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§1

Fastställande av dagordning
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med ändringen att följande
ärenden utgår:
Ä 9 Anmälan av interpellationer
Ä 10 Valärenden
Kommunfullmäktiges beslut
Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag.

Justerandes sign
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§2

Dnr KS534-18 773

Hållbarhetsstrategi för Hedemora kommun 2019-2022
Sammanfattning
I januari 2016 föreslogs att en översyn av Hedemora kommuns arbete med
de fyra fokusområdena för hållbarhet - folkhälsa, miljö, integration och
jämställdhet skulle göras. Arbetet styrs av ett stort antal policyer och planer,
vilket försvårar dess genomförande och uppföljning. För att förenkla,
förbättra och tydliggöra arbetet med fokusområdena föreslogs att en översyn
av befintliga policyer och planer skulle göras.
Översynen är nu genomförd och det förde med sig flera frågor kring
Hedemora kommuns styrmodell, både ur ett generellt perspektiv och ur ett
hållbarhetsperspektiv. Under år 2017 gjordes därför flera revideringar.
Hedemora kommuns vision är reviderad och i och med detta har
hållbarhetsperspektivet förstärkts. Även styrmodellen för Hedemora
kommun är reviderad, så att den röda tråden från KF-nivå till enhetsnivå ska
vara tydligare samt att de fyra olika styrperspektiven har tydliggjorts
(invånare, ekonomi, medarbetare och hållbar utveckling). Nya
kommunövergripande mål är antagna och nedbrutna till nämnderna i Mål
och budget 2018. Till målen är nyckeltal kopplade som årligen följs upp.
Det som återstår nu är beslut om en hållbarhetsstrategi för Hedemora
kommun för åren 2019-2022, som ska vara sammanhållande för de fyra
fokusområdena istället för att ha ett antal separata policydokument.
I hållbarhetsstrategin föreslås även att två av de fyra fokusområdena byter
namn. Förslaget är att folkhälsa ändras till jämlik hälsa och att integration
ändras till inkludering.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i en tjänsteskrivelse den 8 november
2018 att anta Hedemora kommuns Hållbarhetsstrategi för åren 2019-2022 i
bilaga 1 och att denna ersätter befintliga policydokument för hållbarhet.
Undantag är Hedemora kommuns Energi- och klimatstrategi som fortfarande
kommer att finnas kvar.
Kommunstyrelsens strategiutskott beslutade den 17 december 2018 att
föreslå till kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta
presenterad Hållbarhetsstrategi för åren 2019-2022 för Hedemora kommun, i
bilaga 1, och att den ska ersätta det befintliga policydokument för hållbarhet.
Undantag är Hedemora kommuns Energi- och klimatstrategi som ska finnas
kvar.
Forts. § 2

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 2
Kommunstyrelsen beslutade den 8 januari 2019 att föreslå till
kommunfullmäktige att anta presenterad Hållbarhetsstrategi för åren 20192022 för Hedemora kommun, i bilaga 1, och att den ska ersätta det befintliga
policydokument för hållbarhet. Undantag är Hedemora kommuns Energioch klimatstrategi som ska finnas kvar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 8 november 2018
Kommunstyrelsens strategiutskott den 17 december 2018 § 84
Kommunstyrelsen den 8 januari 2019 § 3
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar Hedemora kommuns Hållbarhetsstrategi för åren
2019-2022 i bilaga 1 och den ersätter det befintliga policydokument för
hållbarhet. Undantag är Hedemora kommuns Energi- och klimatstrategi som
ska finnas kvar.

Utdrag till
Hållbarhetsstrateg
Mångfaldsstrateg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§3

Dnr KS262-18 880

Förslag till revidering av biblioteksplan för Hedemora
kommun 2019-2022
Sammanfattning
Bildningsnämnden har inkommit med ett förslag till biblioteksplan för
Hedemora kommun för åren 2019–2022 och föreslår kommunstyrelsen att
föreslå till kommunfullmäktige att fastställa presenterad Biblioteksplan för
Hedemora kommun 2019–2022.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 december 2018 att förslå
till kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fastställa
presenterad Biblioteksplan för Hedemora kommun 2019–2022.
Kommunstyrelsen beslutade den 8 januari 2019 att förslå till
kommunfullmäktige att fastställa presenterad Biblioteksplan för Hedemora
kommun 2019–2022.
Beslutsunderlag
Förslag till biblioteksplan
Bildningsnämnden den 5 november 2018 § 129
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 december 2018 § 138
Kommunstyrelsen den 8 januari 2019 § 4
Kommunfullmäktiges beslut
Presenterad Biblioteksplan för Hedemora kommun 2019–2022 fastställs.

Utdrag till
Bildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§4

Dnr KS527-18 880

Förslag att tillföra bildningsnämnden rätten att hantera
avgifter vid Hedemora stadsbibliotek
Sammanfattning
Bildningsnämnden behandlade den 5 november 2018 förslag till nya avgifter
vid Hedemora stadsbibliotek.
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige fatta beslut av sådana
ärenden som är av principiell vikt t.ex. taxor.
Bildningsnämnden anser att taxorna för biblioteket inte är av principiell vikt
och att de taxorna kan fattas av bildningsnämnden och föreslår därmed
kommunstyrelsen att föreslå till kommunfullmäktige att:
1. I bildningsnämndens reglemente tillföra bildningsnämnden rätten att
reglera förseningsavgifter och ersättning av förkomna medier.
2. Försäljning och övriga avgifter inte är av principiell karaktär och att
de därmed kan beslutas av tjänsteman inom bildningsförvaltningen.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 18 december 2018
yrkade Christina Lundgren (C) avslag till förslagspunkten 1 och bifall till
förslagspunkten 2. Yrkandet bifölls.
Kommunstyrelsen beslutade den 8 januari 2019 att förslå till
kommunfullmäktige att besluta om att försäljning och övriga avgifter inom
Hedemora stadsbibliotek inte är av principiell karaktär och att de överförs till
att ingå i bildningsnämndens reglemente. Bildningsnämnden ska ha rätt att
delegera uppgiften till tjänsteperson inom bildningsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Bildningsnämnden den 5 november 2018 § 131
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 december 2018 § 139
Kommunstyrelsen den 8 januari 2019 § 5
Kommunfullmäktiges beslut
Försäljning och övriga avgifter inom Hedemora stadsbibliotek är inte av
principiell karaktär och de överförs därmed att ingå i bildningsnämndens
reglemente. Bildningsnämnden har rätt delegera uppgiften till tjänsteperson
inom bildningsförvaltningen.
Forts. § 4

Justerandes sign
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8(24)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-01-17

Forts. § 4

Utdrag till
Bildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

9(24)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-01-17

Kommunfullmäktige

§5

Dnr KS330-18 870

Uppdrag gällande inventering av kulturella platser
Sammanfattning
Bildningsnämnden beslutade den 25 juni 2018 att föreslå till
kommunfullmäktige att överlåta till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
att behandla ärendet om inventering av kulturella platser i kommunen.
Kommunstyrelsens beredning ansåg den 6 augusti 2018 att ärendet inte var
komplett och meddelade bildningsnämnden att komplettera ärendet med en
prioriterings- och kostnadsplan samt vem som skulle utföra åtgärderna.
Kommunstyrelsens beredning föreslog också att det vore lämpligt om
bildningsförvaltningens kultursekreterare fick uppdraget att ta fram plan och
att kommunantikvarien hos miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
lämpligen skulle kunna fungera som ett stöd i arbetet med att ta fram önskad
plan.
Bildningsnämnden behandlade ärendet den 3 december 2018 och beslutade
att avvakta vidare beredning i ärendet gällande kulturella platser till dess att
kommunfullmäktige fattat beslut om bildningsnämndens begäran att skicka
uppdraget till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för vidare behandling.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 december 2018 att förslå
till kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att uppdra till miljöoch samhällsbyggnadsnämnden att inventera tillgängligheten av de kulturella
platserna i kommunen.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 januari 2019 så yrkade Christina
Lundgren (C) att följande tillägg skulle göras till förslaget till
kommunfullmäktige:
-

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att återkomma
till kommunstyrelsen senast den 30 september 2019 med en
inventering av kommunens offentliga utsmyckning där även den som
inte längre är i kommunens ägo ska ingå och där en åtgärdsplan för
dessa ingår.

-

Bildningsnämnden får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen
senast den 30 september 2019 med en plan för hur en inventering av
kommunens kulturella platser ska gå till.

Yrkandet bifölls.
Forts. § 5

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 5
Kommunstyrelsen beslutade den 8 januari 2019 därmed att förslå till
kommunfullmäktige att besluta om följande:
1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att inventera
tillgängligheten av de kulturella platserna i kommunen.
2. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att återkomma
till kommunstyrelsen senast den 30 september 2019 med en
inventering av kommunens offentliga utsmyckning där även dom
som inte längre är i kommunens ägo ska ingå och där en åtgärdsplan
för dessa ingår.
3. Bildningsnämnden får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen
senast den 30 september 2019 med en plan för hur en inventering av
kommunens kulturella platser ska gå till.
Beslutsunderlag
Bildningsnämnden den 25 juni 2018 § 85
KS-beredningens beslut att återremittera ärendet till bildningsnämnden den 6
augusti 2018
Bildningsnämnden den 3 december 2018 § 163
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 december 2018 § 145
Kommunstyrelsen den 8 januari 2019 § 9
Yrkande
Viveka Morelius (S) yrkar att:
Punkten 1 ändras till: Kulturenheten får i uppdrag att kontakta
Riksantikvarieämbetet och be att få en kopia på den inventering de gjort av
de 800 platser som finns i Hedemora kommun. Vidare ta kontakt med den
person som själv gjort en inventering och be att få kopiera den.
Punkten 2 ska utgå och att kommunstyrelsen gör ett eget ärende av
kommunens offentliga utsmyckning. Förhoppningsvis har de inte blivit fornoch kulturminnen än.
Punkten 3, att hos kulturenheten efterfråga det förslag till plan om hur en
inventering kan se ut som gjordes 2018-02-12.
Lägga till en ny punkt, punkten 4, att uppdra till den det berör (inte
bildningsnämnden) att iordningsställa de fyra platser som ursprungsärendet
handlade om före sommaren när turismen sätter igång.
Anita Hedqvist (S) och Ola Gilén (S) yrkar att ärendet ska återremitteras till
kommunstyrelsen för att tydliggöra uppdraget med en inventering av
kommunens kulturella platser.
Forts. § 5

Justerandes sign
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Forts. § 5
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att tydliggöra uppdraget med
en inventering av kommunens kulturella platser.

Utdrag till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§6

Dnr KS521-18
KS522-18
KS532-18
KS535-18
KS536-18
KS537-18
KS538-18
KS539-18

003
003
003
003
003
003
003
003

Förslag till nya reglementen för kommunstyrelsen,
bildningsnämnden, omsorgsnämnden, jävsnämnden,
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, valnämnden
samt gemensamt nämndsreglemente för Hedemora
kommun
Sammanfattning
Förslag till nya reglementen för kommunstyrelsen, bildningsnämnden,
omsorgsnämnden, jävsnämnden, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden,
valnämnden samt gemensamt nämndsreglemente för Hedemora kommun,
presenteras. Förslaget är att kommunfullmäktige antar presenterade
reglementen och att de ska gälla från och med den 1 januari 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 december 2018 att förslå
till kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta presenterade
förslag till nya reglementen.
Beslutsunderlag
Förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen den 21 november 2018
Förslag till nytt reglemente för bildningsnämnden den 21 november 2018
Förslag till nytt reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 21
november 2018
Förslag till nytt reglemente för jävsnämnden den 21 november 2018
Förslag till nytt reglemente för omsorgsnämnden den 21 november 2018
Förslag till nytt reglemente för valnämnden den 21 november 2018
Förslag till nytt gemensamt nämndsreglemente för Hedemora kommun den
21 november 2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 december 2018 § 142
Kommunstyrelsen den 8 januari 2019 § 7

Forts. § 6

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 6
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 januari 2019 så yrkade Christina
Lundgren (C) att på sidan 11 punkt j i förslag till nytt reglemente för
kommunstyrelsen, lägger till näringslivet. Förslaget är att den nya
formuleringen blir ”mer komplicerade strategiska eller operativa näringslivsoch landsbygdsutvecklingsfrågor.” Yrkandet bifölls och kommunstyrelsen
beslutade att kommunstyrelseförvaltningen fick i uppdrag att uppdatera
förslaget till nytt reglemente för kommunstyrelsen enligt bifallet yrkande så
att det kan behandlas av kommunfullmäktige tillsammans med de andra
förslagen till nya reglementen.
Vidare så beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
anta presenterade reglementen för kommunstyrelsen, bildningsnämnden,
omsorgsnämnden, jävsnämnden, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden,
valnämnden samt gemensamt nämndsreglemente för Hedemora kommun
och att de ska gälla från och med 1 februari 2019.
Yrkande
Christina Lundgren (C) yrkar att i förslaget till nytt reglemente för
omsorgsnämnden under § 2, sidan 2, stryks följande: Omsorgsnämnden ska
fullgöra kommunens uppgifter enligt alkohol- och tobakslagstiftningen samt
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
Ordförande finner att yrkandet bifalles.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Presenterat Gemensamt nämndsreglemente för Hedemora kommun
antas att gälla från och med den 1 februari 2019.
2. Presenterat reglemente för kommunstyrelsen antas att gälla från och
med den 1 februari 2019.
3. Presenterat reglemente för omsorgsnämnden antas att gälla från och
med den 1 februari 2019 med ändringen att på sidan 2 under § 2,
utgår följande: Omsorgsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter
enligt alkohol- och tobakslagstiftningen samt lagen om handel med
vissa receptfria läkemedel.
4. Presenterat reglemente för bildningsnämnden antas att gälla från och
med den 1 februari 2019.
5. Presenterat reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
antas att gälla från och med den 1 februari 2019.
Forts. § 6

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 6
6. Presenterat reglemente för jävsnämnden antas att gälla från och med
den 1 februari 2019.
7. Presenterat reglemente för valnämnden antas att gälla från och med
den 1 februari 2019.

Utdrag till
Författningssamlingen
Förvaltningarna
Nämnderna
Nämndsekreterarna

Justerandes sign
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§7

Dnr KS418-16 735

Byggandet av ett nytt vård- och omsorgsboende –
yttrande över återremiss från kommunfullmäktige
Sammanfattning
För att möta kommande efterfrågan av vård-och omsorgsboende och kunna
erbjuda ett modernt, tryggt och framtidsanpassat boende för äldre med god
tillgänglighet och säkerhet, finns behov av att tillskapa ett nytt vård-och
omsorgsboende i Hedemora kommun.
Kommunstyrelsen beslutade den 31 januari 2017 att uppdra till AB
Hedemorabostäder att snarast utreda förutsättningarna och presentera en
kostnadskalkyl för byggandet av ett nytt vård- och omsorgsboende, med
placering förslagsvis jämte demensboendet Norden.
Omsorgsnämnden har tillsammans med miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden tagit fram ett funktionsprogram och en
kravställning för ett nytt vård- och omsorgsboende.
Omsorgsnämnden behandlade ärendet den 3 september 2018 och beslutade
att hemställa hos kommunstyrelsen att uppdra till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden att påbörja projektering för nytt vård- och
omsorgsboende i Hedemora.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat den 19 september 2018
att avvakta beslut i ägandefrågan samt projekteringsfrågan i väntan på vidare
utredning.
Kommunstyrelseförvaltningen lämnade förslag i en tjänsteskrivelse den 16
oktober 2018 att kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige att
godkänna att förslaget och bevilja anbud till nytt vård- och omsorgsboende
och att kommunen upptar lån hos Kommuninvest motsvarande 250 mkr.
På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde deltog inte Lennart Mångs
(M) i beslutet att föreslå kommunstyrelsen att lämna förslag till
kommunfullmäktige att:
1. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till byggandet av ett nytt
vård- och omsorgsboende och beviljar anbud till nytt vård- och
omsorgsboende.
2. Uppdrag ges till ekonomiavdelningen att uppta lån för kommunen
hos Kommuninvest motsvarande 250 mkr.
3. Kommunfullmäktige uppdrar till omsorgsnämnden att arbeta för att
Forts. § 7
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Forts. § 7
inrymma den utökade driftkostnaden inom sin ram genom
omställningar i verksamheten och att presentera detta i samband med
budgetarbetet våren 2020.
På kommunstyrelsens sammanträde den 6 november 2018 yrkade Britt-Inger
Remning (M) att till kommunfullmäktige skulle bilaga nummer 8 till
tjänsteskrivelsen daterad 16 oktober 2018, förtydligas med datum och
undertecknas av ansvarig tjänsteperson. Yrkandet bifölls.
Vi kommunfullmäktiges sammanträde den 20 november 2018 yrkade
Lennart Mångs (M) på återremiss av ärendet med följande motivering:
”Ärendet är ofullständigt gällande handlingar, utredningen av behovet av
antal platser saknas. Även kalkyl vad gäller de ekonomiska
förutsättningarna. Kan inte heller se att kalkylen, bilaga 8 i tjänsteskrivelsen,
varit uppe för beslut i omsorgsnämnden. Frågetecken i kalkylen som borde
vara utredda innan beslut:
- Är köket fullt utrustat i upphandlingsunderlaget?
- Övrig utrustning?
- Räntan stiger?”
Yrkandet bifölls efter omröstning (återremitteras enligt KL 5 kap 50 § Ett
ärende ska återremitteras om det begärs av minst en tredjedel av de
närvarande ledamöterna).
Omsorgsnämnden behandlade återremissen den 6 december 2018.
Förslag är att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att:
1. Anta kompletterande uppgifter från omsorgsnämnden den 6
december 2018 för byggandet av ett nytt vård- och omsorgsboende i
Hedemora kommun.
2. Kommunfullmäktige har tagit del av att omsorgsnämnden beräknar
att kalkylerna ger möjlighet att finansiera projektet inom
budgetramen år 2021 för omsorgsnämnden.
3. Kommunfullmäktige omfördelar medel för hyra av Tyllingstrand till
det nya vård- och omsorgsboendet.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 18 december 2018
yrkade Lennart Mångs (M) att ärendet skulle återremitteras till
omsorgsnämnden med motiveringen att uppgifterna som tagits fram för
kostnaden för byggandet av ett nytt vård- och omsorgsboende är för höga
Forts. § 7
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Forts. § 7
och att omsorgsnämnden ska utreda möjligheten att bygga ett nytt vård- och
omsorgsboende till en lägre kostnad. Yrkandet avslogs och
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att lämna ärendet vidare till
kommunstyrelsen för fortsatt behandling. Lennart Mångs (M) reserverade
sig mot beslutet.
Vid kommunstyrelsen sammanträde den 8 januari 2019 så framförde Lennart
Mångs (M) att kommunstyrelsen den 31 januari 2017 § 19 har tidigare
beslutat följande: ”Uppdrag ges till AB Hedemorabostäder att snarast utreda
förutsättningarna och presentera en kostnadskalkyl för byggandet av ett nytt
vård- och omsorgsboende, med placering förslagsvis jämte demensboendet
Norden.”
Christina Lundgren (C) yrkade att kommunstyrelsen skulle upphäva sitt
tidigare beslut, kommunstyrelsens beslut den 31 januari 2017 § 19 ”Uppdrag
ges till AB Hedemorabostäder att snarast utreda förutsättningarna och
presentera en kostnadskalkyl för byggandet av ett nytt vård- och
omsorgsboende, med placering förslagsvis jämte demensboendet Norden.”.
Yrkandet bifölls.
Vidare yrkade Christina Lundgren (C) att kommunstyrelsen skulle besluta
om att föreslå till kommunfullmäktige att:
1. Kommunfullmäktige har tagit del av kompletterande uppgifter och
kalkyler från omsorgsnämnden.
2. Kommunfullmäktige avslår de anbud som inkommit gällande
byggandet av ett nytt vård- och omsorgsboende på grund av att
Hedemora kommun inte har ekonomiska möjligheter att genomföra
detta i dagsläget.
3. Kommunfullmäktige ger omsorgsnämnden i uppdrag att ta fram ett
nytt förslag till vård- och omsorgsboende till en lägre kostnad.
Forts. §
Per Bengtsson (KL) instämde i yrkandet punkterna 1-3.
Yrkandet bifölls.
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Forts. § 7
Beslutsunderlag
Strategiutskottet den 24 oktober 2016 § 64
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 7 december 2016 § 141
Kommunstyrelsens strategiutskott den 16 januari 2017 § 7
Kommunstyrelsen den 31 januari 2017 § 19
Kravställning och funktionsprogram den 21 september 2017
Omsorgsnämnden den 3 september 2018 § 61
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 19 september 2018 § 82
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 16 oktober 2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 oktober 2018 § 108
Kommunstyrelsen den 6 november 2018 § 123
Kommunfullmäktige den 20 november 2018 § 121
Omsorgsnämnden den 6 december 2018 § 83
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 december 2018 § 144
Kommunstyrelsen den 8 januari 2019 § 8
Yrkande
Lennart Mångs (M) och Britt-Inger Remning (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut som lämnats till kommunfullmäktige
den 8 januari 2018, presenterat i tre punkter.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige har tagit del av kompletterande uppgifter och
kalkyler från omsorgsnämnden.
2. Kommunfullmäktige avslår de anbud som inkommit gällande
byggandet av ett nytt vård- och omsorgsboende på grund av att
Hedemora kommun inte har ekonomiska möjligheter att genomföra
detta i dagsläget.
3. Kommunfullmäktige ger omsorgsnämnden i uppdrag att ta fram ett
nytt förslag till vård- och omsorgsboende till en lägre kostnad.

Utdrag till
AB Hedemorabostäder
Omsorgsnämnden
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§8

Dnr KS045-19 101

Anmälan av motion om att göra kommunfullmäktige
tillgänglig för alla medborgare i kommunen genom att
tillhandahålla teckenspråkstolkning
Sammanfattning
Följande motion av Anna Eling (L) anmäls:
”Hedemora kommun ligger i framkant i avseendet Mångfalds strategier,
jämställdhet och arbetet med inkluderande.
Vi arbetar ständigt med att förbättra kommunens tillgänglighet och
invånarnas insyn i vår verksamhet.
Detta till trots finns inte någon teckenspråkstolk med på fullmäktiges möten.
Detta exkluderar döva och individer med nedsatt hörsel.
I en kommun som alltid haft många funktionsnedsatta invånare är det dåligt.
Därför yrkar Liberalerna i Hedemora på att:
1. Hedemora kommun vid varje sammanträde i kommunfullmäktige ska
tillhandahålla en teckenspråkstolk som tolkar mötet i sin helhet.
2. I det fall det ej är möjligt att tolka direkt, efter mötet lägga till en
teckenspråkstolkad version på Webb-TV.”
Kommunsekreteraren har remitterat motionen till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Motion från Anna Eling (L) den 14 januari 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har
remitterat motionen till kommunstyrelsen.
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§9

Dnr KS046-19 870

Anmälan av motion om att skapa ett forum för
Hedemora kommuns historia
Sammanfattning
Följande motion av Anna Eling (L) anmäls:
”Hedemora kommun, Dalarnas äldsta stad. En pärla bland dalarnas
kommuner som varit alltför dålig på att sälja in sin natur, kultur, historia och
särställning som länets äldsta stad.
Våra många rika fiskevatten, våra fornminnen och kanske framförallt vår
historia behöver lyftas fram och belysas i text, bild och med aktiviteter.
Att lära sig om kommunens särställning och historia är också ett mycket
viktigt sätt att inkludera nya medborgare i samhället och ge dem en chans att
förstå kommunens specifika egenskaper och tillgångar.
Vi liberaler har under flera år sett hur kulturen utarmats och i vissa
hänseenden fallit i glömska. Detta är inte ett positivt och för kommunen
stärkande skeende utan tvärt om.
Allt för länge har vi låtit bli att värna vår egen historia och vetgirigt istället
tagit till oss yttre influenser. Någonting som förvisso många gånger är viktigt
för utvecklandet av en kommun men även skapar osäkerhet och instabilitet.
För att kunna förstå din framtid måste du förstå ditt ursprung sägs det. Därför
yrkar vi liberaler att kommunen ska verka för att:
1. Hedemora skapar ett forum för Hedemora kommuns historia där hela
bygden är inkluderad.
2. Anställer en historiker som kan söka svar och bevara den
kulturhistoria som finns i bygden. Intervjua äldre och återberätta i
bokform.
3. Tar fram turistinformation som även innehåller berättelser om
kommunens uppkomst och hur kommunen kom att bli en viktig
handelsstad.
4. Ta fram ett studiematerial för skolan, där eleverna lär om
kommunens historia och kultur, de som skapat den kommun vi idag
har.”
Kommunsekreteraren har remitterat motionen till bildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion från Anna Eling (L) den 14 januari 2019
Forts. § 9
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Forts. § 9
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har
remitterat motionen till bildningsnämnden.
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§ 10

Dnr KS047-19 225

Anmälan av motion om att sätta upp solpaneler på
Tjädernhusets tak
Sammanfattning
Följande motion av Lennart Mångs (M) anmäls:
”Eftersom tankar finns att renovera Tjädernhuset skulle det vara bra att titta
på möjligheten tekniskt och ekonomiskt runt att sätta solfångare på taket för
att producera el. Kanske finns möjligheter att bli självförsörjande eller näst
intill.
Jag föreslår att:
1. Man undersöker möjligheten, tekniskt och ekonomiskt att montera
solpaneler på taket på Tjädernhuset som producerar el.
2. Faller undersökningen väl ut föreslår jag att man monterar
solpaneler.”
Kommunsekreteraren har remitterat motionen till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion från Lennart Mångs (M) den 16 januari 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har
remitterat motionen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
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§ 11

Delgivningar
Följande delgivningar anmäls:
a) KS006-19 191 Protokoll från Länsstyrelsen Dalarna den 12 december
2018 över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet.
b) Skriften God revisionssed i kommunal verksamhet 2018 från
Sveriges Kommuner och Landsting.
c) Anteckningar från möte med kommunfullmäktiges presidium den 09
januari 2019.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.
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