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Ledamöter

Ola Gilén (S), ordförande
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Mona Dalmats (M)
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Leif Stenberg (MP), insynsplats
Tjänstepersoner
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Jennifer Berglund, kommunsekreterare
Anna-Lotta Sjöstrand, ekonomichef
Stefan Grybb, förvaltningschef bildningsförvaltningen
John Steen, avdelningschef bildningsförvaltningen
Eva Winarve, avdelningschef bildningsförvaltningen
Anita Hedqvist, ordförande bildningsnämnden
Agneta Ivåker, förvaltningschef omsorgsförvaltningen
Åsa Olsson, avdelningschef omsorgsförvaltningen
Carina Lundgren, avdelningschef omsorgsförvaltningen
Lena Wilstrand, avdelningschef omsorgsförvaltningen
Kenneth Berggren, förvaltningschef miljö- och samhällsbyggnad
Gunilla Håkansson, chef för elevhälsan
Jan Olsson, fritidskonsulent
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§ 28

Fastställande av dagordning
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändring:
Ä 4 Budgetuppföljning, utgår. Tas upp på kommunstyrelsen den 2 april
2019.
Ä 14 Rapporter, utgår.
Kommunstyrelsens beslut
Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag.

Justerandes sign
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§ 29

Dnr KS041-18 041

Rapport från nämnderna med anledning av beslutande
besparingsåtgärder för året 2019 – bildningsnämnden
Sammanfattning
I samband med att Mål och Budget 2019 behandlades av kommunstyrelsen
den 27 november 2018 så beslutade kommunstyrelsen att nämnderna skulle
avrapportera till kommunstyrelsen i mars, maj och september 2019 om hur
genomförandet av beslutande besparingsåtgärder fortlöper.
Till kommunstyrelsens sammanträde den 5 mars 2019 är förvaltningschefer,
ordföranden för kommunens nämnder, ekonomichef samt
kommunrevisionen inbjudna.
Bildningsnämnden presenterar bildningsförvaltningens utmaningar inom
verksamheterna och att prioriteringar måste göras för att nå en budget i
balans. Trots genomförda eller kommande besparingar ser
bildningsförvaltningen att prognosen visar ett underskott på drygt 5,3 mkr.
Samtidigt bedömer bildningsförvaltningen att det finns lokala utmaningar:
•

Ej ändamålsenliga lokaler

•

Ökad användning av externa lokaler

•

Stora renoveringsbehov

•

Fyra förskolor med bara en avdelning (dyra verksamheter)

•

Ansträngd fritidshemsverksamhet

•

Elever på Vikmanshyttans skola måste åka till Västerby för
slöjdundervisning

•

Alla årskurs 6 elever måste åka buss till Vasaskolan eller
Jonsboskolan för språkundervisning

•

Smedby skola och förskola är fylld till bristningsgränsen.

•

Förskolan Ekorren är delad i två olika lokaler.

•

Vuxenutbildningen är förlagd till två olika platser (Kraftgatan och
Bachmanska)

•

Stureskolan är fylld över bristningsgränsen (externa lokaler måste
användas)

Forts. § 29
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•

Svårt att rekrytera legitimerade lärare och förskollärare till enheter
utanför Hedemora stad

•

Svårt att skapa en likvärdig skola i Hedemora

•

Fler elever inom särskolan

•

Svårt elevrekryteringsläge för gymnasiet

•

Bullerbyn/nybyggnation Kristallen/Moduler – Beslut behöver fattas
om vart man ska placera Bullerbyn och vilken lösning.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen den 27 november 2018 § 141
Presentation för kommunstyrelsen den 5 mars 2019
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen har tagit del av bildningsnämndens presentation
samt bildningsnämndens åtgärdsarbete för att nå en ekonomi i balans
2019.
2. Uppföljning från bildningsnämnden ska ske till kommunstyrelsen
den 7 maj 2019 där bildningsnämnden delger kommunstyrelsen hur
besparingsarbetet fortlöper och presenterar ett förslag till budget i
balans.
3. Bildningsnämnden får i uppdrag att till kommunstyrelsen den 7 maj
2019 rapportera om hur arbetet fortlöper för gruppen för strategi
2030.
Protokollsanteckning
Per Bengtsson (KL) lämnar följande protokollsanteckning:
”Jag vill påminna om att det är Kommunstyrelsens ansvar att även om
enskilda förvaltningar ej kan balansera sina givna budgetramar tillse att
Kommunens totala budget balanserar. Efter dagens genomgång av
förvaltningarnas förslag till besparingsåtgärder finns anledning att befara att
någon eller några av förvaltningarna inte kommer att nå besparingsmålen.
Kommunstyrelseförvaltningen bör därför snarast upprätta en plan-B över
potentiella besparingar som ger snabb effekt och kan verkställas utan
dröjsmål för att säkerställa att kommunens budget balanserar vid årets slut.”

Forts. § 29
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Forts. § 29

Utdrag till
Bildningsnämnden
Ekonomichefen
Kommundirektören
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§ 30

Dnr KS041-18 041

Rapport från nämnderna med anledning av beslutande
besparingsåtgärder för året 2019 – omsorgsnämnden
Sammanfattning
I samband med att Mål och Budget 2019 behandlades av kommunstyrelsen
den 27 november 2018 så beslutade kommunstyrelsen att nämnderna skulle
avrapportera till kommunstyrelsen i mars, maj och september 2019 om hur
genomförandet av beslutande besparingsåtgärder fortlöper.
Till kommunstyrelsens sammanträde den 5 mars 2019 är förvaltningschefer,
ordföranden för kommunens nämnder, ekonomichef samt
kommunrevisionen inbjudna.
Omsorgsnämnden presenterar omsorgsförvaltningens utmaningar inom
verksamheterna och att prioriteringar måste göras för att nå en budget i
balans. Dock så pekar prognosen på att det kan bli ett underskott för
omsorgsnämnden för året 2019 på 7,1 mkr trots redan genomförda
besparingar på 6,2 mkr och pågående eller kommande besparingar på 5,8
mkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen den 27 november 2018 § 141
Presentation för kommunstyrelsen den 5 mars 2019
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen har tagit del av omsorgsnämndens presentation.
2. Uppföljning från omsorgsnämnden ska ske till kommunstyrelsen den
7 maj 2019 där omsorgsnämnden delger kommunstyrelsen hur
besparingsarbetet fortlöper och presenterar ett förslag till budget i
balans.
3. Omsorgsnämnden får i uppdrag att till kommunstyrelsen den 7 maj
2019 rapportera om arbetet med att förbättra kontinuiteten inom
hemtjänsten det vill säga antal personal som i genomsnitt besöker en
brukare under en period.

Forts. § 30
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Protokollsanteckning
Per Bengtsson (KL) lämnar följande protokollsanteckning:
”Jag vill påminna om att det är Kommunstyrelsens ansvar att även om
enskilda förvaltningar ej kan balansera sina givna budgetramar tillse att
Kommunens totala budget balanserar. Efter dagens genomgång av
förvaltningarnas förslag till besparingsåtgärder finns anledning att befara att
någon eller några av förvaltningarna inte kommer att nå besparingsmålen.
Kommunstyrelseförvaltningen bör därför snarast upprätta en plan-B över
potentiella besparingar som ger snabb effekt och kan verkställas utan
dröjsmål för att säkerställa att kommunens budget balanserar vid årets slut.”

Utdrag till
Ekonomichefen
Kommundirektören
Omsorgsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 31

Dnr KS041-18 041

Rapport från nämnderna med anledning av beslutande
besparingsåtgärder för året 2019 – miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
Sammanfattning
I samband med att Mål och Budget 2019 behandlades av kommunstyrelsen
den 27 november 2018 så beslutade kommunstyrelsen att nämnderna skulle
avrapportera till kommunstyrelsen i mars, maj och september 2019 om hur
genomförandet av beslutande besparingsåtgärder fortlöper.
Till kommunstyrelsens sammanträde den 5 mars 2019 är förvaltningschefer,
ordföranden för kommunens nämnder, ekonomichef samt
kommunrevisionen inbjudna.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden presenterar miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens utmaningar inom verksamheterna och att
prioriteringar måste göras för att nå en budget i balans. Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen ser att lokalstrategarbetet kommer ge en
besparing för kommunen på totalt 7 mkr över tid. Besparingar kommer att
göras genom att inte återbesätta tjänster:
• Rekrytering samhällsplanerare (NY tjänst) 700
• Besparing stadsarkitekt -786
• Besparing planingenjör (föräldraledig) -485
Vidare kommer besparingar att göras på övergripande konton (beräknad
besparing på 606 tkr) samt att minska utgifterna för kollektivtrafiken vilket
ger en besparing på 1,1 mkr. Dock är det svårt att göra besparingar för
omsorgsresorna inom LSS-verksamheten. Taxan kommer att ses över och
det kommer bli ge en viss intäkt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen den 27 november 2018 § 141
Presentation för kommunstyrelsen den 5 mars 2019

Fort. § 31
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Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen har tagit del av miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens presentation.
2. Uppföljning från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska ske till
kommunstyrelsen den 7 maj 2019 där miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden delger kommunstyrelsen hur
besparingsarbetet fortlöper och presenterar ett förslag till budget i
balans.
Protokollsanteckning
Per Bengtsson (KL) lämnar följande protokollsanteckning:
”Jag vill påminna om att det är Kommunstyrelsens ansvar att även om
enskilda förvaltningar ej kan balansera sina givna budgetramar tillse att
Kommunens totala budget balanserar. Efter dagens genomgång av
förvaltningarnas förslag till besparingsåtgärder finns anledning att befara att
någon eller några av förvaltningarna inte kommer att nå besparingsmålen.
Kommunstyrelseförvaltningen bör därför snarast upprätta en plan-B över
potentiella besparingar som ger snabb effekt och kan verkställas utan
dröjsmål för att säkerställa att kommunens budget balanserar vid årets slut.”

Utdrag till
Ekonomichefen
Kommundirektören
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign
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§ 32

Dnr KS 134-18 753

Överenskommelse mellan Region Dalarna och
Hedemora kommun avseende TRIO
Sammanfattning
TRIO för samverkan ska tillsammans kontinuerligt koordinera ordinarie
verksamheter och gemensamma utvecklingsprojekt.
TRIO för samverkan ska bestå av operativa chefer för
bildningsförvaltningens elevhälsa, omsorgsförvaltningens barn och
ungdomssektion och kommunens primärvård - mödra- och barnhälsovård,
samtalsmottagning och ungdomsmottagning i Hedemora.
Kommunstyrelsens strategiutskott beslutade den 11 februari 2019 att föreslå
kommunstyrelsen att:
1. Uppdra till bildningsnämnden att upprätta en överenskommelse om
TRIO för samverkan, mellan bildningsnämnden, omsorgsnämnden
och Region Dalarna.
2. Överlåta ansvar och beslut om insatsbudget och TRIO till
Bildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från centrala elevhälsans enhetschef den 20 februari 2018
Strategiutskottet den 5 mars 2018 § 2018
Tjänsteskrivelse från centrala elevhälsans enhetschef den 4 juli 2018
Tjänsteskrivelsen från bildningsförvaltningen 21 november 2018
Kommunstyrelsens strategiutskott den 11 februari 2019 § 17
Yrkande
Berndt Nygårds (S) yrkar bifall till förslaget i två punkter.
Christina Lundgren (C) yrkar att uppdrag ska ges till bildningsnämnden att
till kommunfullmäktige en gång per år rapportera om arbetet med TRIO för
samverkan.
Ordförande finner att yrkandena bifalles.

Forts. § 32

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till bildningsnämnden att
upprätta en överenskommelse om TRIO för samverkan, mellan
bildningsnämnden, omsorgsnämnden och Region Dalarna.
2. Kommunstyrelsen beslutar att överlåta ansvar och beslut om
insatsbudget och TRIO till Bildningsnämnden.
3. Uppdrag ges till bildningsnämnden att till kommunfullmäktige en
gång per år rapportera om arbetet med TRIO för samverkan.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen
Kommunfullmäktige
Uppdragsbevakningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

13(26)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-03-05

§ 33

Dnr KS379-18 209

Förslag om avyttring av Sundsgården i Stjärnsund
Sammanfattning
Hedemora kommun äger Sundsgården i Stjärnsund och byggnaden är i stort
behov av underhåll och renovering. Byggnaden och hela området omkring
byggnaden lider av eftersatt underhåll. Byggnaden med tillhörande
ishockeyplan, tennisbanor, förråd och fotbollsplan ger ett förfallet intryck.
Tidigare hade Hedemora kommun en ungdoms- och fritidsgård i bygganden,
men numera är all kommunal verksamhet borta.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår att uppdrag ska ges till
lokalstrategen att erbjuda föreningarnas som verkar i Sundsgården, att köpa
bygganden och driva den vidare i god föreningsanda med vetskap om
byggnadens nuvarande skick.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 september 2018 att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå till kommunfullmäktige att uppdra till
lokalstrategen att erbjuda föreningarnas som verkar i Sundsgården, att köpa
bygganden och driva den vidare i god föreningsanda med vetskap om
byggnadens nuvarande skick. Lennart Mångs (M) reserverade sig mot
beslutet.
Den 18 september 2018 inkom protestlistor mot miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige, att erbjuda
föreningarnas som verkar i Sundsgården, att köpa bygganden och driva den
vidare i god föreningsanda med vetskap om byggnadens nuvarande skick.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 oktober 2018 så yrkade Christina
Lundgren (C) att ärendet skulle återremitteras till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden för att tydliggöra försäljningskalkylen och
bokfört värde för Sundsgården 4:1. Yrkandet bifölls.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har inkommit med en
tjänsteskrivelse den 27 december 2018 där förvaltningen lämnar ett
tydliggörande för försäljningskalkylen och bokfört värde för Sundsgården
4:1. Mäklaren föreslår tre alternativ:
1. Sälj fastigheten till föreningarna för en symbolisk summa och då tar
de över både byggnad och idrottsplanerna. De kan då söka driftbidrag
och använda dessa medel för renovering. Då har de möjlighet att
själv göra delar av jobbet med ideella krafter eller att hitta företag
som kan sponsra dem med renoveringarna. Problemet blir om någon
Forts. § 33
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Forts. § 33
av föreningarna inte vill vara delägare eller om någon av
föreningarna lägger ner verksamheten, då faller allt ansvar på övriga
delägare.
2. Det andra alternativet är att sälja fastigheten till någon som vill driva
verksamhet där som eventuellt kan kombineras med befintlig
verksamhet. Eftersom mellanplanet står ledigt så skulle man kunna
ha kontor, lager, butik eller liknande samtidigt som övriga
verksamheter skulle kunna stanna kvar och fortsatt betala hyra.
3. Det tredje och sista alternativet är att bjuda ut fastigheten till
försäljning på öppna marknaden som småhus, då skulle
idrottsplanerna fortsatt kunna användas av föreningarna. Att göra om
fastigheten till bostad innebär att man måste bygga om och få in ett
riktigt kök samt ett ordentligt badrum.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 januari 2019 att lämna
ärendet utan eget förslag till kommunstyrelsen.
Vid kommunstyrelsen den 5 februari 2019 yrkade Christina Lundgren (C)
och Britt-Inger Remning (M) att ärendet skulle återupptas på
kommunstyrelsen den 5 mars 2019 och att:
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kallas till
kommunstyrelsen den 5 mars 2019 för att rapportera från möte med
de föreningar som berörs.
2. Bildningsförvaltningen kallas till kommunstyrelsen den 5 mars 2019
för att rapportera om: översikt över föreningar i Stjärnsund,
aktivitetsbidragsstatistik, driftsbidrag och vilka kommunala
samlingslokaler som finns.
Yrkandet bifölls.

Forts. § 33
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Beslutsunderlag
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 17 augusti 2018 § 65
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 september 2018 § 100
Protestlistor insamlade av Stjernsunds Allmänna Idrottsförening,
Stjärnsundsbygdens vävstuga och Stjernsunds Badhusförening den 18
september 2018
Kommunstyrelsen den 2 oktober 2018 § 110
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 27
december 2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 januari 2019 § 8
Kommunstyrelsen den 5 februari 2019 § 21
Yrkande
Berndt Nygårds (S) yrkar att:
1. kommunstyrelsen ska ställa sig bakom miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens förslag att erbjuda berörda föreningar
som verkar i Sundsgården i Stjärnsund att driva den vidare i god
föreningsanda med vetskap om byggnadens nuvarande skick.
2. uppdrag ska ges till lokalstrategen att erbjuda föreningarna som
verkar i Sundsgården, möjlighet att köpa bygganden och driva den
vidare i god föreningsanda med vetskap om byggnadens nuvarande
skick. Detta gäller under förutsättning att kommunfullmäktige
beslutar att en försäljning av Sundsgården i Stjärnsund ska ske.
Ordförande finner att yrkandet bifalles.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen har tagit del av att miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen inte haft något möte med de
föreningar som berörs av en eventuell försäljning av Sundsgården i
Stjärnsund.
2. Kommunstyrelsen har tagit del av bildningsförvaltningens rapport
med översikt över föreningar i Stjärnsund, aktivitetsbidragsstatistik,
driftsbidrag och vilka kommunala samlingslokaler som finns.
3. Kommunstyrelsen ställer sig bakom miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens förslag att erbjuda berörda föreningar
som verkar i Sundsgården i Stjärnsund att driva den vidare i god
föreningsanda med vetskap om byggnadens nuvarande skick.
Forts. § 33

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 33
4. Uppdrag ges till lokalstrategen att erbjuda föreningarna som verkar i
Sundsgården, möjlighet att köpa bygganden och driva den vidare i
god föreningsanda med vetskap om byggnadens nuvarande skick.
Detta gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att
en försäljning av Sundsgården i Stjärnsund ska ske.
5. Lokalstragen ska till kommunstyrelsen den 7 maj 2019 redovisa om
intresse finns hos berörda föreningar att köpa Sundsgården i
Stjärnsund.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen
Lokalstrategen
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 34

Dnr KS438-18 042

Förslag att tidigare beslut från kommunstyrelsen den 2
oktober 2018, om åtgärder p g a befarat
budgetunderskott, ska upphöra
Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen presenterar förslag om att tidigare beslut från
kommunstyrelsen den 2 oktober 2018, om åtgärder p g a befarat
budgetunderskott, ska upphöra.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 14 februari 2019
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet bordläggs till kommunstyrelsen den 2 april 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 35

Dnr KS525-18 024

Behandling av motion om frysning av arvodesnivå för
politiker
Sammanfattning
Följande motion av Larz Andersson (KL) anmäldes till kommunfullmäktige
den 20 november 2018:
”Arvodet för nämndernas ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice
ordförande styrs av arvodet för riksdagens ledamöter.
Under mandatperioden 2014–2018 höjdes arvodet för riksdagens ledamöter
med 6,7%. Från november 2018 höjs arvodet för riksdagens ledamöter
ytterligare med 2,2%. Som vi alla vet så har kommunen just nu en väldigt
ansträngd ekonomi. Politiken måste också dra sitt strå till stacken!
Mitt förslag är att arvodesnivån för politikerna i Hedemora fryses på den
nivå som förra mandatperioden avslutades på.
I klartext vi behåller samma arvoden som varit hittills under 2018 till dess
kommunen åter hämtat sitt underskott.”
Motionen remitterades till kommunstyrelsen för yttrande.
Kommunstyrelsens beredning efterfrågade synpunkt från
kommunfullmäktiges presidium kring behandlingen av motionen.
Kommunfullmäktiges presidium beslutade den 9 januari 2019 att föreslå till
kommunstyrelsens beredning att lämna ärendet utan eget förslag till
kommunfullmäktige. Vidare ansåg kommunfullmäktiges presidium att det
inte fanns något behov av att inrätta en fullmäktigeberedning för att bereda
motionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 februari 2019 att lämna
ärendet utan eget förslag till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Motion från Larz Andersson (KL) den 1 november 2018
Kommunfullmäktige den 20 november 2018 § 132
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 5 december 2018
Protokoll från kommunfullmäktiges presidieträff den 9 januari 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 februari 2019 § 17

Forts. § 35

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 35
Yrkande
Allan Mattsson (KL) och Per Bengtsson (KL) yrkar att kommunstyrelsen ska
föreslå kommunfullmäktige ska bifalla motionen.
Anette Granegärd (C) och Berndt Nygårds (S) yrkar att kommunstyrelsen
ska föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Ordförande ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen.
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Reservation
Allan Mattsson (KL) och Per Bengtsson (KL) reserverar sig mot beslutet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 36

Dnr KS580-18 026

Behandling av motion om stickprovskontroller
beträffande droger införs inom samtliga enheter inom
vården
Sammanfattning
Följande motion av Gunilla Brandt-Jonsson (SD) anmäls:
”Användningen av diverse olika droger har sorgligt nog blivit allt vanligare
inom kommunen. Tillgången av narkotikaklassade läkemedel inom vård och
omsorg är stor då många brukare/ boende har dessa ordinationer.
Förhoppningsvis är användningen av droger bland personal inte vanligt inom
vård och omsorgsförvaltningen men droger till skillnad från alkohol luktar
inte. Hemtjänsten har infört blås test för tillgång till bilnycklar - vi anser inte
detta vara tillräckligt.
Sverigedemokraterna föreslår följande då vi anser att nedanstående förslag
kan verka avskräckande för ett eventuellt intag av droger:
-

Att stickprovskontroller beträffande droger införs inom samtliga
enheter inom vården

-

Att dessa kontroller bör göras diskret d v s inte inför arbetskamrater

-

Att vid upptäckt av missbruk handlingsplaner finns upprättade

-

Att vägran vid genomförande av drogtest kan vara grund för
uppsägning av tjänst

-

Att Kommunfullmäktige ger Omsorgsnämnden i uppdrag att besluta
om stickprovskontroller av vårdpersonal inom kommunen.”

Motionen remitterades för yttrande till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i en tjänsteskrivelse den 10 januari
2019 att motionen ska avslås.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 februari 2019 att föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslutsunderlag
Motion från Gunilla Brandt-Jonsson (SD) den 3 december 2018
Kommunfullmäktige den 11 december 2018 § 148
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 10 januari 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 februari 2019 § 18
Forts. § 36
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Utdragsbestyrkande
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Forts. § 36
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Justerandes sign
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22(26)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-03-05

§ 37

Dnr KS490-18 026

Förslag till Riktlinje för hantering av kränkande
särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och
repressalier
Sammanfattning
Förslag på Riktlinje för hantering av kränkande särbehandling, trakasserier,
sexuella trakasserier och repressalier presenteras.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 februari 2019 att föreslå
kommunstyrelsen att anta presenterad Riktlinje för hantering av kränkande
särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.
Beslutsunderlag
Förslag till Riktlinje för hantering av kränkande särbehandling, trakasserier,
sexuella trakasserier och repressalier från kommunstyrelseförvaltningen den
18 oktober 2018
Protokoll från CESAM den 22 november 2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 februari 2019 § 19
Kommunstyrelsens beslut
Presenterad Riktlinje för hantering av kränkande särbehandling, trakasserier,
sexuella trakasserier och repressalier antas.

Utdrag till
Personalavdelningen

Justerandes sign
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§ 38

Dnr KS506-18 026

Förslag till Riktlinje för läkar- och tandläkarbesök samt
sjukhusbesök
Sammanfattning
Förslag på Riktlinje för läkar- och tandläkarbesök samt sjukhusbesök
presenteras.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 februari 2019 att föreslå
kommunstyrelsen att anta presenterad Riktlinje för läkar- och tandläkarbesök
samt sjukhusbesök.
Beslutsunderlag
Förslag till Riktlinje för läkar- och tandläkarbesök samt sjukhusbesök från
kommunstyrelseförvaltningen den 25 oktober 2018
Protokoll från CESAM den 22 november 2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 februari 2019 § 20
Kommunstyrelsens beslut
Presenterad Riktlinje för läkar- och tandläkarbesök samt sjukhusbesök antas.

Utdrag till
Personalavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 39

Dnr KS255-18 156

Serviceplan 2019–2022
Sammanfattning
Den här serviceplanen ska gälla 2019–2022 och är en uppdatering av den
serviceplan som antogs av kommunfullmäktige 2015. Serviceplanen som
tydliggör den kommersiella servicen på landsbygden ska ses som ett
komplement till kommunens landsbygdsprogram och är också ett stöd för
länsstyrelsen när man beslutar om stöd och bidrag till kommersiell service.
Kommunstyrelsens strategiutskott beslutade den 21 januari 2019 att
godkänna presenterad serviceplan 2019–2022 och förslag är att
kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna
presenterad serviceplan 2019–2022.
Beslutsunderlag
Strategiutskottets sammanträde den 14 maj 2018 § 43
Serviceplan 2014–2018
Förslag på serviceplan 2019–2022
Kommunstyrelsens strategiutskott den 21 januari 2019 § 5
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner serviceplanen 2019–2022.

Justerandes sign
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§ 40

Delgivningar
Följande delgivningar presenteras:
a) Protokoll från kommunstyrelsens strategiutskott den 11 februari 2019
b) Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 februari 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av delgivningarna.
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