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§ 81

Fastställande av dagordning
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändring:
Ä 11 Valärenden, utgår
Kommunfullmäktiges beslut
Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag.
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§ 82

Dnr KS320-18 829

Anmälan av medborgarförslag om multisportarena på
Stureskolans skolgård
Sammanfattning
Följande medborgarförslag anmäls:
”Som lärare på Stureskolan och ansvarig för skolans elevråd framför jag här
det önskemål som skolans elevrådsstyrelse under Vt. - 18 har arbetat fram.
Vi önskar att det byggs en Multisportarena på Stureskolans skolgård. En
multisportarena är en inhägnad plan med ex. plastsarg, metallnät eller trä
runt om och högt nät. Underlaget kan vara konstgräs eller någon form av
matta. Arenan kan också ha belysning. Utifrån beställarens önskemål
utrustas arenan med olika slags mål och basketkorgar på lång- och
kortsidorna. Varianten med plastsarg och konstgräs går att spola is på under
vintertid och kan därmed användas till skridskoåkning.
Idag går ca 370 elever på Stureskolan. Trycket på skolgården är högt under
hela skoldagen och på eftermiddags- och kvällstid är det ofta barn och
tonåringar där och utövar olika bollsporter. Även IFK Hedemora förlägger
fotbollsträning för yngre barn på den stora grusplan som idag finns på
skolgården. Denna plan blir under vår och höst ofta lerig och under
sommaren dammig. På planen bedrivs även idrottsundervisning. Många
elever ramlar och får skrubbsår med sten i. Många bollar skjuts idag ut på
Stjärnhöksgatan eller ut på skolgården där elever blir träffade av bollarna. Vi
tror att en Multisportarena på Stureskolans skolgård skulle vara till gagn för
många. Dels eleverna under skoltiden och dels för såväl organiserad som
spontan idrott övrig tid. I närområdet bor många barn och ungdomar som
söker sig till skolgården på annan tid än skoltid. Arenan skulle verkligen
utnyttjas!”
Beslutsunderlag
Medborgarförslag den 20 juni 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlåter till bildningsnämnden att besluta i ärendet.

Utdrag till
Medborgarförslagsställaren
Bildningsnämnden
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§ 83

Dnr KS325-18 340

Anmälan av medborgarförslag om avkalkare av den
stora vattenledningen
Sammanfattning
Följande medborgarförslag anmäls:
”På Borganäsvägen i Hedemora, problemet att alla ventiler i huset för in, och
utgående vatten har kalkat så mycket att dessa måste bytas. Ekonomiskt vore
det bättre för alla om kommunen avkalkade innan lev till konsument. Kanske
dyrt för kommunen men vinst för alla konsumenter inkl. alla pensionärer.”
Beslutsunderlag
Medborgarförslag den 26 juni 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlåter till Hedemora Energi AB att besluta i ärendet.

Utdrag till
Medborgarförslagsställaren
Hedemora Energi AB
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§ 84

Dnr KS396-18 512

Anmälan av medborgarförslag om otrygg trafiksituation
vid södra infarten av Åsgatan
Sammanfattning
Följande medborgarförslag anmäls:
”Mitt förslag är fysiska åtgärder för att sänka hastigheten som exempelvis
fartkamera och eller farthinder vid Södra infarten i Hedemora. Södra infarten
till Hedemora, via Åsgatan kantas av bostadshus. Hastigheterna är stundtals
mycket höga och trafiksituationen upplevs av boende som otrygg.
Som exempel sker farliga omkörningar vid Katrinedalsbacken där trafikanter
som håller hastigheten om 40 km blir omkörda av bilister som inte håller
hastigheten. I området bor många barnfamiljer och oron för olyckor är stor.”
Beslutsunderlag
Medborgarförslag den 9 september 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlåter till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att
besluta i ärendet.

Utdrag till
Medborgarförslagsställaren
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
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§ 85

Dnr KS397-18 829

Anmälan av medborgarförslag om toalett vid
Brunnsjöbergets fritidsanläggning
Sammanfattning
Följande medborgarförslag anmäls:
”Brunnsjöberget nyttjas idag för rekreation och motion både sommar och
vintertid av såväl privatpersoner, skolor och föreningar. Området nyttjas
både för motion och rörelse i de uppmärkta motionsspåren och även för bär
och svampplockning i terrängen. Dessvärre saknas idag toaletter att nyttja
om klubbhuset ej är upplåst. Mitt förlag är därför att kommunen anlägger en
torrtoalett av samma sort som byggts nere vid Hovran. Toalettypen är både
robust och kräver minimalt med underhåll och skötsel. Vidare har den ej
heller behov av rinnande vatten och riskerar därför inte att frysa sönder
vintertid.
En toalett tillgängligt 24/7 vid Brunnsjöberget skulle rimlig kostnad kraftigt
förbättra servicen vid anläggningen för kommunens innevånare. Den skulle
även utöka tillgängligheten för rörelsehindrade som i dag helt saknar
möjlighet till toalettbesök om inte klubbhuset är upplåst.”
Beslutsunderlag
Medborgarförslag den 9 september 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlåter till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att
besluta i ärendet.

Utdrag till
Medborgarförslagsställaren
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
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Utdragsbestyrkande

9(28)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-25

§ 86

Dnr KS393-18 317

Anmälan av medborgarförslag om gatubelysning vid
Myntparken
Sammanfattning
Följande medborgarförslag anmäls:
”Mycket mörkt i Myntparken, känns otryggt. Behövs mer belysning, öka
tryggheten och tillgängligheten.”
Beslutsunderlag
Medborgarförslag den 9 september 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlåter till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att
besluta i ärendet.

Utdrag till
Medborgarförslagsställaren
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 87

Information om Dalabanan
Sammanfattning
Kristina Lundgren (C) informerar om Dalabanans Intressenters arbete och
kommande projekt.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.
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§ 88

Dnr KS200-18 106

Remiss avseende uppdrag utanför dagens ansvar för
gemensam nämnd för upphandling
Sammanfattning
I samarbetsavtalet för den gemensamma nämnden framgår det nämndens
ändamål och uppgift, för de idag sex samverkande kommunerna.
Överenskommelse om samverkan skrevs år 2012 och mot den bakgrunden
har en analys gjorts kring nuvarande uppgifter och dagens undantag.
Syftet har varit att undersöka om UpphandlingsCenter med dess beslutande
organ, den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan, ska få
mandat eller inte inom verksamhetsområden som idag står utanför deras
ansvar. En fördjupad utredning för uppdrag utanför dagens ansvar för
nämnden har genomförts. Nämnden har tagit del av utredningen och förordar
att nämndens uppdrag utökas med tre kategoriområden:
-

undervisning och yrkesutbildning,

-

hälsovård och socialtjänster, samt

-

fritids- och idrottsverksamhet och kulturverksamhet där medverkan från
föreningsliv är aktuell.

Vidare framgår det i utredningen: hur organisationen påverkas och vilka
resurser som måste tillsättas, hur ekonomi påverkas, en finansieringsmodell,
en tidplan samt riskfördjupning och handlingsplan.
Den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan beslutade den 12
februari 2018 § 7 att godkänna förslag om utökat uppdrag utanför dagens
ansvar för nämnden samt samarbetsavtal och reglemente. De samverkade
kommunernas respektive fullmäktige måste fatta likalydande beslut för att
den gemensamma nämnden ska få detta utökade uppdrag.
Förslaget är att:
1. Hedemora kommun godkänner förslag om utökat uppdrag utanför
dagens ansvar för nämnden samt samarbetsavtal och reglemente.
2. Beslutet gäller underförutsättning att samtliga samverkande
kommuners respektive fullmäktige fattar likalydande beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 10 april 2018 att lämna
ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Forts. § 88
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Forts. § 88
Till sammanträdet med kommunstyrelsen har enhetschefen för
upphandlingscenter bjudits in för att berätta om verksamheten på
upphandlingscenter och vilka typer av tjänster som finns att nyttja inom den
gemensamma nämnden för upphandling.
Beslutsunderlag
Remiss från Gemensam nämnd för upphandling den 26 mars 2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 april 2018 § 47
Kommunstyrelsen den 8 maj 2018 § 37
Kommunfullmäktiges beslut
1. Hedemora kommun godkänner förslag om utökat uppdrag utanför
dagens ansvar för nämnden samt samarbetsavtal och reglemente.
2. Beslutet gäller underförutsättning att samtliga samverkande
kommuners respektive fullmäktige fattar likalydande beslut.

Utdrag till
Gemensam nämnd för upphandling

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige

§ 89

Dnr KS311-18 107

Årsredovisning för Stiftelsen Husbyringen 2017
Sammanfattning
Till Hedemora kommun har inkommit en årsredovisning för räkenskapsåret
2017-01-01 – 2017-12-31, avseende räkenskaper och förvaltning av
Stiftelsen Husbyringen i Dalarna.
På sammanträdet informerar Stiftelsen Husbyringen om dess verksamhet.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2017 från Stiftelsen Husbyringen den 12 juni 2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 augusti 2018 § 85
Kommunstyrelsen den 4 september 2018 §
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige förklarar sig ha tagit del av årsredovisningen för
Stiftelsen Husbyringen i Dalarna 2017.
2.

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för perioden 2017-01-01--2017-1231.

Utdrag till
Stiftelsen Husbyringen

Justerandes sign
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§ 90

Dnr KS400-17 613

Förslag att byta namn på Hedemora Musikskola till
Hedemora Kulturskola
Sammanfattning
Kulturenheten har tidigare sökt statsbidrag från Kulturrådet för att starta upp
en kulturskola. Ett bidrag på 500 tkr beviljades. Utifrån de beviljade medlen
har ett förslag tagits fram för en introduktion av kulturskola läsåret 20172018. Bildningsnämnden beslutade den 30 oktober 2017 att starta en
kulturskola utifrån premissen med det statsbidrag på 500 tkr som Kulturrådet
bidragit med. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om
att Hedemora Musikskola byter namn till Hedemora Kulturskola.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 november 2017 att
återremittera ärendet till bildningsnämnden, med motiveringen att det saknas
underlag på långsiktig finansiering för att genomföra en kulturskola samt att
saknas plan för hur alla elever ska kunna ta del av kulturskolan.
Bildningsnämnden beslutade den 4 december 2017 att hålla fast vid tidigare
förslag om namnbyte från Hedemora Musikskola till Hedemora Kulturskola
med motiveringen att det finns en verksamhetsplan och kostnadsplan. I och
med det räknar man med att alla elever ska kunna ta del av kulturskolan.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 februari 2018 beslutade man att
uppdra till bildningsförvaltningen att komplettera med en verksamhetsplan
och kostnadsplan för Hedemora Kulturskola.
Bildningsförvaltningen har i en tjänsteskrivelse den 15 augusti 2018
beskrivit att kulturenheten har 2018 en budget på 7,5 mkr varav 5 mkr (inkl.
elevavgifter) avser musikskola och 250 tkr är avsatt för kulturskoleprojektet.
Utöver detta ansöker bildningsnämnden om medel från kulturrådet för
utökad undervisning. Från kulturrådet beviljades läsåret 2017/2018 500tkr
och läsåret 2018/2019, 350 tkr.
Den totala budgeten för den föreslagna kulturskolan är således 2018 ca. 5,7
mkr.
Bildningsförvaltningen anser att denna finansiering är tillräcklig för att
kunna ge grundläggande kulturskoleundervisning enligt förslaget.
I övrigt måste kulturskolans omfattning och finansiering likt övriga
frågeställningar diskuteras inom ramen för den årliga budgetprocessen och
där ställas mot övriga prioriteringar inom och utom kulturbudgeten.
Forts. § 90
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Forts. § 90
På kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 augusti 2018 redogjorde
bildningsförvaltningen för förslaget att Hedemora Musikskola byter namn
till Hedemora Kulturskola.
Beslutsunderlag
Bildningsnämnden den 30 oktober 2017 § 124
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 november 2017 § 140
Bildningsnämnden den 4 december 2017 § 149
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 februari 2018 § 22
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 15 augusti 2018
Presentation från bildningsförvaltningen den 21 augusti 2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 augusti 2018 § 87
Kommunstyrelsen den 4 september 2018 §
Yrkande
Anki Rooslien (S) yrkar bifall till förslaget att Hedemora Musikskola byter
namn till Hedemora Kulturskola.
Kommunfullmäktiges beslut
Hedemora Musikskola byter namn till Hedemora Kulturskola.

Utdrag till
Bildningsnämnden
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§ 91

Dnr KS366-18 003

Förslag på Policy mot mutor
Sammanfattning
Förslag till Policy mot mutor i Hedemora kommun, presenteras.
Beslutsunderlag
Förslag till Policy mot mutor i Hedemora kommun den 13 augusti 2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 augusti 2018 § 91
Kommunstyrelsen den 4 september 2018 §
Kommunfullmäktiges beslut
Presenterad Policy mot mutor i Hedemora kommun, antas.

Utdrag till
Personalavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

17(28)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-25

§ 92

Dnr KS387-18 049

Anmälan av motion om att partiernas gruppledare samt
ordförande och vice ordförande i nämnderna ska ha
tillgång till kommunens ekonomisystem via Ekozoom
Sammanfattning
Följande motion av Allan Mattsson (KL) anmäls:
”Vissa kommunpolitiker har tillgång till information som andra inte har. Jag
tänker framför allt på Ekozoom. Det händer av och till i politiska debatter,
att en kommunpolitiker använder sig av uppgifter ur Ekozoom som argument
mot andra kommunpolitiker. Detta är inte juste.
Av detta skäl föreslår jag:
Att kommunfullmäktige beslutar att inför nästa mandatperiod, skall samtliga
partiers gruppledare, samt ordf. och v. ordf. i nämnderna skall ha tillträde till
Ekozoom.”
Kommunsekreteraren har remitterat motionen till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Motion från Allan Mattsson (KL) den 26 augusti 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har
remitterat motionen till kommunstyrelsen.
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Kommunfullmäktige

§ 93

Dnr KS423-18 514

Anmälan av motion om möjligheten att ladda eldrivna
fordon om man hyr parkeringsplats hos AB
Hedemorabostäder eller arbetar i hus ägda av
Hedemora Kommunfastigheter AB
Sammanfattning
Följande motion av Leif Stenberg (MP) anmäls:
”Just nu påbörjas en omställning från fossildrivna fordon till eldrivna fordon.
En elmotor har mycket bättre verkningsgrad än en bensinmotor eller diesel.
De stora tillverkarna av bilar erbjuda allt fler modeller som är rena elbilar
eller laddningsbara elhybrider. Antalet sålda elfordon ökar och priserna
sjunker.
Även de som bor i en hyreslägenhet kommer att börja efterfråga möjligheten
att kunna ladda sin elbil eller elhybrid över natten på en parkeringsplats nära
bostaden. Dagens elstolpar för motorvärmare vid hyreshus duger inte
eftersom de ofta har en timer eller annan utrustning som begränsat
eltillförseln till några få timmar åt gången.
Att göra det möjlig att dagpendla med sin elbil eller laddningsbara elhybrid
innebär vissa utmaningar när det gäller tillgänglig effekt med mera.
•

Det måste finnas tillräcklig effekt även i överliggande nät på regional
nivå. Nattetid är detta normalt inget problem alls eftersom
elförbrukningen i regionen normalt är lägre nattetid.

•

Elnätet fram till respektive fastighet måste ha tillräcklig kapacitet

•

Elnätet inom fastigheten måste tåla den ökade belastning som uppstår
om flera ansluter elbil eller laddbar elhybrid samtidigt

•

Styrutrustning, säkring och kontakter på respektive stolpe kan
behövas anpassas eller bytas ut.

•

En egen så kallad snabbladdningsstation som ger 50 A eller mer blir
normalt för dyrt om den inte kan delas med flera användare.

•

Det måste finnas hyresavtal eller ett separat betalsystem så att
bolagen kan ta betalt av dem som utnyttjar tjänsten

På sikt kan efterfrågan på laddmöjligheter medföra rätt omfattande
investeringar. Det torde finnas en hel del att lära av andra fastighetsägare
som står inför samma utmaning.
Forts. § 93
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Utdragsbestyrkande
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Forts. § 93
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige ger AB Hedemorabostäder och Hedemora
kommunfastigheter AB följande tillägg i respektive ägardirektiv:
-

att anslutningspunkter för laddning av elbilar eller laddningsbara
elhybrider bör vara standard vid all nybyggnation hos bolaget så att fler
kan dagpendla till och från näraliggande orter inom 5 mils radie.

-

att bolaget bör utreda hur befintliga parkeringsplatser successivt kan
anpassas till samma krav.”

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till AB Hedemorabostäder och
Hedemora kommunfastigheter AB för yttrande och därefter ska
kommunstyrelsen yttra sig över motionen.
Beslutsunderlag
Motion från Leif Stenberg (MP) den 19 september 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har
remitterat motionen till AB Hedemorabostäder och Hedemora
kommunfastigheter AB samt till kommunstyrelsen.
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§ 94

Dnr KS430-18 019

Anmälan av motion om aktiv medborgardialog i
kommunen
Sammanfattning
Följande motion av Anki Rooslien (S) anmäls:
”Fullmäktige påbörjade ett arbete med beredningsorgan som nu måste utökas
med flera uppdrag och deltagande. Medborgardialogen måste bli aktivare i
vår kommun. Det fanns tidigare något som hette ”God bebyggd miljö” som
var mycket uppskattat av kommuninnevånare och de aktiva föreningar som
kände sig berörda. Förtroendet för den kommunala verksamheten är i
gungning och det kan man se på stödet till missnöjespartiernas framgångar.
Detta måste vårt fullmäktige ta på stort allvar. Att sitta i ett fullmäktige skall
inte vara en slutstation för kommunala frågor. Där skall man efterfråga hur
den kommunala verksamheten sköts av förtroendevalda och tjänstemän.
Svenljunga kommun har tagit ”principer för medborgardialog” som är ett
mycket tydligt sätt hur man möter kommuninnevånarnas frågor.
Deras målbild är:
• Bättre tillit till det politiska systemet
• Större förståelse för demokratins arbetssätt och villkor
• Bredare/bättre underlag i beredningen inför politiska beslut
Undertecknades förslag är att:
1. fullmäktige uppdrar till presidiet att utveckla detta med
medborgardialoger till att minst 1 ggr/år ta upp frågor t.ex.
fritidsgårdarnas vara eller inte vara, skolor på landsbygden,
industrietableringar på landsbygden m.m.
2. dialogerna skall ske utanför fullmäktigesalen och helst ute i
samhället.”
Kommunsekreteraren har remitterat motionen till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Motion från Anki Rooslien (S) den 21 september 2018
Underlag till motion från Anki Rooslien den 21 september, principer för
medborgardialog från Svenljunga kommun
Forts. § 94

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 94
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har
remitterat motionen till kommunstyrelsen.
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§ 95

Dnr KS435-18 049

Anmälan av motion om att få tillgång till kommunens
ekonomisystem via Ekozoom
Sammanfattning
Följande motion av Leif Stenberg (MP) anmäls:
”Som det fungerar idag så tar det för lång tid från det att transaktioner
kommit in i redovisningen tills det att partierna kan ta del av det som hänt i
form av rapporter. Ekonomikontoret har inte heller tid att svara på alla de
frågor som det finns anledning att ställa. Det finns en del utmaningar när det
gäller IT säkerhet om någon försöker få tillgång till Ekozoom via en dator
som befinner sig utanför kommunens brandvägg. Om problemen med ITsäkerheten vid uppkoppling av Ekozoom mot en extern dator inte kan lösa
snabbt så bör en tillfällig lösning skapas genom att det finns en dator för
detta ändamål i något rum i Rådhuset eller Tjädernhuset.
Detaljerad information i kommunens redovisning omfattas till en viss del av
personuppgiftslagen. Med Ekozoom menas här siffor som är summerade till
sådan nivå att det inte framgår vilken enskild person som är betalat eller fått
pengar.
Förslag till beslut:
att gruppledarna för alla partier som är representerade i kommunfullmäktige
bör få tillgång till kommunens redovisning via Ekozoom;
att tillgång till Ekozoom skall ordnas snarast av kommunstyrelsen via en
dator placeras i Rådhuset eller i Tjädernhuset;
att gruppledarna inom senaste ett år skall få tillgång till Ekozoom via sin
hemdator.”
Kommunsekreteraren har remitterat motionen till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Motion från Leif Stenberg (MP) den 24 september 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har
remitterat motionen till kommunstyrelsen.
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§ 96

Dnr KS388-18 019

Anmälan av interpellation om hur länge det bör dröja
innan en bifallen motion verkställs
Följande interpellation av Allan Mattsson (KL), ställds till ordförande i
kommunstyrelsen:
”Om en motion antas av Hedemora kommunfullmäktige, hur länge anser du
att det bör dröja innan motionens förslag verkställs?”
Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas och
kommunstyrelsens ordförande meddelar att den kommer besvaras vid ett
senare tillfälle.
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§ 97

Delgivningar
Följande delgivningar anmäls:
a) Anteckningar från möte med kommunfullmäktiges presidium den 13
september 2018.
b) KS119-17 315 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslut om
avslag den 20 juni 2018 § 44 gällande medborgarförslag om att
införa parkeringsbevis till boende intill parkeringen vid Erikshjälpen.
c) KS279-17 823 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslut om
bifall den 20 juni 2018 § 42 gällande medborgarförslag om att göra
en vandringsled runt Brunnsjön
d) KS318-17 431 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslut om
avslag den 20 juni 2018 § 45 gällande medborgarförslag om att höja
vattennivån i sjön Hönsan
e) KS366-17 829 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslut om
bifall den 20 juni 2018 § 41 gällande medborgarförslag om att lysa
upp hopptornet vid sjön Hönsan
f) KS464-17 310 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslut om
avslag den 20 juni 2018 § 49 gällande medborgarförslag om en
trappa från tågperrongen till parkeringen vid tågstationen
g) KS477-17 332 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslut om
avslag den 20 juni 2018 § 50 gällande medborgarförslag om skydd
vid pulkaåkning i Sveaparken
h) KS081-18 510 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslut om
avslag den 20 juni 2018 § 46 gällande medborgarförslag om tydligare
och bättre trafikskyltning
i) KS121-18 312 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslut om
avslag den 20 juni 2018 § 48 gällande medborgarförslag om
fartkameror vid övergångsstället vid Stureskolan
j) KS142-18 331 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslut om
bifall den 20 juni 2018 § 47 gällande medborgarförslag om att
plantera nya björkar utefter gångvägen vid Peder Svenssons park
k) KS257-18 330 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslut om
bifall den 20 juni 2018 § 43 gällande medborgarförslag om att
plantera träd och sätta upp parkbänkar på Winqvist gata
l) KS260-18 332 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslut om
bifall den 17 augusti 2018 § 64 gällande medborgarförslag om
sittbänkar i anslutning till lekplatsen i Sveaparken

Forts. § 97
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Forts. § 97
m) KS281-18 510 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslut om
avslag den 17 augusti § 63 gällande medborgarförslag om
trafiksituationen på Prästhyttevägen vid nedre Svedjan mot
Prästhyttan
n) Inbjudan från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen till visning
av Vår paviljong, en arena för medborgardialog.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.
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§ 98

Dnr KS315-18 028

Utdelning av Peder Svensson-medalj
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges ordförande Berndt Nygårds (S) förrättar utdelning av
Peder Svensson-medalj till Anita Granberg, för att hen har bidragit till att ge
en positiv bild av Hedemora genom att ha genomfört Stockholms Marathon
40 gånger.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

27(28)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-25

§ 99

Avslutning
Ordförande Berndt Nygårds avslutar mandatperiodens sista möte med att
tacka för förtroendet att leda fullmäktiges möten samt tackar de som deltar
som ledamöter för sista gången.
Vice ordförande Jonas Carlgren (M) tackar ordförande för den gångna
mandatperioden.
Han informerar om att den traditionsenliga middagen, för avgående
ledamöter, nytillkomna och de som kommer att kvarstå, preliminärt kommer
att hållas den 11 december. En inbjudan kommer.
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