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Sammanträdesdatum

2018-10-16

Kommunfullmäktige

Plats och tid

S:t Paulusgården, kl. 18.30–21.20

Beslutande

Ledamöter

Se närvaro- och omröstningslistan sidan 2

Ej tjänstgörande ersättare

Göran Wennerström (M) §§ 100-107
Torbjörn Dahlström (M)
Ingrid Wennerström (M)
Karin Perers (C)
Anette Granegärd (C)
Catharina Wahlert (C)
Yousef Hussin (L)
Per Fagerström (S)
Brigitta Thörnberg (S)
Övriga närvarande

Ulf Hansson (S)
§§ 100-107
Susanne Berglin (S)
Lars Eklund (V)
Kristina Norström (MP)
Emilia Romboni (KD)

Annika Strand, kommundirektör
Maria Högkvist, mångfaldsstrateg
Jan-Erik Olhans, ordförande för kommunrevisionen
Anna-Lotta Sjöstrand, ekonomichef

Justerare

Christina Lundgren (C) och Anna Eling (L)

Justeringens plats och tid

Rådhuset, torsdagen den 18 oktober 2018, kl. 16.00

§§ 100-115
§§ 100-115
§§ 100-115

Underskrifter
Sekreterare

________________________________

Paragrafer

Jennifer Berglund
Ordförande

________________________________
Jonas Carlgren (M)

Justerare

________________________________
Christina Lundgren (C)

Anna Eling (L)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-10-16

Datum då anslaget sätts upp

2017-10-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift

Datum då anslaget tas ned

________________________________
Jennifer Berglund
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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige

Närvaro- och omröstningslista
Närvaro
Namn
Lennart Mångs (M)
Sofia Axelsson (M)
Mikael Gråbo (M)
Britt-Inger Remning (M)
Jan Bergqvist (M) §§ 100-107
Göran Wennerström (M) §§ 108-115
Tamara Zuljevic (M)
Jonas Carlgren (M)
Allan Mattsson (KL)
Per Bengtsson (KL)
Joanna Gahnold (KL)
Larz Andersson (KL)
Vesa Remsu (KL)
Anna Eling (L)
Solweig Lundin (KD)
Gunilla Brandt Jonsson (SD)
Marit Andersson (SD)
Sören Andersson (SD)
Lars Lundberg (SD) §§ 100-107
Leif Stenberg (MP)
Christina Lundgren (C)
Erica Drugge (C)
Owe Ahlinder (C)
Leif Hedlund (C)
Lillemor Gunnarsson (C)
Mikael Gotthardsson (C)
Kenneth Andersson (V)
Solbritt Andersson (V)
Ola Gilén (S)
Agneta Andreasson-Bäck(S)
Henrik Selin (S)
Camilla Norberg (S)
David Aura (S)
Kajsa-Lena Fagerström (S)
Lars Westlund (S)
Viveka Morelius (S)
Daniel Andersson (S)
Anita Hedqvist (S)
Stefan Norberg (S)
Helena Källberg (S)

Led.

Tj.ers.

Ja

Nej Avst

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Summa omröstning:
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§ 100

Inledning
Hedemora Musikkår inleder mötet med att spela två musikstycken.
Ålderspresidenten Jonas Carlgren (M) öppnar sammanträdet och hälsar de
nyvalda i kommunfullmäktige välkomna.
Han informerar om statistik gällande antal nya ledamöter och ersättare samt
fördelningen kvinnor/män samt ger några kloka råd inför den nya
mandatperioden. Han hoppas på god stämning, gott kamratskap och
generositet trots meningsskiljaktigheter under debatterna.
Han välkomnar Kristdemokraterna tillbaka i kommunfullmäktige, då de vid
förra mandatperioden tappade sitt mandat och inte längre var representerade
i fullmäktige.
Hedemora Musikkår framför en fanfar och spelar ett musikstycke.
Ordförande förrättar därefter uppropet.
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§ 101

Presentation av nya kommunfullmäktige
Alla ledamöter i nya kommunfullmäktige presenterar sig från talarstolen.
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§ 102

Val av presidium
Kommunfullmäktige förrättar val av presidium för tiden fram till och med
14 oktober 2022.
Val av ordförande:
Lars Westlund (S) föreslår att Berndt Nygårds (S) väljs till ordförande.
Inget motförslag presenteras. Kommunfullmäktige väljer Berndt Nygårds (S)
till ordförande.
Val av 1:e vice ordförande:
Lennart Mångs (M) föreslår att Jonas Carlgren (M) väljs till 1:e vice
ordförande. Inget motförslag presenteras. Kommunfullmäktige väljer Jonas
Carlgren (M) till 1:e vice ordförande.
Val av 2:e vice ordförande:
Kenneth Andersson (V) föreslår att Solbritt Andersson (V) väljs till 2:e vice
ordförande. Inget motförslag presenteras. Kommunfullmäktige väljer Solbritt
Andersson (V) till 2:e vice ordförande.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Till ordförande i kommunfullmäktige för tiden fram till och med 14
oktober 2022 väljs Berndt Nygårds (S).
2. Till 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden fram till och
med 14 oktober 2022 väljs Jonas Carlgren (M).
3. Till 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden fram till och
med 14 oktober 2022 väljs Solbritt Andersson (V).

Utdrag till
Berndt Nygårds
Jonas Carlgren
Solbritt Andersson
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§ 103

Val av valberedning
Kommunfullmäktige ska välja en valberedning bestående av
sju ledamöter och sju ersättare samt bland ledamöterna en ordförande och
en vice ordförande för tiden fram till och med den 14 oktober 2022.
Kommunfullmäktiges beslut
Ledamöter:
1. Anita Hedqvist (S), ordförande
2. Viveka Morelius (S)
3. Gertrud Hjelte (C)
4. Solbritt Andersson (V)
5. Allan Mattsson (KL)
6. Jonas Carlgren (M), vice ordförande
7. Anna Eling (L)
Ersättare:
1. Camilla Norberg (S)
2. Daniel Andersson (S)
3. Roland Kols (C)
4. Kenneth Andersson (V)
5. Ulf Kindlund (KL)
6. Jan Bergqvist (M)
7. Emilia Romboni (KD)

Utdrag till
De valda, lönekontoret, matrikeln
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§ 104

Dnr KS443-18 023

Befrielse från uppdrag och val av ny suppleant i
styrelsen för Hedemora Energi AB
Sammanfattning
Ingemar Olsson (M) önskar befrielse från uppdraget som suppleant i
styrelsen för Hedemora Energi AB.
Beslutsunderlag
Skrivelse Ingemar Olsson den 26 september 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Befrielse från uppdraget beviljas.

Utdrag till
Ingemar Olsson
Hedemora Energi AB
Matrikeln
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§ 105

KS472-18 140

Fråga till allmänhetens frågestund med anledning av att
Hedemora kommun ligger i botten gällande
företagsklimatet enligt Sveriges Näringslivs rankning
och om kommunen avser att göra någon förändring för
att förbättra företagandet i kommunen
Sammanfattning
En medborgare ställer följande fråga till allmänhetens frågestund:
”Beträffande Svenskt näringslivs rankning av företagsklimatet. Återigen kan
alla Hedemora kommuns innevånare tyvärr konstatera att Hedemora ligger i
botten gällande företagsklimatet bland Sveriges kommuner.
Detta har stadigvarande förekommit under ett flertal ar. Med anledning av
detta frågar jag om Hedemora kommuns politiker har för avsikt att göra
någon förändring för att förbättra företagandet eller om ni ar nöjda med
placeringen även i fortsättningen.”
Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas och den besvaras av
kommunstyrelsens ordförande Ola Gilén (S).
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§ 106

Förslag om att placera ledamöterna partivis i
kommunfullmäktige
Sammanfattning
På det första sammanträdet med nya kommunfullmäktige placerades
ledamöterna i den ordning de invalts enligt länsstyrelsens protokoll. Förslag
finns att ledamöterna från och med nästa möte får sitta partivis så att de
majoritetsbildande partierna placeras tillsammans.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att från och med nästa möte så placeras
ledamöterna så att de sitter partivis och att de majoritetsbildande partierna
placeras tillsammans.
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§ 107

Information från kommunens mångfaldsstrateg om
projekt modellkommuner för jämställdhet
Sammanfattning
Kommunens mångfaldsstrateg informerar om projekt modellkommuner för
jämställdhet.
Kommunfullmäktige beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen från mångfaldsstrateg
om projekt modellkommuner för jämställdhet.
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§ 108

Information från kommunrevisionen
Sammanfattning
Kommunrevisionen informerar om de senaste granskningsrapporterna som
behandlats samt för den senaste granskningen som tillsändes
kommunstyrelsen och omsorgsnämnden om ”Framtidens äldreomsorg”.
Vidare redogör kommunrevisionen för den granskning som gjorts över
Hedemora kommuns delårsbokslut per den sista augusti 2018.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.
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§ 109

Dnr KS438-18 042

Delårsrapport per den 31 augusti 2018
Sammanfattning
Ekonomiavdelningen har inkommit med en preliminär delårsrapport per den
31 augusti 2018.
Delårsrapporten prognosticerar ett stort underskott motsvarande -52 mkr.
Omsorgsnämnd och Bildningsnämnd har presenterat åtgärder som till viss
del är pris och tidsatta. Omsorgsnämnden har satt in åtgärder för att komma
ner på ett nollresultat. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har inte gett
förslag till åtgärder, men har uppdrag att inleda diskussioner med V-Dala
Miljö och Bygg om medlemskap gällande myndigheten.
Kommundirektören väckte vid kommunstyrelsens dammanträde den 2
oktober 2018 därmed andra förslag till åtgärder för kommunstyrelsen att
fatta beslut om. Kommunstyrelsen beslutade att:
1. I delårsrapporten per den 31 augusti 2018 ska följande revideras på
sidorna 12–13 att förslag 1–4 ska strykas och förslag 5 blir kvar, men
att bara visa summan över besparing i mkr och besparing i tjänster.
2. I prognosen per nämnd ska det finnas en fotnot till kolumn Prognos
där det framgår att prognosen inte inkluderar effekten av föreslagna
besparingsåtgärder som nämns under respektive nämnd.
3. Vid besparingsförslag ska det framgå utfallet för året 2018 och 2019
separat.
4. Kommunstyrelsen beslutar följande åtgärder på grund av
prognosticerat underskott:
a) Anställningsstopp och återbesättningsprövning vid vakanser.
Personalchefen ges i uppdrag att ta fram rutin för verkställande
och undantag. Att börja gälla så snart som möjligt dock senast 1
november.
b) Inköp, allmän åtstramning. Ekonomichefen ges i uppdrag att
formulera rutin för verkställande. Att gälla så snart som möjligt
dock senast 1 november.
c) Stopp för konsulter i verksamheterna. Personalchefen ges
uppdrag att ta fram rutin för verkställande och undantag. Att
gälla så snart som möjligt dock senast 1 november.
Forts. § 109
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Forts. § 109
d) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ges uppdraget att se över
logistiken kring den lokala trafiken i syfte att sänka kostnader
och effektivisera.
e) Minska vikarieanställningarna – timvikarier i verksamheterna.
Heltid har införts och i första hand ska den ordinarie personalen
täcka för frånvaro genom schemaplanering.
f) Kommundirektören ges i uppdrag att sammanställa åtgärderna
med priskalkyler samt tidsplan för verkställelse till
kommunfullmäktige i oktober.
5. Förslaget från kommundirektören, punkten d, att miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden tillsammans med Hedemora Energi AB
ges i uppdrag att konsekvensbeskriva ekonomi kring en försäljning
av vindkraftverket till Hedemora Energi AB och återrapport till
Strategiutskottet i november, hänskjuts till strategiutskottet att besluta
om den 22 oktober 2018.
Kommundirektören presenterar i en tjänsteskrivelse den 8 oktober 2018
åtgärdslista med kalkyler och tidsplan, enligt kommunstyrelsens
beslutspunkt 4-f, och föreslår kommunfullmäktige att godta åtgärderna som
tillräckliga för att minska det prognosticerade underskottet för 2018.
Ekonomiavdelningen har reviderat delårsrapporten utifrån
kommunstyrelsens beslut den 2 oktober 2018.
Kommunrevisionen har inkommit med en granskningsrapport gällande
delårsrapporten per den 31 augusti 2018.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde redogör ekonomichefen och
kommundirektören för delårsrapporten per den sista augusti 2018 samt för
vilka åtgärder som redan vidtagits för att motverka det väntade underskottet.
Beslutsunderlag
Delårsrapport per den 31 augusti 2018 den 25 september 2018
Förslag till åtgärder från kommundirektören den 1 oktober 2018
Kommunstyrelsen den 2 oktober 2018 § 108
Tjänsteskrivelse från kommundirektören den 8 oktober 2018
Reviderad Delårsrapport per den 31 augusti 2018 den 8 oktober 2018
Granskningsrapport från kommunrevisionen den 8 oktober 2018
Förslag till kommunfullmäktige
Presenterad delårsrapport per den 31 augusti 2018 godkänns.
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§ 110

Dnr KS373-18 006

Kalendarium 2019
Sammanfattning
Ett förslag till kalendarium för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och
dess utskott presenteras.
Kommunstyrelsen beslutade den 2 oktober 2018 att fastställa förslaget till
kalendarium 2019 för kommunstyrelsen och dess utskott.
Beslutsunderlag
Förslag till kalendarium 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 september 2018 § 102
Kommunstyrelsen den 2 oktober 2018 § 112
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa kalendariet för
kommunfullmäktige enligt förslaget.

Utdrag till
Förvaltningar och nämnder
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§ 111

Dnr KS341-18 026

Förslag till ny Trafiksäkerhetspolicy
Sammanfattning
Förslag på ny Trafiksäkerhetspolicy och ny Riktlinje för trafiksäkerhet
presenteras.
Kommunstyrelsen beslutade den 2 oktober 2018 att anta förslaget till
Riktlinje för trafiksäkerhet.
Beslutsunderlag
Förslag till ny Trafiksäkerhetspolicy och ny Riktlinje för trafiksäkerhet från
kommunstyrelseförvaltningen den 21 november 2017
Protokoll från Centrala samverkansgruppen
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 september 2018 § 103
Kommunstyrelsen den 2 oktober 2018 § 113
Kommunfullmäktiges beslut
Presenterad Trafiksäkerhetspolicy antas.

Utdrag till
Personalavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

16(20)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-10-16

§ 112

Dnr KS460-18 119

Anmälan av motion om att anlita ordningsvakter till
Vasaskolan
Sammanfattning
Följande motion av Allan Mattsson (KL) anmäls:
”Det säljs droger nära Vasaskolan! Det kommer kurirer till Hedemora med
narkotika, som i sin tur delas upp till ungdomar som säljer drogerna vidare.
Det har hänt att knark t.o.m. har sålts på Vasaskolans skolgård.
Vi vuxna måste reagera. Vi vuxna måste se till att störa verksamheten och
det måste ske snarast. Vi i Kommunlistan är oroade över att verksamheten
tycks kunna pågå ostört.
Vi föreslår att Hedemora kommun anlitar ordningsvakter som på
oregelbundna tider är synliga i området nära Vasaskolan.”
Kommunsekreteraren har remitterat motionen till bildningsnämnden och
kommunstyrelsen. Bildningsnämnden ska först behandla och yttra sig över
motionen och därefter ska kommunstyrelsen behandla motionen.
Beslutsunderlag
Motion från Allan Mattsson (KL) den 7 oktober 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har
remitterat motionen till bildningsnämnden och kommunstyrelsen.

Utdrag till
Bildningsnämnden
Kommunstyrelsen
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§ 113

Dnr KS461-18 732

Anmälan av interpellation om effektivt användande av
hemtjänstpersonal
Följande interpellation av Allan Mattsson (KL), ställs till ordförande i
omsorgsnämnden:
”Hemtjänstpersonal stationerad i Smedby, åker till Långshyttan för att vara i
tjänst där. Omvänt åker hemtjänstpersonal stationerad i Långshyttan, till
Smedby för att vara i tjänst där.
Anser du, att detta förfaringssätt är förenligt med ett effektivt användande av
resursen arbetskraft?
Anser du, att detta förfaringssätt är förenligt med Hedemora
Miljökommunen?”
Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas och
omsorgsnämndens ordförande meddelar att den kommer besvaras vid ett
senare tillfälle.
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§ 114

Dnr KS471-18 028

Anmälan av interpellation om kommunfullmäktiges
avtacknings- och välkomstmiddag ska genomföras
med tanke på kommunens ekonomi
Följande interpellation av Allan Mattsson (KL), ställs till ordförande i
kommunstyrelsen:
”Hedemora kommuns ekonomi är i en likviditetskris. Risken är stor att
kommunen snart tvingas låna till driften. I detta läge, med likviditetskris
samt att minst 44 tjänster inom skolan skall sägas upp skall
fullmäktigeledamöterna bjudas på middag med vin!
Anser du att detta är moraliskt och ekonomisk försvarbart?”
Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas och den besvaras
av kommunstyrelsens ordförande Ola Gilén (S).
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§ 115

Delgivningar
Följande delgivningar anmäls:
a) KS476-18 739 Granskningsrapport från kommunrevisionen om
”Framtidens äldreomsorg” den 11 oktober 2018
b) Anteckningar från möte med kommunfullmäktiges presidium den 1
oktober 2018.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.
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