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Anmälan av motion om att flytta verksamhet från
Rådhuset till Tjädernhuset
Sammanfattning
Följande motion av Lennart Mångs (M) anmäls:
”När man nu ska se över en renovering av Tjädernhuset, så bör man även se
till att Tjädernhuset kan utnyttjas så effektivt som möjligt. Jag vill att man
tittar på möjligheten att flytta Rådhusets verksamhet och även Hedemora
Näringsliv AB:s (HNB) verksamhet till Tjädernhuset.
Tycker att man dels ska samla så mycket av administrativ verksamhet och
även politiken, på ett ställe dvs i Tjädernhuset. Fördelen med detta är att man
kan jobba närmare den kommunala verksamheten.
Punktar här upp en del argument för som jag tycker fördelar:
•

Tillgängligheten är inte godkänd i Rådhuset, tex så finns ingen hiss
invändigt och ingen ramp till entrén.

•

Arbetsmiljön är under all kritik i Rådhuset (varmt på sommaren och
kallt på vintern) bla nu när det är kallt ute står det värmefläktar i vissa
rum som inte kan vara ekonomiskt eller miljömässigt försvarbart.

•

Tror att man får bättre effekt om HNB sitter tillsammans med
kommunens verksamhet. Ofta hänger bla etablerings frågor ihop med
kommunala verksamheten.

•

Det jag har sett idag vad gäller nämnds sekreterarna så är man väldigt
sårbar vid tex sjukdom. Om dom satt i samma byggnad skulle dom
kunna samarbeta i ett ”kluster” och hjälpa varandra mycket mer, även
hoppa in vid ev sjukdom mm. Vidare blir det mer och mer
informationsarbete som dom skulle kunna ta hjälp av varandra med.

•

Personalavdelningen kan på detta vis vara närmare
förvaltningscheferna och stötta i deras arbete med personalfrågor.

•

Tror att det finns flera positiva synergieffekter av en flytt än dom jag
har räknat upp.
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Forts. §
Jag föreslår att:
1. All verksamhet som idag håller till i Rådhuset med tillhörande annex
flyttas till Tjädernhuset.
2. HNB bereds plats i Tjädernhuset.”
Kommunsekreteraren har remitterat motionen till kommunstyrelsen och
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion från Lennart Mångs (M) den 18 februari 2019
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har
remitterat motionen till kommunstyrelsen och miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.
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