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§ 38

Fastställande av dagordning
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändring:
Ä 16 Uppdrag om att ta fram en övergripande plan för en ev. pandemi,
tillkommer.
Kommunstyrelsens beslut
Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag.
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§ 39

Dnr KS041-19 041

Rapport gällande Hedemora kommuns sparpaket 2020
Sammanfattning
Kommunstyrelsen delges nämndernas rapport gällande arbetet med
Hedemora kommuns sparpaket 2020.
När kommunstyrelsen behandlade ärendet den 4 februari 2020 så beslutade
kommunstyrelsen att nämnderna ska presentera underlagen i en mer likartad
rapport till nästa uppföljning den 3 mars 2020. Rapporten ska också vara
tydligt och visa aktuell status samt utfall för åtgärderna.
Beslutsunderlag
Underlag från ekonomiavdelningen den 28 januari 2020
Kommunstyrelsen den 4 februari 2020 § 33
Yrkande
Lennart Mångs (M) yrkar följande:
”För att kunna uppfylla uppdraget som förtroendevald i kommunstyrelsen är
det av stor vikt att de rutiner och arbetssätt som tillämpas för beredning av
ärenden till styrelsen och nämnder är ändamålsenliga och utformade så att
ledamöterna känner att ärendena är tillräckligt utredda/förberedda och att
beredningen av ärendena stödjer ledamöterna i beslutsprocessen.
På senaste Kommunstyrelse 2020-02-04 under §33 står det följande,
Kommunstyrelsen efterlyser en mer likartad rapport från alla nämnder tills
nästa uppföljning. Rapporten bör tydligt visa aktuell status och utfall för
åtgärderna.
Jag yrkar:
Moderaterna efterlyser en tydlig likartad rapport från samtliga nämnder där
man klart och tydligt ser förslag på beslut, beslutade åtgärder, status nuläge,
kvar att genomföra och hur ser besparingen i svenska kronor ut just NU!”
Ordförande finner att yrkandet bifalles.

Forts. § 39

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Forts. § 39
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
2. Till kommande rapportering till kommunstyrelsen den 7 april 2020
ska nämnderna ta fram en tydlig likartad rapport där man klart och
tydligt ser:
- förslag på beslut,
- beslutade åtgärder,
- status nuläge,
- kvar att genomföra och
- hur ser besparingen i svenska kronor ut just nu.

Utdrag till
Ekonomiavdelningen
Nämnderna

Justerandes sign
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§ 40

Dnr KS450-19 043

Behandling av motion om genomlysning av
kommunens verksamheter och upprättande av
strategisk plan
Sammanfattning
Följande motion av Lennart Mångs (M) anmäldes som inkommen vid
kommunfullmäktige den 24 september 2019:
”Kostnaderna för kommunens verksamheter är i dag avsevärt högre än
intäkterna och detta är naturligtvis inte hållbart i längden. Enligt nuvarande
prognos beräknas kommunen göra ett underskott på 30,2 mkr för 2019.
Pågående budgetarbete för 2020 pekar också på fortsatt underskott i
storleksordningen 40 mkr.
För att åstadkomma en ekonomi i balans och kunna möta framtida ökade
kostnader samt nödvändiga överskott, behöver kommunens årskostnader
minskas med i storleksordningen 60-70 mkr. Ska rätt effektiviseringar,
strukturförändringar och besparingar uppnås krävs, enligt vår uppfattning, en
total genomlysning av samtliga kommunens verksamheter.
En långsiktig strategisk plan bör också upprättas, då det är av största vikt att
ta ett samlat grepp om hur vi vill använda våra resurser i framtiden. Och vi
måste också våga prioritera.
En strategisk plan bör omfatta 5-10 år och kommer att utgöra ett värdefullt
underlag för budgetarbetet och inriktning för kommunens verksamheter.
Med hänvisning till vad som redovisas ovan yrkar vi att kommunfullmäktige
beslutar;
att en genomlysning snarast möjligt genomförs av samtliga nämnders
verksamheter och
att genomlysningen ska genomföras av någon/några som inte har sin chef
inom kommunens förvaltningar och
att en långsiktig strategisk plan upprättas för kommunen.”
Motionen remitterades till kommunstyrelsen.

Forts. § 40
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Forts. § 40
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse den 17 januari 2020
att kommunfullmäktige ska besluta om att:
1. anse att motionen är besvarad gällande att en genomlysning snarast
möjligt genomförs av samtliga nämnders verksamheter och att
genomlysningen ska genomföras av någon/några som inte har sin
chef inom kommunens förvaltningar, samt att
2. bifalla att en långsiktig strategisk plan upprättas för kommunen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade motionen den 11 februari 2020
och föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom
kommunstyrelseförvaltningens yttrande i tjänsteskrivelsen. Lennart Mångs
(M) reserverade sig mot beslutspunkten 1.
Beslutsunderlag
Motion från Lennart Mångs (M) m.fl. den 23 september 2019
Kommunfullmäktige den 24 september 2019 § 149
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 17 januari 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 februari 2020 § 27
Yrkande
Lennart Mångs (M) yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Ordförande finner att yrkandet avslås.
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. anse motionen besvarad gällande att en genomlysning snarast möjligt
genomförs av samtliga nämnders verksamheter och att
genomlysningen ska genomföras av någon/några som inte har sin
chef inom kommunens förvaltningar, samt att
2. bifalla att en långsiktig strategisk plan upprättas för kommunen.
Reservation
Lennart Mångs (M), Sofia Axelsson (M), Allan Mattsson (KL), Per
Bengtsson (KL), Anna Eling (L) och Marit Andersson (SD) reserverar sig
mot beslutet.
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§ 41

Dnr KS600-19 511

Behandling av motion om att se över
parkeringsbevakningen i kommunen
Sammanfattning
Följande motion av Larz Andersson (KL) anmäldes som inkommen vid
kommunfullmäktige den 27 november 2019:
”Kommunen har ansvar för trafiken och gatorna i kommunen. Som en del i
detta har kommunen ett avtal för parkeringsbevakning.
Parkeringsbevakningen fungerar inte tillfredställande i kommunen. På
helger, kvällar och nätter verkar parkeringsbevakning saknas helt.
Parkeringsbevakningsfrågan är extra aktuell just nu när vintern närmar sig
och snöröjningen är beroende av att kommunens parkeringsregler följs.
Jag föreslår därför att Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag
att se över avtalet för parkeringsbevakningen i kommunen.”
Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade motionen den 29 janauri
2020 och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska avslås med
motiveringen att det sedan tre år tillbaka finns ett avtal med Avarn för
parkeringsövervakning dagtid vardagar, men även kvällar, nätter och helger.
Det som framförs i motionen uppfylls redan i nuvarande avtal.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade motionen den 11 februari 2020
och föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslutsunderlag
Motion från Larz Andersson (KL) den 14 november 2019
Kommunfullmäktige den 27 november 2019 § 195
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 29 januari 2020 § 7
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 februari 2020 § 28
Yrkande
Anja Hedqvist (S) yrkar att motionen ska anses vara besvarad med
hänvisning till att det sedan tre år tillbaka finns ett avtal med Avarn för
parkeringsövervakning dagtid vardagar, men även kvällar, nätter och helger.
Det som framförs i motionen uppfylls redan i nuvarande avtal.
Ordförande finner att yrkandet bifalles.
Forts. § 41

Justerandes sign
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Forts. § 41
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses vara besvarad med hänvisning till att det sedan tre år tillbaka
finns ett avtal med Avarn för parkeringsövervakning dagtid vardagar, men
även kvällar, nätter och helger. Det som framförs i motionen uppfylls redan i
nuvarande avtal.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

10(28)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-03-03

§ 42

Dnr KS599-19 514

Behandling av motion om att se över parkeringarna i
kommunen
Sammanfattning
Följande motion av Larz Andersson (KL) anmäldes som inkommen vid
kommunfullmäktige den 27 november 2019:
”Kommunen ansvarar för ett antal parkeringar runt om i kommunen. Många
är väl fungerande men vissa saknar belysning, markeringar och tydlig
skyltning. Översyn bör också ske av fördelningen mellan P-platser, förhyrda,
parkering för rörelsehindrade och elbilsplatser. Jag föreslår därför att Miljöoch Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att de över de kommunala
parkeringsplatserna.”
Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade motionen den 29 janauri
2020 och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska avslås med
motiveringen att då översyn av parkeringar redan är igång i och med att
parkeringsutredning redan hösten 2019 påbörjats som en del i arbetet med
kommunens Trafikplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade
motionen den 11 februari 2020 och föreslår kommunfullmäktige att avslå
motionen.
Beslutsunderlag
Motion från Larz Andersson (KL) den 14 november 2019
Kommunfullmäktige den 27 november 2019 § 194
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 29 januari 2020 § 8
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 februari 2020 § 29
Yrkande
Anja Hedqvist (S) yrkar att motionen ska anses vara besvarad med
hänvisning till att en översyn av parkeringar redan är igång i och med att
parkeringsutredning redan hösten 2019 påbörjats som en del i arbetet med
kommunens Trafikplan.
Ordförande finner att yrkandet bifalles.
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses vara besvarad med hänvisning till att en översyn av
parkeringar redan är igång i och med att parkeringsutredning redan hösten
2019 påbörjats som en del i arbetet med kommunens Trafikplan.
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§ 43

Dnr KS655-19 040

Yttrande över granskningsrapport av kommunens
ekonomiska styrning
Sammanfattning
Kommunrevisionen har inkommit med en granskning över kommunens
ekonomiska styrning, som är ställd till omsorgsnämnden, bildningsnämnden,
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen.
I granskning rekommenderas att kommunen:
1. Utveckla arbetet med långsiktiga prognoser i syfte att skapa kunskap
och handlingsberedskap.
2. Ytterligare säkerställa att det finns en handlingsberedskap för att
kunna omprioritera mellan olika verksamheter. I detta ingår att
förtydliga helhetsperspektivet för chefer och medarbetare.
3. Utveckla en mer transparent budgetmodell i syfte att skapa en bättre
förankring både politiskt och i verksamheten vilket i sin tur leder till
förbättrade förutsättningar att få önskade effekter av åtgärderna.
4. Åtgärdsplaner bör förtydligas och antas politiskt och det bör
säkerställas att det finns en tydlig ansvarsfördelning gällande beslut
om besparingsåtgärder.
5. För att åstadkomma en effektiv budgetprocess är det viktigt att
tjänstemännen har tydliga direktiv att arbeta utifrån redan i ett tidigt
skede.
6. Ett övergripande styrdokument för den ekonomiska styrningen bör
tas fram där bl.a. roller och ansvar samt principer för uppföljning
förtydligas.
7. Kvaliteten på periodiseringar behöver förbättras.
8. Förtydliga syftet med prognoser för att öka trovärdigheten.
I kommunstyrelseförvaltningens yttrande den 21 janauri 2020 instämmer
förvaltningen i kommunrevisionens synpunkter. Kommunen har ett antal
områden som behöver förbättras, men samtidigt vill förvaltningen påpeka att
det sker kontinuerligt ett arbete för att förbättra styrning och uppföljning av
kommunens olika verksamheter.
Bildningsnämnden har den 27 januari 2020 beslutat att ställa sig bakom
ekonomichefens yttrande.
Forts. § 43

Justerandes sign
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Forts. § 43
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 27 januari 2020 beslutat att
ställa sig bakom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande daterat
den 16 januari 2020.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade granskningsrapporten den 11
februari 2020 och beslutade att lämna ärendet utan eget förslag till
kommunstyrelsen.
Omsorgsnämnden behandlade granskningen den 12 februari 2020 och
beslutade att ställa sig bakom kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
daterad den 21 januari 2020.
Beslutsunderlag
Granskningsrapport från kommunrevisionen den 4 december 2019
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 21 januari 2019
Bildningsnämnden den 27 januari 2020 § 3
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 29 januari 2020 § 6
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 februari 2020 § 30
Omsorgsnämnden den 12 februari 2020 § 18
Yrkande
Christina Lundgren (C) yrkar att ekonomichefen ska till kommunstyrelsen
den 7 april 2020 presentera en åtgärdsplan för de synpunkter som
framkommit i granskningen.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunstyrelseförvaltningens
tjänsteskrivelse daterad den 21 januari 2020 och antar det som sitt
yttrande över granskningsrapporten av kommunens ekonomiska
styrning.
2. Ekonomichefen ska till kommunstyrelsen den 7 april 2020 presentera
en åtgärdsplan för de synpunkter som framkommit i granskningen.

Utdrag till
Ekonomichefen
Kommunrevisionen
Nämnderna

Justerandes sign
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§ 44

Dnr KS061-20 167

Policy för Hedemora kommuns säkerhetsskyddsarbete
Sammanfattning
Förslag till policy för Hedemora kommuns säkerhetsskyddsarbete
presenteras.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 11 februari 2020
och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta presenterat förslag till
policy för Hedemora kommuns säkerhetsskyddsarbete.
Beslutsunderlag
Förslag till policy för Hedemora kommuns säkerhetsskyddsarbete från
kommunstyrelseförvaltningen den 17 januari 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 februari 2020 § 31
Förslag till kommunfullmäktige
Presenterat förslag till policy för Hedemora kommuns säkerhetsskyddsarbete
antas.
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§ 45

Dnr KS087-20 106

Nominering till Intresseföreningen Bergslaget
Sammanfattning
Intresseföreningen Bergslagets medlemmar erbjuds att lämna förslag på
ledamöter till styrelse samt revisorer.
Nomineringar ska lämnas senast 20 mars 2020. Val sker på årsmötet den 25
maj 2020.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 11 februari 2020
och beslutade att lämna ärendet utan eget förslag till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Inbjudan till nominering från Intresseföreningen Bergslaget den 27 januari
2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 februari 2020 § 33
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte nominera någon som ledamot eller revisor
till styrelsen för Intresseföreningen Bergslaget.

Utdrag till
Intresseföreningen Bergslaget

Justerandes sign
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§ 46

Dnr KS336-19 010

Redovisning av utredningen om driftsformer för
kommunala bolag
Sammanfattning
Arbetsutskottet beslutade den 25 juni 2019 att uppdra till ekonomiavdelningen att anlita företaget INJEKTION Företagsutveckling AB för att
utreda de ekonomiska, skattemässiga och juridiska konsekvenserna av olika
sätt att driva verksamheten i framtiden för de kommunala bolagen Hedemora
Kommunfastigheter AB och Hedemora Näringsliv AB.
På kommunstyrelsens sammanträde den 15 oktober 2019 presenteras förslag
om framtida driftsformer för de kommunala bolagen.
Kommunstyrelsen beslutade den 12 november 2019 att uppdra till
kommundirektören att utreda förslaget i rapporten rörande Hedemora
Näringsliv AB och att till kommunstyrelsen den 3 mars 2020 presentera
förslag till ställningstagande.
På sammanträdet presenterar kommundirektören vilka effekter en eventuell
avveckling av Hedemora Näringsliv AB och att istället lägga
näringslivsfrågorna i en kommunal förvaltning. Vidare presenteras tre
alternativ:
1. Näringslivsfrågorna kan läggas i kommunstyrelseförvaltningens
avdelning Tillväxt och kommunikation.
2. Näringslivsfrågorna kan läggas inom kommunstyrelseförvaltningen i
en ny avdelning, Tillväxtavdelningen
3. Om miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen blir kvar som en
förvaltning i kommunen så kan en avdelning tillskapas med namnet
Tillväxt och samhälle
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomiavdelningen den 24 juni 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 juni 2019 § 97
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 september 2019 § 129
Rapport från INJEKTION Företagsutveckling AB den 15 oktober 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 oktober 2019 § 153
Rapport från INJEKTION Företagsutveckling AB den 12 november 2019
Kommunstyrelsen den 12 november 2019 § 161
Presentation från kommundirektören den 3 mars 2020
Forts. § 46
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Forts. § 46
Yrkande
Christina Lundgren (C) yrkar att uppdrag ges kommundirektören att skicka
de tre förslagsalternativen, med en komplettering med projektbeskrivningar
och ägardirektiv, på remiss till kommunens partier som finns representerade
i kommunfullmäktige, Hedemora Näringsliv AB och Hedemora
Handlingskraft. Presentation av remissvaren ska ske till kommunstyrelsen
den 2 juni 2020.
Ordförande finner att yrkandet bifalles.
Kommunstyrelsens beslut
Uppdrag ges kommundirektören att skicka de tre förslagsalternativen, med
en komplettering med projektbeskrivningar och ägardirektiv, på remiss till
kommunens partier som finns representerade i kommunfullmäktige,
Hedemora Näringsliv AB och Hedemora Handlingskraft. Presentation av
remissvaren ska ske till kommunstyrelsen den 2 juni 2020.

Utdrag till
Kommundirektören
Uppdragsbevakningen
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§ 47

Dnr KS025-20 001

Förslag till ny politisk organisation – upphörande av
bildningsnämnd och omsorgsnämnd samt ny utökad
kommunstyrelse med fler utskott
Sammanfattning
Förslag presenteras om att föreslå kommunfullmäktige att förändra den
politiska organisationen genom att ta bort förvaltningsnämnderna vad gäller
Bildningsförvaltningen och Omsorgsförvaltningen, och istället lägga ett
Bildningsutskott, ett Kultur- och fritidsutskott, ett Omsorgsutskott och ett
Myndighetsutskott under Kommunstyrelsen.
Till följd av den här organisationsförändringen föreslås att antalet ordinarie
ledamöter i Kommunstyrelsen utökas till 15 ledamöter och att antalet
ersättare utökas till 30 ersättare.
I Bildningsutskottet och Omsorgsutskottet föreslås 7 ordinarie ledamöter och
7 ersättare.
I Kultur- och fritidsutskottet och Myndighetsutskottet föreslås 3 ordinarie
ledamöter och 3 ersättare.
Kommunstyrelsens arbetsutskott utökas antalet ledamöter till 5 ordinarie
samt 5 ersättare.
I Strategiutskott sker ingen förändring.
Fyllnadsvalen till Kommunstyrelsen föreslås ske på Kommunfullmäktige
den 24 mars 2020.
Tidpunkten för när organisationen ska träda i kraft föreslås vara 2020-05-01.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 21 janauri 2020
och beslutade att lämna ärendet utan eget förslag till kommunstyrelsen den 3
mars 2020.
Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande den 8
januari 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 januari 2020 § 18
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Forts. § 47
Yrkande
Berndt Nygårds (S) yrkar att en fullmäktigeberedning ska inrättas med syfte
att bereda förslag till ny politisk organisation.
Ordförande finner att yrkandet bifalles.
Förslag till kommunfullmäktige
En fullmäktigeberedning ska inrättas med syfte att bereda förslag till ny
politisk organisation.
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§ 48

Redovisning av obehandlade motioner
Sammanfattning
Följande motioner inlämnade till kommunfullmäktige har ännu inte
behandlats:
a) KS147-19 049 Motion från Leif Stenberg (MP) om att inte begära
aktieutdelning från Hedemora Energi AB, 2019-02-27, remitterad till
kommunstyrelsen.
b) KS207-19 624 Motion från Gunilla Brandt-Jonsson (SD) om drogtester i
skolan, 2019-04-02, remitterad till bildningsnämnden. Motionen
återremitterades av kommunfullmäktige till bildningsnämnden den 18
februari 2020.
c) KS271-19 811 Motion från Gunilla Brandt-Jonsson (SD) om badplats för
personer med funktionsnedsättning, 2019-05-09, remitterad till miljöoch samhällsbyggnadsnämnden.
d) KS289-19 009 Motion från Gunilla Brandt-Jonsson (SD) om
effektivisering vid inköp inom kommunal verksamhet –
Beställningsportalen, 2019-05-16, remitterad till kommunstyrelsen.
e) KS290-19 001 Motion från Gunilla Brandt-Jonsson (SD) om alternativ
politisk organisation, 2019-05-16, remitterad till kommunstyrelsen.
f) KS410-19 732 Motion från Gunilla Brandt-Jonsson (SD) och Marit
Andersson (SD) om att införa en tjänst som fast omsorgskontakt, 201909-08, remitterad till omsorgsnämnden.
g) KS450-19 043 Motion från Lennart Mångs (M) m.fl. om genomlysning
av kommunens verksamheter och upprättande av strategisk plan, 201909-23, remitterad till kommunstyrelsen.
h) KS489-19 029 Motion från Marit Andersson (SD) och Gunilla BrandtJonsson (SD) om att införa språkkrav i svenska för anställning inom
omsorgen, 2019-10-07, remitterad till bildningsnämnden och
omsorgsnämnden.
Forts. § 48
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Forts. § 48
i) KS514-19 819 Motion från Solweig Lundin (KD) om att främja mer
motion i vardagen, 2019-10-18, remitterad till bildningsnämnden och
kommunstyrelsen.
j) KS515-19 700 Motion från Solweig Lundin (KD) om att "bygga broar"
mellan gamla och unga - skapa ett projekt där ungdomar besöker äldre
för att erbjuda hjälp med vardaglig teknik, 2019-10-17, remitterad till
kommunstyrelsen.
k) KS517-19 456 Motion från Solweig Lundin (KD) om motion om att
kameraövervaka miljöstationer där misskötsel förekommer, 2019-10-17,
remitterad till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
l) KS518-19 750 Motion från Solweig Lundin (KD) om motion om att
utöka Familjecentralens omfattning, 2019-10-17, remitterad till
bildningsnämnden.
m) KS519-19 335 Motion från Solweig undin (KD) om att skapa en
projektgrupp med uppgift att inventera framtida möjliga odlingsytor,
2019-10-17, remitterad till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
n) KS520-19 629 Motion från Solweig Lundin (KD) om att anställa en
person som ska skapa trygghet på och i skolorna i centrala Hedemora,
2019-10-17, remitterad till bildningsnämnden.
o) KS599-19 514 Motion från Larz Andersson (KL) om att se över
parkeringarna i kommunen, 2019-11-14, remitterad till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.
p) KS600-19 511 Motion från Larz Andersson (KL) om att se över
parkeringsbevakningen i kommunen, 2019-11-14, remitterad till miljöoch samhällsbyggnadsnämnden.
q) KS684-19 622 Motion från Christina Lundgren (C) om att införa
schemalagda skolmåltider i Hedemora kommuns grundskolor, 2019-1213, remitterad till bildningsnämnden.

Forts. § 48

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

21(28)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-03-03

Forts. § 48
r) KS032-20 622 Motion från Solweig Lundin (KD) om att kostinformation
ska ges till kommunens skolelever, 2020-01-14, remitterad till
bildningsnämnden.
s) KS033-20 600 Motion från Solweig Lundin (KD) om att skolan ska
förbättra kommunikation med företagen och informera om vikten av att
välja specialutbildningar, 2020-01-14, remitterad till bildningsnämnden.
t) KS034-20 610 Motion från Solweig Lundin (KD) om utbildning för
ungdomar i vardagsekonomi, 2020-01-14, remitterad till
bildningsnämnden.
u) KS037-20 409 Motion från Anna Eling (L) om att fasa ut plastartiklar i
kommunen, 2020-01-15, remitterad till kommunstyrelsen.
v) KS038-20 600 Motion från Anna Eling (L) om att NPF-säkra skolorna i
kommunen, 2020-01-15, remitterad till bildningsnämnden.
w) KS039-20 734 Motion från Anna Eling (L) om att öppna ett
demensboende med djurprofil, 2020-01-15, remitterad till
omsorgsnämnden.
x) KS040-20 112 Motion från Anna Eling (L) om att utreda
förutsättningarna för att införa en borgerlig namngivningsceremoni i
Hedemora, 2020-01-15, remitterad till kommunstyrelsen.
y) KS044-20 029 Motion från Anna Eling (L) om att utreda om det finns en
eller flera lämpliga enheter för att genomföra en pilotverksamhet för en
innovationstimme, 2020-01-15, remitterad till kommunstyrelsen.
z) KS047-20 629 Motion från Anna Eling (L) om att utveckla och
iordningställa ett Ungdomens Hus, 2020-01-15, remitterad till
bildningsnämnden.
å) KS048-20 629 Motion från Solweig Lundin (KD) om information till
kommunens skolelever om drogmissbruk, 2020-01-15, remitterad till
bildningsnämnden.

Forts. § 48
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Forts. § 48
ä) KS064-20 040 Motion från Marit Andersson (SD) om att redovisa
kostnader för kommunala verksamheter som styrs av lagkrav, 2020-0121, remitterad till kommunstyrelsen.
ö) KS065-20 139 Motion från Marit Andersson (SD) om att införa
integrationsplikt för nyanlända och asylsökande i Hedemora kommun,
2020-01-21, remitterad till bildningsnämnden.
aa) KS080-20 160 Motion från Marit Andersson (SD) om att kommunen ska
kameraövervaka platser som upplevs som otrygga, 2020-01-22,
remitterad till kommunstyrelsen.
bb) KS122-20 209 Motion från Lennart Mångs (M) om att undersöka
möjligheten att bygga omsorgsboende i kombination med förskola, 202002-10, remitterad till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Rutin för påminnelser av obehandlade motioner är att kommunsekreteraren
delger förvaltningarna en lista över obehandlade motioner en gång per
månad.
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige förklarar sig ha tagit del av redovisningen av
obehandlade motioner.
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§ 49

Redovisning av obehandlade medborgarförslag
Sammanfattning
Följande medborgarförslag inlämnade till kommunfullmäktige har ännu inte
behandlats:
a) KS157-19 842 Medborgarförslag om bättre och nya besöksskyltar i
Norn, 2019-02-27, överlämnad till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.
b) KS346-19 330 Medborgarförslag om en eko-park i Hedemora, 2019-0628, överlämnad till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
c) KS350-19 512 Medborgarförslag om farthinder på de gator som har
hastighetsbegränsningar på under 50 km/h, 2019-07-08, överlämnad till
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
d) KS355-19 511 Medborgarförslag om att ta bort genomfartsförbudet för
fordonstrafik på Emaus, 2019-07-23, överlämnad till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.
e) KS396-19 312 Medborgarförslag om gatubelysning samt bom på
gångbanan mellan Korgvägen och Bladstigen på Emaus, 2019-08-29,
överlämnad till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
f) KS522-19 319 Medborgarförslag om en till ingång till gångtunneln
under järnvägen från Alstigen, 2019-10-20, överlämnad till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.
g) KS084-20 829 Medborgarförslag om att rusta upp TT-rundan och göra
den till en motionsarena, 2020-01-24, överlämnad till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.
Rutin för påminnelser av obehandlade medborgarförslag är att
kommunsekreteraren delger förvaltningarna en lista över obehandlade
medborgarförslag en gång per månad.
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Forts. § 49
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige förklarar sig ha tagit del av redovisningen av
obehandlade medborgarförslag.
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§ 50

Dnr KS188-20 020

Uppdrag att ta fram en övergripande plan för en
eventuell pandemi
Sammanfattning
Kommundirektören informerar om läget gällande spridningen av Coronaviruset och att det bör tas fram en övergripande plan för en eventuell
pandemi.
Kommunstyrelsens beslut
Uppdrag ges till kommundirektören att ta fram en övergripande plan för en
eventuell pandemi.

Utdrag till
Kommundirektören
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§ 51

Delgivningar
Följande delgivningar presenteras:
a) KS101-20 040 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut den 29
januari 2020 § 4 att anta riktlinje för komponentavskrivningar
b) Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 februari 2020
c) Hedemora Näringsliv AB:s beslut den 19 februari 2020 § 8 att
godkänna bolagsstyrningsrapport.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av delgivningarna.
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§ 52

Rapporter
Följande rapporter lämnas:
a) Christina Lundgren (C) och Stefan Norberg (S) rapporterar från 9
stycken företagsbesök:
- Gunnarssons i Hedemora AB och Dala-Husby Ekonomi och
Redovisning AB den 17 januari 2020
- Cederlings den 24 januari 2020
- Skyltstället (Screentryck) den 31 januari 2020
- Hos Gråbo och Teijas fotvård den 7 februari 2020
- Hedemora Bowling den 11 februari 2020
- Sy Companiet och Dekra den 14 februari 2020
b) Stefan Norberg (S) och Christina Lundgren (C) informerar från
möten om uppsiktsplikt och ägardialog med de kommunala bolagen
c) Christina Lundgren (C) rapporterar från Centerpartiets kommundagar
den 1 februari 2020 och att Hedemora kommuns arbete med
jämställdhetsintegrering presenterades
d) Christina Lundgren (C) rapporterar från ”Forum jämställdhet 2020”
den 4-6 februari 2020 och resultatkonferens Modellkommuner. En
rapport om arbetet kommer att presenteras på fullmäktige
e) Stefan Norberg (S) rapporterar från konferens om lokalt arbete mot
narkotika, SKR och BRÅ
f) Stefan Norberg (S) informerar om att Hedemora finns med i en
artikel i Kvalitets Magasinet nr 1 2020, ”Hedemora vågar visa rött”,
som handlar om kommunens arbete med Mål och Budget
g) Stefan Norberg (S) rapporterar från möte med Gemensamma
nämnden för upphandling den 17 februari 2020
h) Stefan Norberg (S) rapporterar från kommunens samrådsdagar i
Tällberg den 20-21 februari 2020
i) Stefan Norberg (S) och Christina Lundgren (C) informerar från
studiebesök i Tierp utifrån deras arbete med tillväxt och näringsliv.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av rapporterna.
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