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§ 33  

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändringar: 

Ä 2 a Fråga till allmänhetens frågestund om verksamheten på Hedbygläntan, 

 utgår. Tas upp på kommunfullmäktige den 16 april 2019. 

Ä 7 Serviceplan 2019–2022, utgår 

Kommunfullmäktiges beslut 

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 34 Dnr KS151-19   279 

Anmälan av medborgarförslag om ökad rörlighet på 
bostadsmarknaden i kommunen 

Sammanfattning 

Följande medborgarförslag anmäls: 

”För att underlätta rörligheten på bostadsmarknaden i kommunen föreslås att 

spärrningen på 12 månader av hyresgäster som tilldelats hyresrätt via 

Hedemorabostäder tas bort eller att det införs en byteskö för befintliga 

hyresgäster. Spärrningen leder till att kommuninvånare i akut behov av 

bostad ställs inför dilemmat att tvingas ta ett boende som inte är anpassat 

efter deras behov och därmed även förlorar alla sina ködagar, samt 

möjligheten att flytta på 12 månader. Detta skapar en tröghet på 

bostadsmarknaden och försvårar människors möjligheter att flytta. 

Barnfamiljer kan tvingas bo i för små lägenheter långa perioder. 

Äldre/ensamstående/unga får då svårare att hitta mindre lägenheter. 

Ungdomar tvingas på så viss också att bo kvar hos sina föräldrar, om de inte 

har ekonomisk möjlighet att köpa eget boende.” 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 28 februari 2019 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(26) 

Sammanträdesdatum 

2019-03-26 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 35 Dnr KS157-19   842 

Anmälan av medborgarförslag om bättre och nya 
besöksskyltar i Norn 

Sammanfattning 

Följande medborgarförslag anmäls: 

”Bättre och nya skyltar på vägarna uppe vid Norn så turisterna hittar alla 

vägar. Gör det populärare för det är ett bra besöksmål. Har hjälpt folk att 

hitta tillbaka från dom stora och vackra skogarna som är ett populärt 

besöksmål.” 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 27 februari 2019 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlåter till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att 

besluta i ärendet. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(26) 

Sammanträdesdatum 

2019-03-26 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 36  

Utdelning av Hedemorablomman 

Med upprinnelsen i en motion till kommunfullmäktige har införts att 

fullmäktige ska kunna visa sin uppskattning till någon som gjort en god 

insats för samhället och/eller varit en god ambassadör för kommunen, gärna 

inom områdena folkhälsa, jämställdhet, integration eller miljö. Barn, 

ungdomar och vuxna kan nomineras. 

Förslag på personer eller en verksamhet som ska uppvaktas samt en 

motivering till varför personen eller verksamheten förtjänar uppvaktningen, 

kan skickas till kommunen eller lämnas i en särskild brevlåda i kommunens 

reception. 

På dagens sammanträde delar kommunfullmäktiges ordförande Berndt 

Nygårds (S) ut blomma till Viola Kruse med följande motivering: 

”Hedemorablomman utdelas till Viola för sitt engagemang och idoga arbete 

på Lyckträffen i Vikmanshyttan. Varje vecka har hon gymnastik med de 

boende vilket både förgyller och bidrar till ett hälsosamt liv.” 
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§ 37 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. 

Vid kommunstyrelsen den 5 mars 2019 yrkade Allan Mattsson (KL) och Per 

Bengtsson (KL) att kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige att 

bifalla motionen. Anette Granegärd (C) och Berndt Nygårds (S) yrkade att 

kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Ordförande fann att kommunstyrelsen beslutade att föreslå till 

kommunfullmäktige att avslå motionen. Allan Mattsson (KL) och Per 

Bengtsson (KL) reserverade sig mot beslutet. 

 

 

Forts. § 37 
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Forts. § 37 

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 

Kommunstyrelsen den 5 mars 2019 § 35 

Jäv 

Lennart Mångs (M) och Britt-Inger Remning (M) anmäler jäv. 

Yrkande 

Larz Andersson (KL) och Allan Mattsson (KL) yrkar bifall till motionen. 

Lillemor Gunnarsson (C) och Leif Stenberg (MP) yrkar att motionen ska 

avslås. 

Ordförande finner att motionen ska avslås. 

Omröstning begärs. 

Beslutsgång 

Ordförande presenterar ett förslag till beslutsgång som godkänns. Den som 

vill avslå motionen röstar JA och den som vill att motionen ska bifallas 

röstar NEJ. 

Omröstningsresultat 

Vid omröstningen avgavs 22 JA-röster, 8 NEJ-röster och 5 avstod. Se 

omröstningsprotokoll på sidan 2. 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att avslå motionen. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 
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§ 38 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. 

Kommunstyrelsen beslutade den 5 mars 2019 att föreslå kommunfullmäktige 

att avslå motionen. 

 

 

Forts. § 38 
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Forts. § 38 

 

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 

Kommunstyrelsen den 5 mars 2019 § 36 

Yrkande 

Gunilla Brandt-Jonsson (SD) och Larz Andersson (KL) yrkar att motionen 

ska bifallas. 

Leif Stenberg (MP) och Ola Gilén (S) yrkar att motionen ska avslås. 

Ordförande finner att motionen ska avslås. 

Omröstnings begärs. 

Beslutsgång 

Ordförande presenterar ett förslag till beslutsgång som godkänns. Den som 

vill avslå motionen röstar JA och den som vill att motionen ska bifallas 

röstar NEJ. 

Omröstningsresultat 

Vid omröstningen avgavs 23 JA-röster och 14 NEJ-röster. Ingen avstod. Se 

omröstningsprotokoll på sidan 2. 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att avslå motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 
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§ 39 Dnr KS086-19   606 

Besvarande av interpellation om elever med långvarig 
och oroande frånvaro 

 

Följande interpellation av Britt-Inger Remning (M), ställdes till ordförande i 

bildningsnämnden vid kommunfullmäktige den 19 februari 2019: 

”Att gå i skolan är en rättighet som är fastslagen i grundlagen och skollagen.  

I den statliga utredningen från 2016 ”Saknad! Uppmärksamma elevers 

frånvaro och agera” har några problemområden identifierats i svenska skolor 

• Det finns brister i skolans och elevhälsans närvarofrämjande arbete 

och i arbetet med att förebygga frånvaro. Arbetet inriktas främst på 

åtgärder när frånvaron väl är ett faktum. 

• Det finns brister i närvaroregistrering, vilket innebär att frånvaro inte 

upptäcks eller upptäckts för sent. 

• Det finns brister i uppföljning och analys av frånvaro, vilket leder till 

att man ofta reagerar för sent på frånvaro. 

• Det finns bristande kunskap om vad som främjar närvaro. 

• Det förekommer brister i kartläggningen av orsakerna till frånvaro, 

vilket leder till att det finns risk för att rätt åtgärder inte vidtas. 

• Det finns brister i samverkan mellan olika aktörer. 

Ulf Petäjä är universitetslektor i statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad 

och hans senaste forskning kretsar kring hemmasittare, eller ELOF, elever 

med långvarig och oroande frånvaro. Han slår fast att ungdomar med olika 

diagnoser av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är överrepresenterade 

bland elever med långvarig frånvaro. 

Därför frågar jag: 

• Hur många hemmasittare finns i Hedemora kommun, det vill säga 

elever som inte är i skolan eller får chansen att fullgöra sin skolplikt? 

• Vilken samlad dokumentation om denna typ av frånvaro finns? 

• Hur följs skolornas arbete med hemmasittare upp, finns det någon 

handlingsplan? 

• Hur ser man till att dessa elever får sina rättigheter till utbildning 

enligt skollagen tillgodosedda? 

Forts. § 39 
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Forts. § 39 

Kommunfullmäktige medgav att interpellationen fick ställas och 

bildningsnämndens ordförande meddelade att den skulle besvaras vid ett 

senare tillfälle.  

På dagens sammanträde svarar bildningsnämndens ordförande Anita 

Hedqvist (S) på interpellationen. Svaret har även lämnats skriftligt till 

interpellationsställaren.  
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§ 40 Dnr KS188-19   139 

Anmälan av motion om uttalande angående 
återvändande IS-terrorister och uppdrag åt nämnder 
och styrelser med anledning av detta 

Sammanfattning 

Följande motion av Marit Andersson (SD) och Gunilla Brandt-Jonsson (SD) 

anmäls: 

”Terrorism är vår tids ondaste krigsföring eftersom det drabbar fullkomligt 

oskyldiga människor. Redan 2013 visade utredningar på vikten av en tuffare 

lagstiftning men på grund av två regeringars undfallenhet står vi nu utan 

möjligheter att vidta tillräckliga åtgärder för att skydda våra medborgare och 

samtidigt ge upprättelse till offren. Landets kommuner tvingas nu istället att 

besluta om hur man ska agera om exempelvis en återvändande IS-terrorist 

slår sig ner i kommunen. 

Den som anslutit sig till en terrororganisation vars syfte är att förgöra vårt 

fria och demokratiska samhälle har också vänt sig bort från detta samhälle. 

Därför ska inte våra skattepengar gå till dessa personer genom t ex 

försörjningsstöd, vuxenutbildning eller bostäder. 

I Staffanstorp har kommunstyrelsens ordförande, Christian Sonesson (M), på 

ett föredömligt sätt lagt förslag till kommunen om ett uttalande och uppdrag 

till nämnder och styrelser om att utarbeta direktiv som förhindrar att 

kommunens ekonomiska eller personella resurser tas i anspråk för någon typ 

av bistånd, insats eller annat till återvändande IS-terrorister eller andra som 

deltagit i eller stött terrorism. 

Vi anser att Hedemoras kommunfullmäktige bör göra ett liknande uttalande 

och att våra nämnder och styrelser också utarbetar direktiv som förhindrar att 

Hedemora kommuns ekonomiska eller personella resurser tas i anspråk. 

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att 

uttala följande: 

Den som deltagit i, eller understött, terrorism, t ex återvändande IS-

terrorister, är inte välkomna till Hedemora kommun. 

Sådana personer har genom sitt agerande vänt sig mot vårt fria samhälle och 

därmed också förverkat sina möjligheter att få kommunens hjälp. Därför 

kommer de inte att erhålla stöd av kommunen i någon form. 

Kommunen kommer inte att utbetala försörjningsbidrag, hjälpa till med 

bostad, vuxenutbildning eller på annat sätt bidra med samhällelig service. 

Forts. § 40 
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Forts. § 40 

Hedemora kommun prioriterar genom detta ställningstagande våra 

kommuninvånares trygghet och säkerhet, samtidigt som vi tar ställning för 

all dem som blivit terrorismens offer. 

att uppdra till samtliga nämnder och styrelser som berörs av 

kommunfullmäktiges uttalande ovan, att utarbeta direktiv som förhindrar att 

Hedemora kommuns ekonomiska eller personella resurser tas i anspråk för 

någon typ av bistånd, insats eller annat till återvändande IS-terrorister eller 

andra som deltagit i eller stött terrorism.” 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till kommunstyrelsen.  

 

Beslutsunderlag 

Motion från Marit Andersson (SD) och Gunilla Brandt-Jonsson (SD) den 21 

mars 2019 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har 

remitterat motionen till kommunstyrelsen. 
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§ 41 Dnr KS193-19   042 

Anmälan av motion om kommunens delårsrapport 

Sammanfattning 

Följande motion av Britt-Inger Remning (M) anmäls: 

”Enligt kommunallagen ska kommunen minst en gång under året upprätta en 

särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från årets början och 

omfatta minst hälften och högst två tredjedelar av året. 

Delårsrapporten ska innehålla en resultaträkning, en balansräkning och en 

förenklad förvaltningsberättelse. För varje post eller delpost i 

resultaträkningen ska belopp för motsvarande period föregående år, prognos 

till årets slut samt budget för innevarande år redovisas. 

Periodisering av intäkter och kostnader görs enligt samma principer som i 

årsredovisningen. 

Rådet för kommunal redovisning anger i sina rekommendationer, att med 

hänsyn till kravet på snabb information och med beaktande av 

kostnadsaspekter samt för att undvika upprepning av tidigare lämnad 

information kan kommunen välja att tillhandahålla information i mindre 

omfattning i delårsrapporten än i årsredovisningen. En användare av en 

delårsrapport förutsätts ha tillgång till kommunens senaste årsredovisning. 

Vad är då syftet med rapporten? Rapporten ska framförallt ses som ett 

dokument för budgetuppföljning med information om avvikelser och ge 

kommunstyrelsen möjlighet att begära åtgärdsförslag för att hålla givna 

budgetramar. 

Delårsrapporten kan också utgöra ett utmärkt underlag i budgetarbetet för 

nästkommande år. 

Generellt sett kan informationen sägas vara inriktad på budgetavvikelser och 

mindre på verksamhetens innehåll och omfattning. När det gäller 

måluppfyllelser bör inriktningen på denna uppföljning vara, att informera om 

eventuella avvikelser i förhållande till uppställda mål. 

Kommunstyrelsen bör ta ställning till delårsrapporten senast inom två 

månader efter rapporttidens utgång. Rapporten bör snarast därefter 

föreläggas kommunfullmäktige. 

För att uppnå syftet med delårsrapporten, så har den hittills, enligt min 

mening, framtagits alldeles för sent. 

 

Forts. § 41 
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Forts. § 41 

Utifrån det redovisade föreslår jag kommunfullmäktige besluta: 

att delårsrapporten fr o m 2019 upprättas per den sista juni, 

att kommunstyrelsen behandlar rapporten inom två månader, dvs under 

augusti och 

att delårsrapporten får ett mer ”slimmat” innehåll än idag, utifrån lagen och 

rådande praxis.” 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till kommunstyrelsen.  

 

Beslutsunderlag 

Motion från Britt-Inger Remning (M) den 25 mars 2019 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har 

remitterat motionen till kommunstyrelsen. 
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§ 42 Dnr KS147-19   049 

Anmälan av motion om aktieutdelning från Hedemora 
Energi AB 

Sammanfattning 

Följande motion av Leif Stenberg (MP) anmäls: 

”Det finns ett förslag om kommunen skall begära 2,7 miljoner i 

aktieutdelning på bolagsstämman 2019. 

1. Att andra kommunala energibolag, till ex Borlänge Energi, lämnar 

utdelning är i sig inte ett tillräckligt argument för aktieutdelning. 

Varje bolag måste bedömas utifrån sina mål och förutsättningar. 

Hedemora Energi har en soliditet på 18%. Målet är att ha 25%. 

Borlänge Energi har en soliditet på nästan 50%. Borlänge Energi har 

i många år haft fördelen av tillgång till stora mängder billig 

spillvärme från Kvarnsvedens pappersbruk och SSAB. Hedemora 

Energi har inte tillgång till stora mängder billig spillvärme. 

2. Den typ av verksamhet som Hedemora Energi bedriver innebär att de 

årliga avskrivningarna ‐ som ju baseras på historiska 

anskaffningsvärden ‐ blir lägre än utgifterna för framtida 

reinvesteringar. Reglerna i årsredovisningslagen medger inte att man 

fullt ut beaktar att priserna idag är mycket högre än de var för mer än 

20 år sedan. En effekt av detta är att bolagets soliditet långsamt 

urholkas om inte tillräckligt mycket av det som redovisas som vinst 

på resultaträkningen återinvesteras i bolaget eller används för 

amorteringar. 

3. Reinvesteringarna i VA‐nätet behöver ökas kraftig. Som lägst har 

reinvesteringarna varit så låga att det skulle ta mer än 300 år att byta 

ut VA‐nätet i den takten. 

4. Hedemora Energi behöver även likvida medel för investeringar i ny 

verksamhet. Jag vill här särskilt nämna fortsatt utbyggnad av fiber till 

byarna samt investeringar på grund av att företag vill bygga ut eller 

etablera sig i kommunen. Även om Hedemora Energi tar ut 

anslutningsavgifter så innebär projekten ibland att bolaget får ligga ut 

med pengar under en tid. 

5. Hedemora Energi kan ta upp nya långfristiga lån; styrelsen beslutade 

om att ta upp ett nytt lån på 30 miljoner under slutet av 2018. Men, 

om bolaget inte kan balansera nya lån med tillskott av medel från den 

egna verksamheten så sjunker soliditeten. 

Forts. § 42 
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Forts. § 42 

Förslag till beslut 

att kommunen avstår från aktieutdelning under år 2019; 

att kommunen avstår från aktieutdelning under resten av mandatperioden.” 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till kommunstyrelsen.  

 

Beslutsunderlag 

Motion från Leif Stenberg (MP) den 27 februari 2019 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har 

remitterat motionen till kommunstyrelsen. 
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§ 43 Dnr KS132-19   533 

Anmälan av interpellation om klimatkompensation i 
samband med tjänsteresa med flyg 

 

Följande interpellation av Allan Mattsson (KL), ställs till ordförande i 

kommunstyrelsen: 

”Jag hoppas att det sker få tjänsteresor med flyg.  

Men om tjänsteresor sker med flyg, frågar jag KSO: 

 

1. Klimatkompenseras dessa flygresor? 

2. Om inte, borde inte så ske? ” 

 

Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas och den besvaras 

av kommunstyrelsens ordförande Ola Gilén (S). Svaret har även lämnats 

skriftligt till interpellationsställaren. 
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§ 44 Dnr KS149-19   531 

Anmälan av interpellation om busshållplatser vid 
riksväg 70 

 

Följande interpellation av Leif Stenberg (MP), ställs till ordförande i 

kommunstyrelsen: 

”På Trafikverkets hemsida finns följande text om rondellen i korsningen 

Riksväg 70 och Gussarvsgatan: 

”Busshållplatser 

Vi ska också bygga två nya busshållplatser längs riksväg 70, för Dalatrafiks 

framtida linjetrafik. De vill skapa snabbare förbindelser mellan länets orter 

genom att ta bort turer som stannar i centrum. Hedemora är en av de 

kommuner där man vill lägga hållplatser längs riksvägen, en i vardera 

riktningen. I projektet ska vi hitta de bästa lägena för busshållplatserna, ta 

fram anslutningar till och från dem och även undersöka möjligheterna att 

parkera cyklar och mopeder i närheten till hållplatserna.” 

1. Vem är denna ”man” som vill ta bort turer som stannar i Hedemora 

centrum? 

2. Delar kommunstyrelsens ordförande uppfattningen att de nuvarande 

busshållplatserna på Gussarvsgatan och Åsgatan för busstrafik 

mellan Avesta och Borlänge delvis skall ersättas av två nya 

hållplatser längs riksväg 70? 

3. Om kommunstyrelsen inte delar den uppfattningen, vad planerar 

kommunstyrelsen att göra för att få Trafikverket att ändra sina plan i 

denna fråga? Enligt den information som gavs i kommunstyrelsen i 

höstas hade Dalatrafik inga planer på att flytta någon del av sin trafik 

till nya hållplatser längs riksväg 70. Trots det så finns ovanstående 

text kvar på Trafikverkets hemsida. 

Texten är enligt Trafikverkets hemsida uppdaterad/granskad: 2019-01-08. 

Se vidare: https://www.trafikverket.se/nara-dig/Dalarna/projekt-i-dalarnas-

lan/vag-270-gussarvsrondellen-hamre-gang--och-cykelvag/ ” 

 

 

 

Forts. § 44 

https://www.trafikverket.se/nara-dig/Dalarna/projekt-i-dalarnas-lan/vag-270-gussarvsrondellen-hamre-gang--och-cykelvag/
https://www.trafikverket.se/nara-dig/Dalarna/projekt-i-dalarnas-lan/vag-270-gussarvsrondellen-hamre-gang--och-cykelvag/
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Forts. § 44 

Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas och den besvaras 

av kommunstyrelsens ordförande Ola Gilén (S). Svaret har även lämnats 

skriftligt till interpellationsställaren. 
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§ 45 Dnr KS190-19   100 

Anmälan av interpellation om uppdraget som 
kontaktpolitiker 

 

Följande interpellation av Allan Mattsson (KL), ställs till ordförande i 

omsorgsnämnden: 

”Skall en kontaktpolitiker få ovett av nämndens ordförande och 

förvaltningschef? 

Kommunlistans kontaktpolitiker genomförde ett besök på Rehab, Norden 

och Korttidsboendet. Besöket var anmält i förväg och besöket hade fått ett 

ok. Kontaktpolitikerna blev väl emottagna och personalen uttryckte sin 

tillfredställelse över att politiker besökte verksamheten. 

Avsikten med att det utses kontaktpolitiker hörs ju på namnet. Kontakt skall 

etablera mellan politiken och verksamheten. Det är önskvärt och nödvändigt 

att kontaktpolitiker besöker de verksamheter där de har politiskt ansvar. 

När Kommunlistans kontaktpolitiker besökte verksamheten vid ovan 

nämnda enheter och avsåg att muntligen avge en rapport, upplevde dessa att 

de fick kritik och ovett av förvaltningschef och nämndens ordförande. Av 

förvaltningschefen fick de höra att de störde! 

 

1. Anser du att ett besök av kontaktpolitiker stör? 

2. Anser du att kontaktpolitiker inte skall fråga personalen om hur 

verksamheten fortlöper? 

3. Anser du att kontaktpolitiker inte får fråga om hur arbetsmiljön i vid 

bemärkelse är på arbetsplatsen?” 

 

Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas och 

omsorgsnämndens ordförande Owe Ahlinder (C) meddelar att den besvaras 

vid ett senare tillfälle.  
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§ 46 Dnr KS191-19   732 

Anmälan av interpellation om back-up planer vid 
störningar av trygghetslarmen för hemsjukvården 

 

Följande interpellation av Allan Mattsson (KL), ställs till ordförande i 

omsorgsnämnden: 

”Kommunerna borde ha en beredskapsplan för hur de ska agera när/om 

störningar i mobilnätet slår ut trygghetslarm för hemsjukvård, anser 

Myndigheten för Samhällsskydd, MSB. 

Nyligen inträffade störningar i Tele 2:s mobilnät, som slog ut kommuners 

trygghetslarm och hemtjänsters telefoni. 

Om kommuner förlitar sig på de publika mobilnäten för sin kommunikation, 

så behövs en plan B med back-up lösningar anser Karin Lodin, sakkunnig i 

dessa frågor på PTS. 

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, rekommenderar att kommunerna 

gör en genomgång av kritiska situationer som kan uppstå, göra en 

riskbedömning. 

1. Har ni i Omsorgsnämnden en beredskap för att det kan uppstå 

allvarliga störningar i trygghetslarmen? 

2. Avser Omsorgsnämnden i fall svaret på fråga 1 är negativ, att vidta 

åtgärder för att säkerställa trygghetslarm vid en störning i mobil-

nätet?” 

 

Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas och 

omsorgsnämndens ordförande Owe Ahlinder (C) meddelar att den besvaras 

vid ett senare tillfälle.  
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§ 47  

Val av styrelse till Hedemora Näringsliv AB, 2019–2023 

 
Sammanfattning 

Kommunfullmäktige ska besluta om vilka ledamöter och ersättare som ska 

ingå i styrelsen. 

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med två 

suppleanter. Av ledamöterna ska två ledamöter och en suppleant representera 

det lokala näringslivet. Näringslivets ledamöter och suppleant nomineras av 

HNI. Ordförande ska nomineras gemensamt av kommunen och HNI. 

Styrelsen väljs för tiden fram till slutet av den årsstämma som följer efter 

nästa val till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges valberedning den 29 november 2018 § 23 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ledamöter:   Suppleanter:  

1. Fredrik Rooslien (S)  1. Christina Lundgren (C)  

2. Torbjörn Dahlström (M)  2. Maria Gullersbo (HNI) 

3. Gun Drugge     

4. Rickard Undevik (HNI)    

5. Bengt Salåker (HNI)    

      

Ordförande: Gun Drugge    

Vice ordförande: Fredrik Rooslien (S)   

      

Lekmannarevisor: Jan-Erik Olhans (M)    

Lekrevisorssuppleant: Per Jansson (S)    

  

Utdrag till 

Hedemora Näringsliv AB 
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§ 48  

Delgivningar 

Följande delgivningar anmäls: 

a) KS522-17 809 Bildningsnämndens beslut den 4 mars 2019 § 33 i 

medborgarförslag om att IOGT-NTO-lokalen i Hedemora ska klassas 

som samlingslokal. Bildningsnämnden beslutade att avslå 

medborgarförslaget. 

b) KS134-18 753 Kommunstyrelsens beslut den 5 mars 2019 § 32 om 

att uppdra till bildningsnämnden att till kommunfullmäktige en gång 

per år rapportera om arbetet med TRIO för samverkan. 

c) KS139-19 027 Inkommen granskning från kommunrevisionen den 25 

februari 2019 om kommunens kompetensförsörjningsarbete 

d) Anteckningar från möte med kommunfullmäktiges presidium den 14 

mars 2019. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 
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