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§ 59

Fastställande av dagordning
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag och ordförande föreslår att
ärende 3 Rapport från nämnderna med anledning av beslutande besparingsåtgärder för året 2019, delas upp så att varje nämnd får en egen paragraf i
protokollet.
Kommunstyrelsens beslut
Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag.
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§ 60

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 presenterade
bildningsförvaltningen utmaningar inom verksamheterna och att
prioriteringar måste göras för att nå en budget i balans. Trots genomförda
eller kommande besparingar så pekade prognosen på ett underskott på drygt
5,3 mkr. Kommunstyrelsen beslutade att:
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 fick i uppdrag att till kommunstyrelsen den 7 maj
2019 rapportera om hur arbetet fortlöper för gruppen för strategi
2030.
Den 2 april 2019 beslutade kommunstyrelsen om att de tidigare insatta
åtgärder, p g a befarat budgetunderskott, ska fortsätta gälla tills
kommunstyrelsen fattar ett annat beslut. Vidare beslutade kommunstyrelsen
att uppdra till nämnderna att redovisa för kommunstyrelsen den 7 maj 2019,
vilka åtgärder som nämnderna har genomfört och kommer genomföra för att
få en budget i balans 2019.
Till kommunstyrelsen den 7 maj 2019 är förvaltningschefer, ordföranden för
kommunens nämnder, förvaltningsekonomer och ekonomichef inbjudna.

Forts. § 60

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

6(45)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-05-07

Forts. § 60
Bildningsförvaltningschefen redogör på sammanträdet för bildningsnämndens beslut om en ekonomi i balans den 29 april 2019:
1. Bildningsnämnden förklarar sig ha tagit del av
bildningsförvaltningens besparingsförslag för en budget i balans
2019.
2. Bildningsnämnden uppdrar till bildningsförvaltningen att till
bildningsnämnden den 3 juni 2019 se över ledningsorganisationen
inom kostenheten.
3. Bildningsnämnden uppdrar till bildningsförvaltningen att till
bildningsnämnden den 3 juni 2019 göra en konsekvensbeskrivning av
ytterligare besparingar inom förskola och skola.
4. Bildningsnämnden uppdrar till bildningsförvaltningen att till
bildningsnämnden den 3 juni 2019 återkomma med information
gällande Nattugglans beläggning och kostnader.
5. Bildningsnämnden uppdrar till bildningsförvaltningen att till
bildningsnämnden den 3 juni 2019 se över resurserna i
resursfördelningsmodellen.
6. Bildningsnämnden uppdrar till bildningsförvaltningen att till
bildningsnämnden den 3 juni 2019 rapportera hur lärarnas arbetstid
fördelas.
7. Bildningsnämnden uppdrar till bildningsförvaltningen att till
bildningsnämnden den 3 juni 2019 göra en konsekvensbeskrivning
gällande en avveckling av Garpenbergs skola från och med
höstterminen 2019.
8. Bildningsnämnden äskar om tilläggsanslag på 8,5 miljoner kronor
hos kommunfullmäktige för minskade migrationsanslag (2 miljoner
kronor för Bullerbyns förskola) samt tilläggsbelopp för elever med
extraordinära behov (6,5 miljoner kronor).
Vidare redogör förvaltningschefen för två olika och tänkbara skolorganisationer som kan införas från och med året 2022. Dock saknas belopp
på vilka besparingar som kan göras med en förändrad skolorganisation.

Forts. § 60
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Forts. § 60
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen den 27 november 2018 § 141
Presentation för kommunstyrelsen den 5 mars 2019
Kommunstyrelsen den 5 mars 2019 § 29
Kommunstyrelsen den 2 april 2019 § 44
Bildningsnämnden den 29 april 2019 § 80
Yrkande
Christina Lundgren (C) yrkar att kommunstyrelsens ska anse att
bildningsnämnden inte har inkommit med tillräckliga åtgärder för att nå en
budget i balans 2019 enligt kommunstyrelsens tidigare beslut. På grund av
det ska kommunstyrelsen föreslå till kommunfullmäktige att ge
bildningsnämnden direktiv att återkomma med siffersatta åtgärder för att nå
en budget i balans 2019 till kommunfullmäktige den 18 juni 2019.
Ordförande finner att yrkandet bifalles.
Kommunstyrelsens beslut
På grund av att bildningsnämndens befaras att gå med underskott året 2019
föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige att beordra bildningsnämnden att återkomma till kommunfullmäktige den 18 juni 2019 med
siffersatta åtgärder för att nå en budget i balans 2019.
Förslag till kommunfullmäktige
På grund av att bildningsnämndens befaras att gå med underskott året 2019
beordras bildningsnämnden att återkomma till kommunfullmäktige den 18
juni 2019 med siffersatta åtgärder för att nå en budget i balans 2019.

Utdrag till
Bildningsnämnden
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§ 61

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 presenterade
omsorgsförvaltningen 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. Kommunstyrelsen beslutade att:
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.
Den 2 april 2019 beslutade kommunstyrelsen om att de tidigare insatta
åtgärder, p g a befarat budgetunderskott, ska fortsätta gälla tills
kommunstyrelsen fattar ett annat beslut. Vidare beslutade kommunstyrelsen
att uppdra till nämnderna att redovisa för kommunstyrelsen den 7 maj 2019,
vilka åtgärder som nämnderna har genomfört och kommer genomföra för att
få en budget i balans 2019.
Till kommunstyrelsen den 7 maj 2019 är förvaltningschefer, ordföranden för
kommunens nämnder, förvaltningsekonomer och ekonomichef inbjudna.
Avdelningscheferna för omsorgsförvaltningen redogör på sammanträdet för
vilka de största utgifterna är. För försörjningsstödet ser förvaltningen en
markant ökning från året 207 till 2018 från 16 mkr till 18,7 mkr. Inom
Forts. § 61
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Forts. § 61
äldreomsorgen så är personalkostnaderna och leasingbilarna som står för de
största kostnaderna.
Vidare redogör avdelningscheferna för det pågående arbetet som görs för att
sänka kostnaderna och vilka åtgärder som kommer genomföras under året:
-

Försörjningsstöd, införande av digitala återsökningar.

-

Barn- och ungdomsenheten: Rätt placeringar och genomgång av alla
avtal för kontaktpersoner, familjehem o.s.v.

-

Fokus hemtjänst, i början på 2019 startade förvaltningen upp arbetet
med att se över hemtjänstens arbete och förslag på effektivisering,
både av tid och kostnader samt kontinuiteten.

-

Grupper på Arbetsmarknadsenheten för språksvaga.

-

Trappstegsmodellen, samarbete med bildningsförvaltningens
verksamhet för Svenska för invandrare (SFI).

-

Nedläggning Bodavägen, nedläggning sker under året 2019.

-

Översyn lokaler, lokalstrategen genomför tillsammans med
förvaltningen översynen.

-

Översyn av vilka behov som finns gällande bilar i bilparken.

-

Påverkningsbart schema och bemanningsplanering, tanken är att alla
verksamheter ska ha påverkningsbart schema för att bland annat
kunna sänka vikariekostnaderna. Kan innebära en kostnad i början
innan önskad effekt ges. En översyn av avtal från personalavdelningen måste isåfall göras.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen den 27 november 2018 § 141
Presentation för kommunstyrelsen den 5 mars 2019
Kommunstyrelsen den 5 mars 2019 § 30
Kommunstyrelsen den 2 april 2019 § 44
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Forts. § 61
Yrkande
Christina Lundgren (C) yrkar att kommunstyrelsens ska anse att
omsorgsnämnden inte har inkommit med tillräckliga åtgärder för att nå en
budget i balans 2019 enligt kommunstyrelsens tidigare beslut. På grund av
det ska kommunstyrelsen föreslå till kommunfullmäktige att ge
omsorgsnämnden direktiv att återkomma med siffersatta åtgärder för att nå
en budget i balans 2019 till kommunfullmäktige den 18 juni 2019.
Ordförande finner att yrkandet bifalles.
Kommunstyrelsens beslut
På grund av att omsorgsnämndens befaras att gå med underskott året 2019
föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige att beordra omsorgsnämnden att återkomma till kommunfullmäktige den 18 juni 2019 med
siffersatta åtgärder för att nå en budget i balans 2019.
Förslag till kommunfullmäktige
På grund av att omsorgsnämndens befaras att gå med underskott året 2019
beordras omsorgsnämnden att återkomma till kommunfullmäktige den 18
juni 2019 med siffersatta åtgärder för att nå en budget i balans 2019.

Utdrag till
Omsorgsnämnden
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§ 62

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 presenterade
omsorgsförvaltningen 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 också
att göras genom att inte återbesätta vakanta tjänster. 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. Kommunstyrelsen beslutade att:
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.
Den 2 april 2019 beslutade kommunstyrelsen om att de tidigare insatta
åtgärder, p g a befarat budgetunderskott, ska fortsätta gälla tills
kommunstyrelsen fattar ett annat beslut. Vidare beslutade kommunstyrelsen
att uppdra till nämnderna att redovisa för kommunstyrelsen den 7 maj 2019,
vilka åtgärder som nämnderna har genomfört och kommer genomföra för att
få en budget i balans 2019.
Till kommunstyrelsen den 7 maj 2019 är förvaltningschefer, ordföranden för
kommunens nämnder, förvaltningsekonomer och ekonomichef inbjudna.
Forts. § 62
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Förvaltningschefen redogör på sammanträdet för att miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden beslutad om besparing på 1,1 mkr. Prognosen
vid årets slut visar ändå på ett underskott på 1990 tkr efter besparingen.
Vidare redogör förvaltningschefen för:
-

Tomställda lokaler bland annat gamla kommunhuset och posthuset i
Långshyttan. Förvaltningen har i uppdrag att avyttra Sundsgården
och hitta hyresgäst alternativt avyttra Klosterhallen i Långshyttan.

-

Inför budget 2020 så har kommunstyrelsens strategiutskott gett
förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny Fördjupad Översiktsplan
(FÖP) för Hedemora tätort. Budget för detaljplanearbetet behöver
stärkas upp.

-

Förvaltningen håller på med arbetet att skapa en portal där man kan
sälja de tomter och fastigheter som kommunen vill avyttra.

-

Förvaltningen har fortsatt arbetet med att försöka minska kostnaderna
för yttre skötsel.

-

Förvaltningen ser att det finns stora problem med att klara
myndighets-uppdrag, främst inom livsmedel och miljö. Nya direktiv
kommer om att det ska vara fler årsarbetare. Kräver någon form av
samverkan.

-

Taxorna måste korrigeras och bli mer överensstämmande med dagens
krav.

-

För trafiken (skolskjuts, färdtjänst, omsorgsresor m.m.) saknar minst
1,3 mkr. Total kostnad för året 2019 är 10 725 tkr. Näst år minskar
kostnaderna då övergångsersättningen upphör (800 tkr), men
budgeten från Dalatrafik väntas inte minska i den omfattning ytan
pekar mot 10 461 tkr.

-

Vindkraftverket var år 2018 upp för granskning om det att lägga
ägandet i kommunalt bolag. Ej möjligt med nuvarande prisbilder.
Energiskatten kommer att fördelas på respektive verksamhet.

-

Rörande personal så försöker förvaltningen se över olika lösningar
som kan ge ekonomiska vinster över tid bland annat autokontering av
fakturor.

Forts. § 62
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen den 27 november 2018 § 141
Presentation för kommunstyrelsen den 5 mars 2019
Kommunstyrelsen den 5 mars 2019 § 31
Kommunstyrelsen den 2 april 2019 § 44
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
presentation om hur förvaltningen arbetar för att få en budget i balans för
året 2019.

Utdrag till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
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§ 63

Dnr KS041-18 041

Budgetuppföljning per den 31 mars 2019
Sammanfattning
Ekonomichefen fördrar på sammanträdet den ekonomiska uppföljningen per
den 31 mars 2019 för Hedemora kommun. Den ekonomiska rapporten
innehåller utfall till och med mars samt en prognos för helåret 2019.
Rapporten gäller för Hedemora kommun och ingen samlad rapport lämnas
för Hedemora kommunkoncern.
Per 2019-03-31 redovisas på kommunnivå ett resultat på -8 mkr vilket är
-18,7 mkr sämre än budget. Det bör noteras att det redovisade utfallet inte
bygger på fullständig periodisering av intäkter och kostnader.
Den budget som kommunfullmäktige fastställt för år 2019 baseras på ett
budgeterat överskott om +9,6 mkr. Prognosen pekar på ett underskott för
2019 med -30,2 mkr, vilket är -39,7 mkr sämre än budget.
Åtgärder behöver genomföras, men effekten kan ta tid. Den årliga kostnadskostymen måste sänkas med 40–50 mkr. Det är nödvändigt och fokus måste
ske på att göra det under åren 2019–2021. För att få ordning på den
besvärliga ekonomin så anser ekonomichefen att de kommunala bolagen
måste hjälpa till under 2019–2021, mest för att kommunen ska kunna köpa
sig tid. Främst bör pengarna tas från Hedemora Kommunfastigheter AB.
Beslutsunderlag
Ekonomisk uppföljning från ekonomiavdelningen den 6 maj 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av ekonomichefens budgetuppföljning per
den 31 mars 2019.
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§ 64

Dnr KS379-18 209

Redovisning av uppdrag rörande 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 har tillhörande
ishockeyplan, tennisbanor, förråd och fotbollsplan. 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.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 5 mars 2019 och tog då del av
bildningsförvaltningens rapport med översikt över föreningar i Stjärnsund,
aktivitetsbidragsstatistik, driftsbidrag och vilka kommunala samlingslokaler
som finns. Kommunstyrelsen beslutade att:
1. 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. Uppdra 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.
3. Lokalstragen ska till kommunstyrelsen den 7 maj 2019 redovisa om
intresse finns hos berörda föreningar att köpa Sundsgården i
Stjärnsund.
På kommunstyrelsens sammanträde den 7 maj 2019 redogör lokalstrategen
för ärendet. Lokalstrategen har träffat berörda föreningar i Stjärnsund och
frågat om de är villiga att köpa byggnaden och driva den vidare i god
föreningsanda med vetskap om byggnadens nuvarande skick. Föreningarna
meddelade att de inte vill köpa fastigheten, men om kommunen ändå avser
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att sälja fastigheten så förordar föreningarna att kommunen ska erbjuda
Stjärnsunds föreningsnätverk/Bygdebolaget att köpa fastigheten.
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
Kommunstyrelsen den 5 mars 2019 § 33
Yrkande
Lennart Mångs (M) yrkar att fastigheten ska avyttras och erbjudas till
försäljning.
Ordförande finner att yrkandet bifalles.
Kommunstyrelsens beslut
Fastigheten Sundsgården i Stjärnsund ska avyttras och erbjudas till
försäljning.
Reservation
Per Bengtsson (KL) och Allan Mattsson (KL) reserverar sig mot beslutet.
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§ 65

Dnr KS156-18 011

Åtgärdsförslag gällande nya Tjädernhuset – förslag på
ombyggnation
Sammanfattning
Tjäderhuset (Tjädern 8) del av detaljplan A141 stod färdigt 1980 och
betecknas samhällsfunktion. Byggnaden utformades som kommunhus och
förvaltningsbyggnad och har fram tills idag haft den funktionen. Tjäderhuset
har genomgått ett fåtal anpassningsåtgärder, senaste anpassning skedde i och
med Apotekets inflyttning, ny huvudentré samt reception. Dessa
anpassningar och åtgärder ägde rum 2006 respektive 2011. I övrigt har
husets huvudsakliga rumsfördelning och funktion varit oförändrad sen
byggnaden uppfördes med undantag för ett fåtal mindre anpassningar som
byte till glasade dörrar på vissa kontor samt uppförande av mellanväggar för
att tillskaffa fler cellkontor.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag på en
ombyggnation av Tjäderhuset och behovet av att bygga om på grund av
underkänd ventilation och att byggnaden inte är ändamålsenlig för modern
kommunal verksamhet.
Kommunstyrelsen beslutade den 6 november 2018 att begära hos Hedemora
kommunfastigheter AB ett hyresförslag för ombyggnad av Tjäderhuset
gällande arbetsmiljökrav och tillgänglighet motsvarande antalet befintliga
arbetsplatser.
På sammanträdet med kommunstyrelsens strategiutskott den 15 april 2019
redogjorde lokalstrategen för ärendet och strategiutskottet beslutade att:
1. Förorda förslag 3 för ombyggnation av Tjädernhuset.
2. Uppdrag ges till kommundirektören att förhandla förslag 3 med
fackliga företrädare.
3. Uppdrag ges till Hedemora Kommunfastigheter AB att inkomma
med ett preliminärt hyresförslag angående förslag 3.
Lokalstrategen redogör för ärendet på kommunstyrelsens sammanträde den 7
maj 2019.
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Forts. § 65
Beslutsunderlag
Åtgärdsförslag Tillgänglighetsperspektiv Tjädern den 11 december 2018
Hyresförslag från Hedemora kommunfastigheter 12 december 2018
Kommunstyrelsen 6 november 2018 § 124
Kommunstyrelsens strategiutskott den 22 oktober 2018 § 60
Kommunstyrelsens strategiutskott den 21 januari 2019 § 8
Tjänsteskrivelse med förslag till skisser för ny planlösning för Tjädernhuset
från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning 14 mars 2019
Kommunstyrelsens strategiutskott den 18 mars 2019 § 24
Kommunstyrelsens strategiutskott den 15 april 2019 § 35
Förhandlingsprotokoll den 25 april 2019
Mail med information om ombyggnadskostnad och tilläggshyra den 29 april
2019
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta lokalstrategens förslag som ger
159 platser i Tjädernhuset med traditionella cell- och dubbelkontor.
2. Uppdrag ges till Hedemora Kommunfastigheter AB att genomföra
upphandlingen.
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§ 66

Dnr KS 184-19 430

Yttrande över remiss - Regional energi- och
klimatstrategi, på väg mot ett energiintelligent och
klimatsmart Dalarna 2045
Sammanfattning
Länsstyrelsen Dalarnas energi- och klimatstrategi ”På väg mot ett
Energiintelligent och klimatsmart Dalarna 2045” är ute på remiss. Den syftar
till att påvisa gemensamma principer och prioriteringar samt vad man
särskilt vill samarbeta med kommuner, branscher och organisationer kring
under de kommande åren. Sju strategiskt viktiga sektorer presenteras.
I yttrande framgår bland annat att kommunen vill samarbeta inom sektorerna
klimatsmart konsumtion, klimatsmarta varor och tjänster samt
resurseffektiva transporter.
Remissyttranden ska vara länsstyrelsen Dalarna tillhanda senast 20 maj
2019.
De kommunala bolagen har möjlighet att lämna egna yttranden.
Kommunstyrelsens strategiutskott behandlade ärendet den 15 april 2019 och
beslutade föreslå till kommunstyrelsen att anta kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse den 2 april 2019 från kommunstyrelseförvaltningen,
hållbarhetsstrateg.
Remissversion från Regional energi- och klimatstrategi
Kommunstyrelsens strategiutskott den 15 april 2019 § 41
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunstyrelseförvaltningens förslag till
yttrande som sitt eget.

Utdrag till
Länsstyrelsen Dalarna
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§ 67

Dnr KS041-18 041

Rapport från nämnderna med anledning av beslutande
besparingsåtgärder för året 2019 – kommunstyrelsen
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.
Den 2 april 2019 beslutade kommunstyrelsen om att de tidigare insatta
åtgärder, p g a befarat budgetunderskott, ska fortsätta gälla tills
kommunstyrelsen fattar ett annat beslut. Vidare beslutade kommunstyrelsen
att uppdra till nämnderna att redovisa för kommunstyrelsen den 7 maj 2019,
vilka åtgärder som nämnderna har genomfört och kommer genomföra för att
få en budget i balans 2019.
Till kommunstyrelsen den 7 maj 2019 är förvaltningschefer, ordföranden för
kommunens nämnder, förvaltningsekonomer och ekonomichef inbjudna.
Kommundirektören redogör för kostnader och intäkter för verksamheterna
inom kommunstyrelseförvaltningen.
Vidare presenterar kommundirektören prognosen för budget 2019, vilket
pekar på en budget i balans för kommunstyrelsen. Dock måste åtgärder göras
för att nå en budget i balans, vissa åtgärder är inte genomförda medan vissa
är delvis genomförda.
Inför år 2020 så kommer kommunen få minskade migrationsbidrag och
AMIF-projektet kommer att upphöra år 2020. En översyn av både bilpoolen
och bemanningen bör göras. Kommundirektören ser också att det
kommunövergripande måste tas ett grepp över alla nyanställningar och att
alla tjänster bör återbesättningsprövas.
Förslag presenteras också att en ramjustering för 2020 ska göras gällande
telefonin, 1,7 mkr, och flytta medel från investering till drift för IT.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen den 27 november 2018 § 141
Presentation för kommunstyrelsen den 5 mars 2019
Kommunstyrelsen den 5 mars 2019 § 31
Kommunstyrelsen den 2 april 2019 § 44
Forts. § 67
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Forts. § 67
Yrkande
Christina Lundgren (C) yrkar att alla tjänster som ska återbesättas ska
återbesättningsprövas av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Britt-Inger Remning (M) instämmer i yrkandet.
Ordförande finner att yrkandet bifalles.
Per Bengtsson (KL) och Britt-Inger Remning (M) yrkar att ge
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram åtgärder som sänker
kostnadsmassan 85 mkr med 5 %.
Ola Gilén (S) yrkar att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram
åtgärder som sänker kostnadsmassan 85 mkr med 2 %.
Ordförande ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att
kommunstyrelsen bifaller Ola Giléns (S) yrkande, att uppdra
kommunstyrelseförvaltningen att ta fram åtgärder som sänker kostnadsmassan 85 mkr med 2 %.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen har tagit del av presentationen från
kommundirektören om hur förvaltningen arbetar för att få en budget i
balans för året 2019.
2. Alla tjänster som ska återbesättas ska återbesättningsprövas av
kommunstyrelsens arbetsutskott.
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
kommunstyrelseförvaltningen ska få i uppdrag att ta fram åtgärder
som sänker kostnadsmassan 85 mkr med 2 %.
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att
ta fram åtgärder som sänker kostnadsmassan 85 mkr med 2 %.
Reservation
Lennart Mångs (M), Britt-Inger Remning (M), Allan Mattsson (KL), Per
Bengtsson (KL), Anna Eling (L) och Gunilla Brandt-Jonsson (SD) reserverar
sig mot beslutet att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram
åtgärder som sänker kostnadsmassan 85 mkr med 2 % istället för med 5 %.
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§ 68

Dnr KS139-19 027

Yttrande över granskningsrapport av kommunens
kompetensförsörjning
Sammanfattning
Kommunrevisionen har inkommit med en granskning över kommunens
kompetensförsörjning, som är ställd till bildningsnämnden, miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden, omsorgsnämnden och kommunstyrelsen.
I granskningen rekommenderas att:
1. Kommunstyrelsen förtydligar personalavdelningens roll genom att
utforma en uppdragsbeskrivning så att verksamheterna vet vad för
typ av stöd de kan förvänta sig av avdelningen.
2. Personalavdelningen i större utsträckning stöttar i strategiska frågor
för att säkerställa att ett likvärdigt arbete sker kring
kompetensfrågorna i kommunen.
3. Det i den övergripande personalförsörjningsplanen fastslås att den
ska brytas ned av samtliga nämnder för att den ska få önskad effekt i
kommunens organisation. Till planen bör också tas fram rutiner för
hur verksamheterna ska arbeta med planen och åtgärder för att den
ska ge effekt i organisationen.
4. Personalförsörjningsplanen kompletteras med rutiner for hur den ska
förankras och följas upp i kommunstyrelse och nämnder.
5. Uppgifterna i personalförsörjningsplanen uppdateras årligen för att
innehålla aktuella uppgifter avseende pensionsavgångar, bristyrken
och kompetensbehov.
6. En rutin tas fram för att följa upp i vilken omfattning
avslutningsintervjuer genomförs.
7. Ta till vara det som framkommer vid avslutningsintervjuer genom att
samla in och analysera det på ett strukturerat satt sa att informationen
kan användas som ett underlag till åtgärder och utveckling av
kommunen som arbetsgivare.
8. Ta fram rutiner för introduktion av anställda både övergripande och i
respektive förvaltning för att säkerställa kompetensöverföring till
nyanställda.
Forts. § 68
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Forts. § 68
9. Ta fram rutiner för hur kompetensöverföring säkerställas från
medarbetare som slutar till medarbetare som ska överta
arbetsuppgifter oavsett om det ar nyanställda eller befintliga
medarbetare som far nya arbetsuppgifter.
Kommunstyrelseförvaltningen presenterar i en tjänsteskrivelse daterad den
13 mars 2019 förslag till yttrande. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden,
omsorgsnämnden och bildningsnämnden har också yttrat sig över
granskningen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 april 2019 att lämna
ärendet utan eget förslag till kommunstyrelsen.
På kommunstyrelsens sammanträde redogör personalchefen för ärendet och
lämnar personalavdelningens synpunkter på granskningen, vilket även finns
beskrivet i tjänsteskrivelse daterad den 13 mars 2019. Kommunstyrelseförvaltningens synpunkt är att förvaltningen organiserar personalavdelningen
och har närmare till frågor och dialoger kring kompetensförsörjning. Många
arbetsgivare upplever kompetensförsörjningen som en stor utmaning. Några
utvecklingsdelar som Hedemora kommun arbetar med är t.ex. heltid,
pensionärer som är inne och arbetar, flera som arbetar mellan 65-67 års
ålder. Nya kommunallagen ger dessutom lättat upp för kommuner att
samverka via avtal och det kan också vara en av flera nycklar till fortsatt
kvalitet och kompetens ute i verksamheterna.
Vidare berättar personalchefen att en rutin kommer att tas fram för att få till
avslutningsintervjuer för att fånga upp utvecklingsområden och att
intervjuerna kommer att ska ske via en anonym digital enkät.
Beslutsunderlag
Granskningsrapport från kommunrevisionen den 25 februari 2019
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 27 mars 2019 § 36
Omsorgsnämnden den 3 april 2019 § 41
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 13 mars 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 april 2019 § 53
Bildningsnämnden den 29 april 2019 § 92
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Forts. § 68
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av granskningsrapporten och ställer sig
bakom personalchefens tjänsteskrivelse daterad den 13 mars 2019, som svar
på granskningen av kommunens kompetensförsörjning.
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§ 69

Dnr KS476-18 739

Yttrande över granskningsrapport av Framtidens
äldreomsorg
Sammanfattning
Kommunrevisionen har inkommit med en granskning över kommunens
kompetensförsörjning, som är ställd till omsorgsnämnden och
kommunstyrelsen.
I granskning rekommenderas att kommunen:
1. Tar ett större helhetsgrepp om den totala äldreutvecklingen
inkluderande både behov, bostäder och kompetensförsörjning.
Tidsperspektivet bör vara längre än idag.
2. Fortsätta diskussionen om trygghetsboende och/eller mellanboende.
3. Personalförsörjning är en av de största utmaningarna för kommunen.
Denna fråga bör ha ett stort fokus hos kommunstyrelsen och
nämnderna.
4. Utveckla och stärk det förebyggande arbetet.
5. Följ upp gjorda insatser för att säkerställa att satta mål uppnås
Kommunstyrelsen beslutade den 27 november 2018 att återemittera ärendet
till omsorgsnämnden med motiveringen att omsorgsnämnden ska svara på de
rekommendationer som inkommit från revisonen och om hur/vad man
kommer att åtgärda.
Omsorgsnämnden har den 3 april 2019 beslutat att ställa sig bakom
omsorgsförvaltningens yttrande daterat den 14 mars 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 april 2019 att föreslå
kommunstyrelsen att ställa sig bakom omsorgsförvaltningens yttrande,
daterat den 14 mars 2019, som svar på granskningen om Framtidens
äldreomsorg.
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Beslutsunderlag
Granskningsrapport från kommunrevisionen den 10 oktober 2018
Yttrande från omsorgsförvaltningen den 18 oktober 2018
Omsorgsnämnden den 7 november 2018 § 74
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 november 2018 § 134
Kommunstyrelsen den 237 november 2018 § 143
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 mars 2019
Omsorgsnämnden den 3 april 2019 § 44
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 april 2019 § 54
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom omsorgsförvaltningens yttrande, daterat
den 14 mars 2019, som svar på granskningen om Framtidens äldreomsorg.
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§ 70

Dnr KS 154-18 312

Förslag att meddela planbesked för upphävande av
detaljplan i samband med vägplan för ombyggnad av
riksväg 70/väg 270 Gussarvsrondellen-Hamre i
Hedemora, anläggning av gång- och cykelväg med
planfri passage
Sammanfattning
Vägprojekt ”V70 Gussarvsrondellen/Hamre Hedemora” syftar till att
anlägga cykelväg mellan Hedemora och Hamre och säkra en planfri passage
av riksväg 70 för oskyddade trafikanter. Vägprojektet handläggs som typfall
2 med framtagande av vägplan. Vägplanen avses sändas ut på granskning i
mars. Intrång för vägområde berör tre detaljplaner och kvartersmark för
handelsverksamhet och småindustri. En vägplan får inte antas i strid med
detaljplan.
Vid kommunstyrelsens strategiutskott den 15 april 2019 redogjorde
förvaltningschef för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för ärendet.
Strategiutskottet beslutade att föreslå till kommunstyrelsen att föreslå till
kommunfullmäktige att meddela planbesked för upphävande av detaljplan
för delar av berörda detaljplaner som drabbas av intrång av aktuell vägplan
för gång och cykelväg för väg 70/270.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 6 mars
2019 med bifogade kartor.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 27 mars 2019 § 38
Kungörelse och granskning av vägplan för ombyggnad av V70/270
Gussarvsrondellen-Hamre i Hedemora kommun, Dalarnas län från
Trafikverket.
Kommunstyrelsens strategiutskott den 15 april 2019 § 34
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att meddela planbesked för upphävande av
detaljplan för delar av berörda detaljplaner som drabbas av intrång av aktuell
vägplan för gång och cykelväg för väg 70/270.
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§ 71

Dnr KS183-19 805

Ansökan från Falu Domstolars Nämndemannaförening
Sammanfattning
Falu Domstolars Nämndemannaförening ansökte om bidrag för 2019 med
7200 kronor. Från Hedemora kommunfullmäktige har utsetts 12 nämndemän
vilket innebär bidrag på 600 kronor per nämndeman.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Falu Domstolars Nämndemannaförening den 20 mars 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 april 2019 § 51
Yrkande
Lennart Mångs (M) yrkar att ansökan från Falu Domstolars Nämndemannaförening ska avslås.
Anette Granegärd (C) yrkar att ansökan från Falu Domstolars Nämndemannaförening ska bifallas.
Ordförande ställer de båda yrkande mot varandra och finner att ansökan från
Falu Domstolars Nämndemannaförening ska bifallas.
Kommunstyrelsens beslut
1. Ett bidrag på 7200 kronor beviljas till Falu Domstolars
Nämndmannaförening för året 2019.
2. Ett bidrag på 7200 kronor ska utbetalas årligen till Falu Domstolars
Nämndmannaförening under nuvarande mandatperiod 2019–2023.
3. Uppdrag ges till ekonomiavdelningen att utbetala ett årligt bidrag på
7200 kronor till Falu Domstolars Nämndemannaförening för mandatperioden 2019–2023. Utbetalning av bidraget ska ske i april månad.
Reservation
Lennart Mångs (M) och Britt-Inger Remning (M) reserverar sig mot beslutet
med motiveringen att bidragsansökan inte stämmer överens med Hedemora
kommuns bidragsnorm för föreningsverksamhet.

Utdrag till
Falu Domstolars Nämndemannaförening
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§ 72

Dnr KS187-19 106

Utökat uppdrag inom Gemensam nämnd för tillsyn av
alkohol, tobak och receptfria läkemedel (ATL) gällande
tillståndsprövning och tillsyn av tobak samt justering
av reglemente och samarbetsavtal utifrån ny tobakslag
2019
Sammanfattning
Den 12 december 2018 sade riksdagen ja till regeringens förslag om nya
regler som rör tobak. Det innebär att Sverige får en ny lagstiftning, Lag om
tobak och liknande produkter (LTLP) som träder i kraft 1 juli 2019. I och
med detta upphävs både Tobakslag och Lag om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare. Bestämmelserna gällande e-cigaretter och flertalet av
reglerna kring tobak förs över till den nya lagen. De nya reglerna innebär
bl.a. att det krävs tillstånd för att sälja tobak i både parti- och detaljhandel.
Kommunen kommer att göra en ekonomisk granskning och
lämplighetsprövning av den som ansöker om tillstånd. För e-cigaretter
kommer som idag enbart anmälningsplikt att gälla.
Den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel
föreslår nu samtliga kommuner som ingår i den gemensamma nämnden om
ett utökat uppdrag för tillståndsprövning och tillsyn av tobak samt justering
av reglemente och samarbetsavtal.
En kommun får ta ut avgift för ansökan om tillstånd och sin tillsyn av den
som bedriver tillståndspliktig försäljning av tobak enligt 8 kap 1 och 2 §§ i
den nya lagen. Förslaget på de nya avgifterna bedöms kunna finansiera den
fördyrning som uppkommer i och med ökat administrativt arbete och
tillsynsverksamhet samt även en tidsbegränsad utökning av personal utifrån
en ökad arbetsbelastning.
Gemensam nämnd för tillsyn av alkohol, tobak och receptfria läkemedel
beslutade den 19 mars 2019 att föreslå respektive medlemskommuns
kommunfullmäktige att:
1. Tillsynen av tobak enligt den nya tobakslagen (LTLP) ska ingå i den
gemensamma nämndens uppdrag.
2. Under förutsättning att respektive kommunfullmäktige beslutar enligt
förslag justeras gemensamma nämndens reglemente och
samarbetsavtal.
Forts. § 72
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Forts. § 72
3. Ansökningsavgift för tillstånd att sälja tobak får tas ut med 8 000
kronor från de detaljhandlare som försäljer tobak.
4. Ansökningsavgift för tillstånd att sälja tobak får tas ut med 9 000
kronor från de partihandlare som försäljer tobak.
5. Tillsynsavgift för tobak får tas ut med 1 500 kronor från både
detaljhandel och partihandel som säljer tobak.
Beslutsunderlag
Gemensam nämnd för tillsyn av alkohol, tobak och receptfria läkemedel den
19 mars 2019 § 14
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 april 2019 § 52
Förslag till kommunfullmäktige
1. Tillsynen av tobak enligt den nya tobakslagen (LTLP) ska ingå i den
gemensamma nämndens uppdrag.
2. Under förutsättning att respektive kommunfullmäktige beslutar enligt
förslag justeras gemensamma nämndens reglemente och
samarbetsavtal.
3. Ansökningsavgift för tillstånd att sälja tobak får tas ut med 8 000
kronor från de detaljhandlare som försäljer tobak.
4. Ansökningsavgift för tillstånd att sälja tobak får tas ut med 9 000
kronor från de partihandlare som försäljer tobak.
5. Tillsynsavgift för tobak får tas ut med 1 500 kronor från både
detaljhandel och partihandel som säljer tobak.
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§ 73

Dnr KS 047-19 225

Behandling av motion om solpaneler på Tjädernhuset
Sammanfattning
Följande motion av Lennart Mångs (M) anmäldes vid kommunfullmäktige
den 17 januari 2019:
”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.”
Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kan inte direkt uttala sig i denna fråga
eftersom byggnaden ägs av Hedemora kommunfastigheter AB. Yttrande
begärdes in från fastighetsägaren Hedemora Kommunfastigheter AB.
Yttrande inkom måndag den 11 mars 2019 och Hedemora
kommunfastigheter AB ställer sig positiva till att utreda detta vidare i samråd
med styrelsen för bolaget.
Kommunstyrelsens strategiutskott behandlade den 15 april 2019 motionen
och beslutade föreslå till kommunstyrelsen att föreslå till kommunfullmäktige att:
1. Kommunstyrelsen föreslås bifalla motionen.
2. Kommunstyrelsen föreslås besluta att förslaget utreds vidare av
Hedemora kommunfastigheter AB och beslutas av Hedemora
Kommunfastigheters styrelse i samband med projektering av
ombyggnaden av Tjädernhuset.

Forts. § 73
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Forts. § 73
Beslutsunderlag
Motion från Lennart Mångs (M) 16 januari 2019
Protokoll från kommunfullmäktige 17 januari 2019
Yttrande från Hedemora kommunfastigheter 11 mars 2019
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 12 mars
2019
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 27 mars 2019 § 41
Kommunstyrelsens strategiutskott den 15 april 2019 § 36
Förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen bifalles.
2. Uppdrag ges till Hedemora kommunfastigheter AB, och beslutas av
Hedemora Kommunfastigheters styrelse, att i samband med
projektering av ombyggnaden av Tjädernhuset utreda förslaget
vidare.
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§ 74

Dnr KS 119-18 821

Klosterhallen i Långshyttan – utredning om att bygga
om anläggningen till multiarena
Sammanfattning
Ishallen Klosterhallen i Långshyttan har sedan 2014 inte använts för tänkt
verksamhet. Efter en utredning om att bygga om anläggningen till en
multiarena har fritidsenheten under 2017/2018 sonderat möjligheten för
uthyrning av anläggningen till idrotter med funktionsvarianter ( så kallad
paraidrott).
Fritidsenhetens slutbedömning ett och ett halvt år efter påbörjad process är
att tillräckligt intresse inte finns kvar hos paraidrotten eller andra intressenter
för att fortsätta utveckla konceptet.
Bildningsförvaltningens bedömning är att miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att
avyttra lokalen alternativt hitta en extern hyresgäst.
Kommunstyrelsens strategiutskott beslutade den 15 april 2019 att föreslå till
kommunstyrelsen att ställa sig bakom bildningsförvaltningens förslag att
uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda möjligheten
att hyra ut hallen till extern verksamhet alternativt att avyttra Klosterhallen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen 7 februari 2018
Strategiutskottet 5 mars 2018 § 19
Strategiutskottet 14 maj 2018 § 38
Minnesanteckningar 28 januari 2019 Möte i Klosterhallen
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen 4 februari 2019
Kommunstyrelsens strategiutskott den 15 april 2019 § 37

Forts. § 74

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

35(45)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-05-07

Forts. § 74
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom bildningsförvaltningens förslag
att uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda
möjligheten att hyra ut hallen till extern verksamhet alternativt att
avyttra Klosterhallen.
2. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda
möjligheten att hyra ut hallen till extern verksamhet alternativt att
avyttra Klosterhallen.

Utdrag till
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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§ 75

Dnr KS222-19 168

Risk- och sårbarhetsanalys för Hedemora kommun
2019–2022
Sammanfattning
Säkerhetschefen och insatsledare från räddningstjänsten presenterar ärendet
på sammanträdet.
Beslutsunderlag
Risk- och sårbarhetsanalys för Hedemora kommun 2019–2022 den 16 april
2019
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 april 2019 § 56
Förslag till kommunfullmäktige
Presenterad Risk- och sårbarhetsanalys för Hedemora kommun 2019–2022
godkänns.
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§ 76

Dnr KS528-18 800

Fritids- och kulturpolitisk strategi 2019–2022
Sammanfattning
Under perioden 2015–2018 har Hedemora kommun haft en av
kommunfullmäktige beslutad kulturpolitisk handlingsplan.
Under samma period har arbetet pågått att utarbeta ett motsvarande
dokument för fritidsområdet. 2018 beslutades att för perioden 2019–2022
utforma ett gemensamt dokument för fritids- och kulturområdena, den
Fritids- och Kulturpolitiska strategin.
Den 18 december 2018 beslutade kommunstyrelsens strategiutskott att
uppdra till kommunikationsavdelningen att kontrollera att strategin har en
layout som stämmer enligt kommunikationsplanen innan ärendet tas upp i
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Förslag till Fritids- och kulturpolitisk strategi 2019–2022
Bildningsnämnden den 6 november 2018 § 132
Kommunstyrelsens strategiutskott den 18 december 2018 § 85
Kommunikationsavdelningens förslag den 16 april 2019
Kommunstyrelsens beslut
Uppdrag ges till bildningsförvaltningen att korrekturläsa förslaget till Fritidsoch kulturpolitiskstrategi 2019–2022 innan den kan behandlas i
kommunfullmäktige.
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer presenterad Fritids- och kulturpolitiskstrategi
2019–2022.
Deltar inte
Lennart Mångs (M) och Britt-Inger Remning (M) deltar inte i beslutet.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen
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§ 77

Dnr KS181-19 107

Årsredovisning 2018 för AB Hedemorabostäder
Sammanfattning
AB Hedemorabostäder har översänt sin årsredovisning för 2018.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2018 från AB Hedemorabostäder den 18 mars 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 april 2019 § 47
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av AB Hedemorabostäders årsredovisning
2018 och tillstyrker detsamma.

Utdrag till
AB Hedemorabostäder
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§ 78

Dnr KS181-19 107

Årsredovisning 2018 för Hedemora kommunfastigheter
AB
Sammanfattning
Hedemora kommunfastigheter AB har översänt sin årsredovisning för 2018.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2018 från Hedemora kommunfastigheter AB den 18 mars
2019
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 april 2019 § 48
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av Hedemora kommunfastigheter AB:s
årsredovisning 2018 och tillstyrker detsamma.

Utdrag till
Hedemora Kommunfastigheter AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

40(45)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-05-07

§ 79

Dnr KS201-19 170

Årsredovisning 2018 för Södra Dalarnas
Räddningstjänstförbund
Sammanfattning
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund har översänt sin årsredovisning för
2018. Förslag till kommunfullmäktige är att:
1. Årsredovisningen 2018 för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund
godkänns.
2. Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2018 från Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund den 29
mars 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 april 2019 § 49
Förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisningen 2018 för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund
godkänns.
2. Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018.
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§ 80

Dnr KS103-19 106

Årsredovisning 2018 för Hjälpmedelsnämnden i
Dalarna
Sammanfattning
Hjälpmedelsnämnden i Dalarna har översänt sin årsredovisning för 2018.
Förslag till kommunfullmäktige är att:
1. Årsredovisningen 2018 för Hjälpmedelsnämnden i Dalarna
godkänns.
2. Hjälpmedelsnämnden i Dalarna beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2018 från Hjälpmedelsnämnden i Dalarna den 7 april 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 april 2019 § 50
Förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisningen 2018 för Hjälpmedelsnämnden i Dalarna
godkänns.
2. Hjälpmedelsnämnden i Dalarna beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018.
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§ 81

Redovisning av status för uppdragsbevakningen
Sammanfattning
Redovisning av ej verkställda och pågående uppdrag redovisas på
sammanträdet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av redovisningen av ej verkställda och
pågående uppdrag.
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§ 82

Delgivningar
Följande delgivningar presenteras:
a) Protokoll från kommunstyrelsens strategiutskott den 15 april 2019
b) Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 april 2019
c) Protokoll från extra sammanträde med kommunstyrelsens
arbetsutskott den 17 april 2019
d) Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 april 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av delgivningarna.
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§ 83

Rapporter
Följande rapport lämnas:
Christina Lundgren (C) informerar om att det är Öppet Hus idag den 7 maj
2019 gällande Bergarbetarutbildningen.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten.
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