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§ 12

Fastställande av dagordning
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med ändringen att följande
ärenden utgår:
Ä 3 Utdelning av Hedemorablomman
Kommunfullmäktiges beslut
Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag.

Justerandes sign
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§ 13

Dnr KS540-18 622

Anmälan av medborgarförslag om att servera en
vegankost som bas
Sammanfattning
Följande medborgarförslag anmäls:
”Klimatsmart i verkligheten! Gör en tankekullerbytta i våra kök i
kommunen. Servera en vegankost som bas, lägg till kött och liknande som
tillval. Läs mer på https://www.etc.se/ledare/ta-bortspecialkosten-i-skolanservera-alla-vegansk-mat-istallet.”
Beslutsunderlag
Medborgarförslag den 10 november 2018
Kommunfullmäktige beslut
Kommunfullmäktige överlåter till bildningsnämnden att besluta i ärendet.

Utdrag till
Bildningsnämnden
Medborgarförslagsställare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 14

Dnr KS545-18 315

Anmälan av medborgarförslag om att se över
skyltningar för parkering i Hedemora stads centrala
delar
Sammanfattning
Följande medborgarförslag anmäls:
”Se över om skyltningen motsvarar hur man vill ha det med
parkeringsmöjligheter i stadens centrala delar och om de lokala
trafikföreskrifterna överensstämmer med denna skyltning. Se även över
skyltning för datumparkering som anger förbud att parkera ojämnt
datum/ojämna husnummer samt jämna datum/ jämna husnummer, det vill
säga tillåter parkering i omvänd ordning, skyltningen sitter på samma stolpe
som förbjuder parkering ex efter kl 22 oavsett datum/ husnummer.
Fullständigt felskyltat.
På de flesta parkeringar, torg och gator i hela centrala Hedemora är det inte
tillåtet att parkera en vardag efter kl 18 respektive kl 22, lördag söndag kan
förbud råda helt eller man kan få parkera till kl 15 på lördagar. Man kan
alltså inte stå på stora torget om man ska fika, inte stå på August Lindbergs
plan, Stationsgatan eller Brunnsjögatan om man ska äta pizza, inte ha gäster
som hälsar på en söndag, inte parkera din egen bil på gatan om du bor på
Landsgatan eller kvarteren runt Rådhuset/Biblioteket. Osv osv. De som bor i
centrala delarna av staden kan få släpa långt med bebisar, allt man skall
transportera och matkassar om bilen ska parkeras lagligt efter kl 18/ över
natten eller en helg på någon av de få parkeringar där detta är tillåtet.
Eftersom mycket få har fått böter då uppföljning/vaktbolag som kollar är
minimal, i kombination att många har svårt att förstå p skyltar så står bilar
olägligt på dessa platser. När väl någon får böter förstår man inte.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag den 13 november 2018
Kommunfullmäktige beslut
Kommunfullmäktige överlåter till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att
besluta i ärendet.
Utdrag till
Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden
Medborgarförslagsställare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 15

Dnr KS546-18 312

Anmälan av medborgarförslag om att se över behovet
av gångfartsområden
Sammanfattning
Följande medborgarförslag anmäls:
”Se över om gångfartsområden är motiverade då samtliga platser har
gångbanor på sidan. Är längden på gångfartsområden lämpliga? Hela kvarter
med krypfart skapar farliga situationer då den som kör enligt regelverket blir
omkörda av andra trafikanter. Till och med av cyklister.
Det är i huvudsak trafikskolebilar som kör enligt reglerna och dagligdags
upplever hur farliga situationer uppstår då andra trafikanter tillslut gör farliga
omkörningar. Många gånger har det skett av kommunbilar, personal på
rådhus, skola dvs andra som har anledning att åka i området men inte har
tålamod att krypa bakom hela kvarter. Gångfartsområden är inte motiverat
på platser där det finns gångbanor, här skulle begränsad hastighet och
eventuella farthinder vara bättre lämpade åtgärder.”
Beslutsunderlag
Medborgarförslag den 13 november 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlåter till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att
besluta i ärendet.

Utdrag till
Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden
Medborgarförslagsställare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 16

Dnr KS564-18 317

Anmälan av medborgarförslag om gatubelysning i
Starbäcksbo i Dala-Husby
Sammanfattning
Följande medborgarförslag anmäls:
”Vi är fem hushåll som bor i Starbäcksbo som önskar ha belysning på vår
byväg. På grund av ökande brottslighet i Dala-Husby. Det finns också
skolbarn i byn som går på den mörka byvägen till skolbussen därför önskar
vi gatubelysning. Byvägens längd ca. 300 meter.”
Beslutsunderlag
Medborgarförslag den 22 november 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlåter till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att
besluta i ärendet.

Utdrag till
Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden
Medborgarförslagsställare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 17

Dnr KS004-19 339

Anmälan av medborgarförslag om förvaltningen av
Stadsberget - sluta avverka skog och sly samt ta bort
rishögar efter slyröjning
Sammanfattning
Följande medborgarförslag anmäls:
”Sluta med att avverka skog och sly på Stadsberget - ta undan de rishögar
som ligger efter de tidigare avverkningarna. Jag vill uppmärksamma
förvaltningen av Stadsberget. Jag tycker det personligen är mkt tråkigt att se
all avverkning som skett. Som jag förstår syftar till att ge mer fri sikt?
Resultatet blir ökad slytillväxt som sedan avverkas och tyvärr inte tas redan
på, detta gäller särskilt på partier som ligger i utkanten av Stadsberget efter 5
km spåret. Både avverkningen å riset på marken är tråkiga ingrepp att se och
jag kan personligen inte förstå hur detta är något att lägga pengar på. Jag är
själv tjej som nyttjar motionsspåren. Om jag skulle känna mig osäker så
springer jag i upplysta bostadsområden. När jag springer i en skog vill jag
springa i en skog med orörd natur. Att ha en version om att göra en skog till
något med fri sikt för någon känsla av trygghet är för mig ofattbart. Man
springer inte i ödsliga områden om man vill känna trygghet. Ni skulle kunna
avverka hela kullen å sätta strålkastare, det skulle inte göra någon skillnad.
Jag önskar att Hedemora kunde ta efter Säter och deras förvaltning av
rekreationslederna i Säterdalen där man gör användarvänliga leder utan att
förstöra omgivande natur.
Alltså:
⁃ sluta m avverka skog och sly på Stadsberget
⁃ ta undan de rishögar som ligger efter de tidigare avverkningarna
Värna om naturen och låt den få vara, det är då den ger mest tillbaka till oss
invånare.”
Beslutsunderlag
Medborgarförslag den 3 januari 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlåter till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att
besluta i ärendet.
Utdrag till
Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden
Medborgarförslagsställare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 18

Dnr KS037-19 829

Anmälan av medborgarförslag om skridskois på
Brunnaliden
Sammanfattning
Följande medborgarförslag anmäls:
”Hej! Finns det några planer på att spola planen på Brunnaliden? Tidigare
om åren har det varit skridskoplan, men inte förra året. Det bor många
barnfamiljer som vistas i lekparken året runt och om skulle uppskatta en
skridskoplan”
Beslutsunderlag
Medborgarförslag den 13 januari 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlåter till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att
besluta i ärendet.

Utdrag till
Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden
Medborgarförslagsställare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 19

Dnr KS082-19 429

Anmälan av medborgarförslag om totalförbud för
privatpersoner att använda alla typer av
fyrverkeripjäser inom kommunen
Sammanfattning
Följande medborgarförslag anmäls:
”Förslag:
Totalförbud för privatpersoner att handha all form av pyrotekniska
fyrverkeripjäser inom hela Hedemora kommun. Att kommunen ansvarar för
ordnade fyrverkerier under fastställd tidpunkt. Till exempel nyårsafton
mellan klockan 23.45 - 00.15.
Motivering:
Nyårsfirandet samt även påsk och andra tillfällen med fyrverkerier orsakar
en stor stress och lidande för vilda djur och framförallt för ett stort antal
tamdjur som hundar och hästar. Många innevånare får sitt nyårsfirande
förstört eller förvandlat till ren fasa. Att genomlida kvällen och nyårsnatten
med ett djur som skakar av rädsla är ett stort lidande för både djuret och dess
familj. Det händer till och med att djur dör som direkt påföljd av
fyrverkerier. I år dog fem hästar, fyra hundar, en katt, en kanin och tolv
nötkreatur (varav två dräktiga). Hästar och hundar har sprungit bort och
saknas fortfarande. Många djur skadade. Attacker med fyrverkerier mot
blåljuspersonal så de inte kan utföra sitt jobb på ett säkert sätt.
Även många människor upplever denna sorts firande som skrämmande. Hos
flyktingar med krigsupplevelser i bagaget kan smällande orsaka stor stress
och ångest. Ett annat skäl är miljöpåverkan. Pyrotekniska varor innehåller
ofta miljöfarliga ämnen och substanser som på ett oönskat och okontrollerat
sätt sprids i vår närmiljö och i skyddsvärda naturområden. Detta har belysts
av såväl Naturskyddsföreningen som Kemikalieinspektionen under senare år.
Hedemora är en klimatsmart och miljövänlig kommun. Låt det bli en viktig
del i arbetet.
Ytterligare ett tungt vägande skäl är skaderisken. Varje år skadas omkring
100 personer i Sverige så allvarligt att de tvingas uppsöka akutsjukvård.
Omkring 40 procent av de som skadas allvarligt är under 18 år. Skadorna
kan inträffa både vid avfyrande samt vid påträffande av ännu icke
detonerade pjäser.
Forts. § 19

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 19
Ett sista argument är den stora brandrisken som användning av varorna
medför.
Ett totalförbud skulle rädda många djur och människor från skräckfyllda
upplevelser samt natur, miljö och pengar.
Åmåls kommun har redan tagit detta beslut: länk till kommunfullmäktiges
möte den 12 december. (ärende nr 23)
https://www.amal.se/politik-och-namnder/webb-tv/...
Södertälje kommun har redan börjat verka för ett nationellt förbud mot
fyrverkerier. De kommer att ta kontakt med Sveriges kommuner och
landsting (SKL) för att utröna om de kan bistå i detta arbete.
https://www.sodertalje.se/.../sodertalje-kommun-ska.../
Två aktuella motioner har tillställts riksdagen
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/infor-ettnationellt-forbud-mot-anvandningoch_H6021182?fbclid=IwAR1lkw0EXYIWI04nyz7_9d4L3khXLLixN4ujyb
uuRpw-yvHO_ClA6TbXWgs
https://data.riksdagen.se/fil/4BF3250C-C8F3-45CD-96907BEA8E25503F?fbclid=IwAR2Zry_8rEnsltK-YiTqOyxN1edZkSzPNgtBXlQavnABbguevx01fjsNtw
Visst är det dags även för Hedemora att vara i framkant för en så positiv
förändring!”
Beslutsunderlag
Medborgarförslag den 1 februari 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlåter till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att
besluta i ärendet.

Utdrag till
Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden
Medborgarförslagsställare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 20

Dnr KS085-19 456

Anmälan av medborgarförslag om behovet av en
återvinningsstation i Stjärnsund
Sammanfattning
Följande medborgarförslag anmäls:
”2019-01-07 avvecklades miljöstationen i Stjärnsund vid fastighet 21:2 där
den funnits i ca 20 år. Den har varit väl utnyttjad av boende på orten, samt av
sommarboende. Den har legat centralt och varit lättåtkomlig. Motivering till
att den nu togs bort var:
•

att det under alla dessa år inte funnits bygglov.
FTI sökte byggnadslov 2016, men fick då avslag.

•

att vägverket inte godkänt platsen.
Enligt FTI har man i samråd med vägverket kommit fram till en
lösning av detta.

•

att det ska sättas upp laddstation på platsen.
Man har från kommunen kontaktat Olof Pettersson, som driver
kiosken i Stjärnsund, angående möjligheten att placera laddaren på
kioskens parkering. Vilket Olof Pettersson var positiv till.

•

att det inte är estetiskt/vackert att miljöstationen står där alla
förbipasserande genom Stjärnsund ser dessa containrar.

Sommartid används platsen som parkering. Stjärnsund ar en levande bygd
året runt. Alla boende är inte bilburna vilket gör sopsortering ohanterlig.
Ibland måste behoven för de boende gå före sommarturisternas önskemål.
Vårt förslag är att miljöstationen återställs på tidigare plats. Ett förslag är att
bygga staket för avskärmning kring containrarna. Vilket säkerligen vi ortsbor
med ideellt arbete kan utföra, om kommun och fastighetsägare tillåter detta.
Ett annat alternativ är nedanför Sundsgården, där kommunen äger mark.
Problemet är dock att vägen då måste förstärkas, vilket kan bli en dyr utgift.
Hedemora presenterar sig som en Klimatsmart och Miljövänlig Kommun. Vi
hoppas på hjälp att åter få en Miljöstation i Stjärnsund.”
Beslutsunderlag
Medborgarförslag den 8 februari 2019

Forts. § 20

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 20
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlåter till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att
besluta i ärendet.

Utdrag till
Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden
Medborgarförslagsställare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 21

Dnr KS267-15 139

Behandling av motion om information till EUmedborgare som kommer till Sverige för att tigga
Följande motion av Anna Eling (L) anmäldes till kommunfullmäktige den 20
oktober 2015:
”Lättillgänglig information:
Vi har i Sverige de senaste åren sett en kraftig ökning av fattiga EUmedborgare som kommer till Sverige för att tigga. De flesta kommer från
Rumänien och Bulgarien och tiggeriet är numera såpass utbrett att de flesta
mindre orter, även i vår kommun, har besök av fattiga EU-medborgare
utanför affärer eller liknande.
Den långsiktiga lösningen för de fattiga EU-medborgarna finns i deras
hemländer och Sverige direkt och genom EU kan verka för att hemländerna
tar sitt ansvar för sina medborgare. Lösningen ligger inte i att förbjuda
tiggeri eller att förhindra människor att hjälpa. Som EU-medborgare har de
rätt genom den fria rörligheten att befinna sig i Sverige, men till det är
kopplat både rättigheter och skyldigheter. För att få uppehålla sig längre än 3
månader i Sverige krävs att en kan försörja sig genom t.ex. arbete, studier
eller pension. Det är viktigt att få denna information.
Kortsiktigt och akut är problemen som kan uppstå p.g.a. tiggeri. På olika håll
i landet har kommuner haft problem med tillfälliga/oreglerade boenden. Här
måste kommunen/markägare kunna agera för att avhysa boende. För att detta
ska kunna göras på ett värdigt och rättssäkert sätt är det rimligt att det finns
översatt information om vilka rättigheter och skyldigheter som följer av
Allemansrätten och vilka lokala ordningsföreskrifter som gäller i vår
kommun för t.ex. camping (§14).0v
Många fattiga EU-medborgare befinner sig i ett mycket utsatt läge. Våld och
hot mot dem förekommer. Svensk rätt gäller alla i Sverige. Våld, utnyttjande
eller hot får inte accepteras. Hjälp från polisen, akut sjukvård, akuta insatser
från socialförvaltningen eller från ideella organisationer finns och
information om vilken hjälp som finns att få när nöden är som störst är
viktigt att sprida.
Den långsiktiga lösningen på problemen kopplat till tiggeri är självklart
utanför Hedemora kommuns kontroll. Men det vi kan på vårt sett bidra med,
förutom de insatser som redan görs, är översatt information om vilka
rättigheter och skyldigheter som gäller då de uppehåller sig i vår kommun
och vart de kan vända sig för akut hjälp i olika frågor.
Forts. § 21
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Med anledning av motionens intentioner yrkar jag att kommunfullmäktige
beslutar:
Att berörda förvaltningar gemensamt får i uppdrag att ta fram ett kortfattat
översatt informationskort om rättigheter och skyldigheter i Sverige samt
kontaktuppgifter till olika myndigheter t.ex. polis, sjukvård och socialjour.
Att informationskortet distribueras till de aktörer som arbetar med fattiga
EU-medborgare på daglig basis t.ex. socialförvaltningen, polisen och ideella
organisationer.”
Motionen remitterades till omsorgsnämnden för yttrande.
Omsorgsnämnden behandlade ärendet den 12 december 2018 och har
beslutat att föreslå till kommunfullmäktige att avslå motionen då frågan om
att ge information till EU-medborgare som kommer till Sverige för att tigga,
är ett övergripande ansvar nationellt och är inte specifik för Hedemora
kommun.
Kommunstyrelsen beslutade den 5 februari 2019 att föreslå till
kommunfullmäktige att avslå motionen då frågan om att ge information till
EU-medborgare som kommer till Sverige för att tigga, är ett övergripande
ansvar nationellt och är inte specifik för Hedemora kommun.
Beslutsunderlag
Motion från Anna Eling (L) den 19 oktober 2015
Kommunfullmäktige den 20 oktober 2015 § 160
Omsorgsnämnden den 12 december 2018 § 98
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 januari 2019 § 5
Kommunstyrelsen den 5 februari 2019 § 18
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås då frågan om att ge information till EU-medborgare som
kommer till Sverige för att tigga, är ett övergripande ansvar nationellt och är
inte specifik för Hedemora kommun.
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§ 22

Dnr KS577-18 001

Behandling av motion om att minska antal ledamöter i
kommunfullmäktige från 41 ledamöter till 31 ledamöter
Sammanfattning
Följande motion av Gunilla Brandt-Jonsson (SD) anmäldes till
kommunfullmäktige den 11 december 2018 och remitterades till
kommunstyrelsen för behandling:
”Hedemora Kommun står inför relativt stora besparingar då kommunens
ekonomi är ansträngd. Enligt Kommunallagen (2017:725) 5 kapitlet 5 § ska
Kommunfullmäktige i en kommun med > 16 000 röstberättigade bestå av
minst 41 ledamöter. I kommuner med > 8 000 röstberättigade ska enligt
ovannämnda lag KF bestå av minst 31 ledamöter
Hedemora Kommun har 12 145 röstberättigade enligt statistik 2018 09 14.
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi:
-

Att inför kommunalvalet 2022 minska antal ledamöter i
kommunfullmäktige till 31, som en besparing

-

Att kommunalfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag inför
kommunalvalet 2022 besluta att minska antal ledamöter enligt
ovanstående förslag”

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 januari 2019 att lämna
ärendet utan eget förslag till kommunstyrelsen.
Vid kommunstyrelsen den 5 februari 2019 yrkade Ola Gilén (S) och Anna
Eling (L) att kommunstyrelsen skulle besluta att föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen. Yrkandet bifölls.
Gunilla Brandt-Jonsson (SD) reserverade sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
Motion från Gunilla Brandt-Jonsson (SD) den 3 december 2018
Kommunfullmäktige den 11 december 2018 § 146
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 januari 2019 § 6
Kommunstyrelsen den 5 februari 2019 § 19

Forts. § 22

Justerandes sign
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Forts. § 22
Yrkande
Marit Andersson (SD) yrkar bifall till motionen.
Ola Gilén (S) yrkar att motionen ska avslås.
Ordförande finner att motionen ska avslås.
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås.
Reservation
Marit Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet.
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§ 23

Dnr KS605-18 288

Bildningsnämndens beslut att äska om medel hos
kommunfullmäktige för ombyggnation av
Jonsboskolans kök
Sammanfattning
Vid besiktning och mätningar har det framkommit att det finns fuktskador
och mögel i lokalerna i Jonsboskolans kök. Arbetsmiljön för personalen är
inte acceptabel.
Ventilation och kylaggregat ar i stort behov av renovering. Köksmaskiner är
ålderstigna och har behov av art bytas ut. Eftersom köket även är ett kök som
ska användas som reservkök till Vasaköket är det av vikt att det är i sådant
skick att det kan användas om behov uppstår.
Det har inkommit klagomål från grannar att ljud från ventilationsaggregat
stör. Köldmedel i kylanläggning får inte längre användas och behöver bytas
ut inom något år. Kommunens lokalstrateg har delgett bildningsnämnden ett
yttrande den 17 oktober 2018 över Jonsboskolans kök.
Bildningsnämnden beslutade den 3 december 2018 att uppdra till Hedemora
Kommunfastigheter AB att renovera Jonsboskolans kök enligt yttrande från
lokalstrategen. Vidare beslutade bildningsnämnden att föreslå till
kommunfullmäktige att begära en ramförstärkning på 400 tkr motsvarande
kostnader för åtgärder.
Kommunstyrelsen beslutade den 5 februari 2019 att föreslå
kommunfullmäktige att besluta om att bildningsnämnden ska i sitt
budgetarbete inför budget 2020 arbeta in så att en renovering av
Jonsboskolans kök inryms inom bildningsnämndens rambudget.
Beslutsunderlag
Bildningsnämnden den 3 december 2018 § 158
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 januari 2019 § 7
Kommunstyrelsen den 5 februari 2019 § 20
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bildningsnämnden ska i sitt budgetarbete
inför budget 2020 arbeta in så att en renovering av Jonsboskolans kök
inryms inom bildningsnämndens rambudget.

Utdrag till
Bildningsnämnden
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§ 24

Dnr KS505-18 003

Förslag om upphävande av
Informationssäkerhetspolicy och
Informationssäkerhetsinstruktioner Användare och
Förvaltning samt förslag till ny
Informationssäkerhetspolicy
Sammanfattning
Informationssäkerhetspolicyn med instruktioner antogs 2015. I samband med
förberedelserna och införandet att rutiner för GDPR behövdes framförallt
instruktionerna kompletteras. Kommunen har även antaget ett styrdokument
”Riktlinje för styrdokument” där det bestämts vad olika typer av styrande
dokument ska döpas till samt vem som får anta/justera dokumentet.
Instruktion finns inte med i Riktlinje för styrdokument.
Genom att döpa om instruktionerna till riktlinjer skapas det möjlighet för
organisationen att skapa egna (hårdare) rutiner för hur de praktiskt ska
arbeta. Riktlinjer och rutiner får antas av kommundirektören vilket
påskyndar beslutsprocesserna om någon förändring måste göras.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att:
1. Anta förslag till ny Riktlinje för Informationssäkerhet Användare och
Förvaltning.
2. Uppdra till kommundirektören att vid behov uppdatera Riktlinje för
Informationssäkerhet Användare och Förvaltning.
3. Föreslå kommunfullmäktige att upphäva tidigare beslut om
Informationssäkerhetspolicy och Informationssäkerhetsinstruktioner
Användare och Förvaltning.
4. Föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till ny
informationssäkerhetspolicy.

Vid kommunstyrelsen den 27 november 2018 yrkade Christina Lundgren (C)
att i förslaget till ny Riktlinje för Informationssäkerhet Användare och
Förvaltning och ny informationssäkerhetspolicy så skulle följande ses över
och redigeras:
1. Definitionen av begreppet av informationssäkerhet utvecklas i
inledningen av informationspolicy.
Forts. § 24
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Forts. § 24
2. Återkoppling av säkerhetsansvarig till kommunstyrelsens om ett år
om hur arbetet fortlöper.
3. Punkten 1 under avveckling i ”Riktlinje för förvaltning” ska också
finnas under överskriften ”Införande, utveckling och avveckling av
Informationssystem”.
4. Redigering av vissa begrepp t.ex. namn och lagar.
Yrkandet bifölls.
Säkerhetschefen har den 3 december 2018 uppdaterat underlagen enligt det
bifallna yrkandet punkten 1, 3 och 4.
Kommunstyrelsen beslutade den 5 februari 2019 att:
1. Anta förslag till ny Riktlinje för Informationssäkerhet Användare och
Förvaltning.
2. Uppdra till kommundirektören att vid behov uppdatera Riktlinje för
Informationssäkerhet Användare och Förvaltning.

Vidare beslutade kommunstyrelsen den 5 februari 2019 att föreslå till
kommunfullmäktige att:
1. Upphäva tidigare beslut om Informationssäkerhetspolicy och
Informationssäkerhetsinstruktioner Användare och Förvaltning.
2. Anta förslag till ny informationssäkerhetspolicy.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 25 oktober 2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 november 2018 § 125
Kommunstyrelsen den 27 november 2018 § 139
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 januari 2019 § 11
Kommunstyrelsen den 5 februari 2019 § 24
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslut om
Informationssäkerhetspolicy och Informationssäkerhetsinstruktioner
Användare och Förvaltning.
2. Kommunfullmäktige antar förslag till ny
informationssäkerhetspolicy.
Utdrag till
Säkerhetschefen
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§ 25

Dnr KS068-19 019

Anmälan av motion om medborgardialog i kommunen
Sammanfattning
Följande motion av Anna Eling (L) anmäls:
”Den demokratiska möjligheten att påverka har aldrig viktigare.
Vi liberaler ser det som självklart att kommunens förtroende politiker i
fullmäktige en gång i månaden bör vara tillgängliga för medborgardialog.
Att ge medborgarna möjlighet att under ordnade förhållanden samtala och få
svar på funderingar och frågor borde vara självklart.
En dialog på detta vis ger medborgarna delaktighet och främjar demokratin.
Därför föreslår Liberalerna att:
Kommunen anordnar månadsvisa medborgardialoger där man växlar mellan
de olika tätorterna inklusive Västerby, Grådö och Nordansjö så att hela
kommunens invånare ges möjlighet till dialog minst två ggr per år.”
Kommunsekreteraren har remitterat motionen till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Motion från Anna Eling (L) den 31 januari 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har
remitterat motionen till kommunstyrelsen.
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§ 26

Dnr KS107-19 010

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.

Jag föreslår att:
1. All verksamhet som idag håller till i Rådhuset med tillhörande annex
flyttas till Tjädernhuset.
2. HNB bereds plats i Tjädernhuset.”
Forts. § 26
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Kommunsekreteraren har remitterat motionen till kommunstyrelsen och
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion från Lennart Mångs (M) den 18 februari 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har
remitterat motionen till kommunstyrelsen och miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.

Utdrag till
Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign
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§ 27

Dnr KS109-19 024

Anmälan av motion om att införa arvoden till
gruppledare i kommunfullmäktige
Sammanfattning
Följande motion av Anna Eling (L) anmäls:
”Att vara gruppledare innebär ett stort ansvar och att alltid vara tillgänglig
för kommunens invånare. Det följer många timmars arbete med rollen
oavsett om man är gruppledare för ett litet parti eller ett mandatmässigt stort
parti. I dagens politiska klimat är det många som tvekar att lägga sin fritid åt
sidan för att gå upp i politiken. Många kommuner har löst detta genom att
införa Gruppledararvode om 10% av basarvodet per mandat dock lägst 40%
och högst 70% där gruppledare som är kommunalråd eg ges
gruppledararvode. ”Gränsen för att räknas som deltidsengagerad
förtroendevald går vid ett månadsarvode motsvarande 40 procent av
basarvodet.”
Detta system hjälper partierna att ha aktiva och effektiva politiska
gruppledare som genom detta kan ta ledigt från ordinarie arbete för att lägga
fokus på det politiska arbetet. Syftet med detta skulle alltså vara att stärka
demokratin och ge även mindre partier möjlighet att vara mer aktiva inom
kommunalpolitiken. Som det nu är riskerar mindre partier att tappa
drivkraften när ledande personer ger upp och slutar p g a överbelastning.
Detta skulle givetvis ge en viss fördyring av politikerarvodena men bör ses
som en investering i demokratin.
Liberalerna yrkar därför att:
1. Kommunen skyndsamt utreder frågan om Gruppledararvoden och
gör en revidering av bestämmelser om ersättning till förtroendevalda
i Hedemora kommun avseende införande av gruppledararvoden.
2. Kommunen inför gruppledararvoden i syfte att stärka demokratin och
höja grupp ledarrollens betydelse i den kommunala politiken.”
Kommunsekreteraren har remitterat motionen till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Motion från Anna Eling (L) den 19 februari 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har
remitterat motionen till kommunstyrelsen.
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§ 28

Dnr KS086-19 606

Anmälan av interpellation om elever med långvarig och
oroande frånvaro
Följande interpellation av Britt-Inger Remning (M), ställs till ordförande i
bildningsnämnden:
”Att gå i skolan är en rättighet som är fastslagen i grundlagen och skollagen.
I den statliga utredningen från 2016 ”Saknad! Uppmärksamma elevers
frånvaro och agera” har några problemområden identifierats i svenska skolor
•

Det finns brister i skolans och elevhälsans närvarofrämjande arbete
och i arbetet med att förebygga frånvaro. Arbetet inriktas främst på
åtgärder när frånvaron väl är ett faktum.

•

Det finns brister i närvaroregistrering, vilket innebär att frånvaro inte
upptäcks eller upptäckts för sent.

•

Det finns brister i uppföljning och analys av frånvaro, vilket leder till
att man ofta reagerar för sent på frånvaro.

•

Det finns bristande kunskap om vad som främjar närvaro.

•

Det förekommer brister i kartläggningen av orsakerna till frånvaro,
vilket leder till att det finns risk för att rätt åtgärder inte vidtas.

•

Det finns brister i samverkan mellan olika aktörer.

Ulf Petäjä är universitetslektor i statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad
och hans senaste forskning kretsar kring hemmasittare, eller ELOF, elever
med långvarig och oroande frånvaro. Han slår fast att ungdomar med olika
diagnoser av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är överrepresenterade
bland elever med långvarig frånvaro.
Därför frågar jag:
•

Hur många hemmasittare finns i Hedemora kommun, det vill säga
elever som inte är i skolan eller får chansen att fullgöra sin skolplikt?

•

Vilken samlad dokumentation om denna typ av frånvaro finns?

•

Hur följs skolornas arbete med hemmasittare upp, finns det någon
handlingsplan?

•

Hur ser man till att dessa elever får sina rättigheter till utbildning
enligt skollagen tillgodosedda?

Forts. § 28
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Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas och
bildningsnämndens ordförande meddelar att den kommer besvaras vid ett
senare tillfälle.
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§ 29

Dnr KS093-19 023

Befrielse från uppdrag och val av ny ersättare i
bildningsnämnden
Sammanfattning
Jan Bergqvist (M) önskar befrielse från uppdraget som ersättare i
bildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Skrivelse Jan Bergqvist den 15 februari 2019
Kommunfullmäktiges beslut
1. Befrielse från uppdraget beviljas.
2. Till ny ersättare i bildningsnämnden för tiden fram till den 31
december 2022 väljs Melker Andersson (M).

Utdrag till
Jan Bergqvist
Melker Andersson
Bildningsnämnden
Matrikeln
Löneförvaltningen
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§ 30

Dnr KS094-19 023

Befrielse från uppdrag och val av ny ledamot i
jävsnämnden
Sammanfattning
Melker Andersson (M) önskar befrielse från uppdraget som ledamot i
jävsnämnden.
Beslutsunderlag
Skrivelse Melker Andersson den 15 februari 2019
Kommunfullmäktiges beslut
1. Befrielse från uppdraget beviljas.
2. Till ny ledamot i jävsnämnden för tiden fram till den 31 december
2022 väljs Solbrith Stening (M).

Utdrag till
Melker Andersson
Solbrith Stening
Jävsnämnden
Matrikeln
Löneförvaltningen
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§ 31

Dnr KS108-19 023

Befrielse från uppdrag och val av ny ersättare i miljöoch samhällsbyggnadsnämnden
Sammanfattning
Marika Kagg Stenmalm (M) önskar befrielse från uppdraget som ersättare i
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Skrivelse Marika Kagg Stenmalm den 18 februari 2019
Kommunfullmäktiges beslut
1. Befrielse från uppdraget beviljas.
2. Till ny ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för tiden
fram till den 31 december 2022 väljs Jonas Carlgren (M).

Utdrag till
Marika Kagg Stenmalm
Jonas Carlgren
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Matrikeln
Löneförvaltningen
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-02-19

§ 32

Delgivningar
Följande delgivningar anmäls:
a) KS397-18 829 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut den 25
januari 2019 § 6, om att avslå medborgarförslag om toalett vid
Brunnsjöberget
b) Anteckningar från möte med kommunfullmäktiges presidium den 7
februari 2019.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.
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