 maj 2018 §
Jäv
Jonas Carlgren (M) anmäler jäv och lämnar sammanträdet.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisningen 2017 för Språktolknämnden i Dalarna godkänns.
2. Språktolknämnden i Dalarna beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2017.

Utdrag till
Språktolknämnden i Dalarna
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§ 79

Dnr KS277-18 003

Förslag till program för privata utförare
Sammanfattning
Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och
riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Syftet är att
förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare samt öka allmänhetens
insyn i privata utförares verksamhet. Kommuner, landsting och regioner
behöver ha ett strategiskt förhållningssätt när privata utförare anlitas.
Den 15 september 2015 tillsatte kommunfullmäktige en
fullmäktigeberedning för att arbeta med frågan. Nu föreslår
fullmäktigeberedningen kommunfullmäktige att anta presenterat program för
insyn och uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare 2018.
Kommunstyrelsen beslutade den 29 maj 2018 att föreslå kommunfullmäktige
att anta presenterat program för insyn och uppföljning av verksamhet som
bedrivs av privata utförare 2018.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 15 september 2015 § 119
Tjänsteskrivelse med förslag till program den 14 maj 2018
Kommunstyrelsen den 29 maj 2018 §
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar presenterat program för insyn och uppföljning av
verksamhet som bedrivs av privata utförare 2018.
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Gemensam nämnd för upphandling
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§ 80

Delgivningar
Följande delgivningar anmäls:
a) Anteckningar från möte med kommunfullmäktiges presidium den 31
maj 2018.
b) KS252-18 024 Kommunstyrelsens beslut den 29 maj § 78 om
förändrade arvoden och arvodesregler för förtidsröstmottagare och
röstmottagare, ordförande samt vice ordförande i valdistrikt
c) KS263-18 023 Länsstyrelsen Dalarnas beslut att utse Tommy
Andersson (V) till ny ledamot i kommunfullmäktige för
Vänsterpartiet, efter Sara Hansson, samt att utse Björn Pettersson (V)
till ny ersättare efter Tommy Andersson (V).
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.
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