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§ 76  

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändring: 

Ä 6 Besvarande av interpellation om back-up planer vid störningar av 

 trygghetslarmen för hemsjukvården, utgår 

Ä 14 Fritids- och kulturpolitisk strategi 2019–2022, utgår 

Ä 19 Valärenden, utgår. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 77 Dnr KS225-19   312 

Anmälan av medborgarförslag om gång- och cykelväg 
till Brunnsjöberget 

Sammanfattning 

Följande medborgarförslag anmäls: 

”Skapa en gång- och cykelväg till Brunnsjöberget. Eftersom många 

barnfamiljer och skolelever använder området kan en gång- och cykelväg till 

berget skapa en säkrare promenad och cykeltur. Ur miljösynpunkt slipper 

man använda bilen för en kortare sträcka.” 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 11 april 2019 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlåter till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att 

besluta i ärendet. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 78 Dnr KS235-19   430 

Anmälan av medborgarförslag om insamling av 
lantbruksplast 

Sammanfattning 

Följande medborgarförslag anmäls: 

”Hedemora kommun ska organisera och annonsera om insamling av 

lantbruksplast, dvs ensilageplast, balnät, gödningssäckar, utsädessäckar mm. 

På återvinningsstationen idag görs det skillnad på privatperson och 

lantbrukare som driver företag. En privatperson som har hästar kan i nuläget 

lämna lantbruksplast till återbruket utan kostnad. En lantbrukare som vill 

göra detsamma måste betala en avgift. Detta medför dessvärre att 

lantbrukaren i många fall väljer att lägga plasten på hög, alternativt elda upp 

den. I takt med att världen har uppmärksammat det globala problemet med 

plast som inte omhändertas korrekt, så bör Hedemora kommun aktivt ta 

ställning för att bidraga med del av lösning på problemet. Därför föreslår jag 

att Hedemora kommun organiserar insamling av lantbruksplast, exempelvis 

vid Hamre återvinning, där alla kan lämna in plasten utan att krävas på 

betalning.” 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 14 april 2019 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlåter till Hedemora Energi AB att besluta i ärendet. 

  

Utdrag till 

Hedemora Energi AB 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(39) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 79 Dnr KS242-19   335 

Anmälan av medborgarförslag om att skapa 
odlingslotter på Henemoren 

Sammanfattning 

Följande medborgarförslag anmäls: 

”Henemorens aktivitetsplan ska bli odlingslotter för pensionärer, invandrare 

och andra odlingsintresserade. Jag startade för flera år sedan i Säter och det 

blev succé bland invandrarna. Ett bra sätt att bevara det lilla grönområde 

som finns i Hedemora. Kanske ett studiebesök i Säter?” 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 17 april maj 2019 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlåter till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att 

besluta i ärendet. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 80 Dnr KS281-19   311 

Anmälan av medborgarförslag om ny väg från 
vårdcentralen i Hedemora mot Gyntesbo och Katrinedal 

Sammanfattning 

Följande medborgarförslag anmäls: 

”Förlängning av vägen från vårdcentralen mot Gyntesbo/Katrinedal. 

Avlastning av centrum och Gussarvsgatan för bilburna besökare/ kunder till 

förskolan Kristallen, kyrkan, vårdcentralen och livsmedelsbutiker mm.” 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 15 maj 2019 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlåter till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att 

besluta i ärendet. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 81 KS300-19   140 

Fråga till allmänhetens frågestund om Sveriges 
Näringslivs rankning och Hedemora kommuns 
placering 

Sammanfattning 

En medborgare ställer följande fråga till allmänhetens frågestund: 

”Betraktande företagsklimat i Svenskt Näringslivs undersökning 2019. 

Hedemora jumbo av Dalarnas kommuner. Kommentar av någon ansvarig.” 

Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas och den besvaras av 

kommunstyrelsens ordförande Ola Gilén (S). 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(39) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 82 KS299-19   020 

Fråga till allmänhetens frågestund om anställning av ny 
kommunikationschef trots ekonomiskt underskott i 
kommunen 

Sammanfattning 

En medborgare ställer följande fråga till allmänhetens frågestund: 

”Beträffande nyanställning av kommunikationschef. Vad är tanken med att 

anställa kommunikationschef trots stort ekonomiskt underskott i 

kommunen?” 

Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas och den besvaras av 

kommunstyrelsens ordförande Ola Gilén (S). 

  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(39) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 83  

Information från bildningsförvaltningen om arbetet med 
att förebygga och hantera elevers frånvaro inom 
grundskolan 

Sammanfattning 

Bildningsförvaltningen informerar på sammanträdet bildningsförvaltningens 

arbete med att förebygga och hantera elevers frånvaro inom grundskolan. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen från 

bildningsförvaltningen. 
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§ 84  

Kommunrevisionen informerar 

Sammanfattning 

Kommunrevisionen informerar på sammanträdet om bland annat de 

granskningar som genomförts under året 2018 och vilka kommande 

granskningar som kommer att göras. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen från kommunrevisionen. 
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§ 85 Dnr KS047-19   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. 

Kommunstyrelsen behandlade den 7 maj 2019 motionen och beslutade 

föreslå till kommunfullmäktige att: 

1. Bifalla motionen. 

2. Förslaget om solpaneler på Tjädernhuset ska utredas vidare av 

Hedemora kommunfastigheter AB och beslutas av Hedemora 

Kommunfastigheters styrelse i samband med projektering av 

ombyggnaden av Tjädernhuset. 

 

 

 

 

Forts. § 85 
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Forts. § 85 

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 

Kommunstyrelsen den 7 maj 2019 § 73 

Kommunfullmäktiges beslut 

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 om 

solpaneler på Tjädernhuset. 

  

Utdrag till 

Hedemora Kommunfastigheter AB 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 86 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 redogjorde för ärendet på kommunstyrelsens sammanträde 

den 7 maj 2019. 

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå till kommunfullmäktige att: 

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. 

Forts. § 86 
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Forts. § 86 

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 

Kommunstyrelsen den 7 maj 2019 § 65 

Kommunfullmäktiges beslut 

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. 

  

Utdrag till 

Hedemora Kommunfastigheter AB 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(39) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 87 Dnr KS041-18   041 

Med anledning av befarat underskott för bildnings-
nämnden, förslag om uppdrag till bildningsnämnden att 
presentera siffersatta åtgärder för att nå en budget i 
balans 

 
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 uppdra till bildningsnämnden att 

återkomma till kommunstyrelsen den 7 maj 2019 och presentera ett förslag 

till budget i balans samt att 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 fattat 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. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 maj 2019 redogjorde 

bildningsförvaltningschefen för bildningsnämndens beslut om en ekonomi i 

balans den 29 april 2019. Vidare delgav förvaltningschefen förslag till två 

olika och tänkbara skolorganisationer som kan införas från och med året 

2022. Dock saknades belopp på vilka besparingar som kan göras med en 

förändrad skolorganisation. 

Christina Lundgren (C) yrkade att kommunstyrelsens skulle besluta att 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. Yrkandet 

bifölls. 

Forts. § 87 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(39) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 87 

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 

Kommunstyrelsen den 7 maj 2019 § 60 

Yrkande 

Ola Gilén (S) yrkar bifall till förslaget att kommunfullmäktige ska beordra 

bildningsnämnden att återkomma till kommunfullmäktige den 18 juni 2019 

med siffersatta åtgärder för att nå en budget i balans 2019. 

Ordförande finner att yrkandet bifalles. 

Kommunfullmäktiges beslut 

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 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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§ 88 Dnr KS041-18   041 

Med anledning av befarat underskott för omsorgs-
nämnden, förslag om uppdrag till omsorgsnämnden att 
presentera siffersatta åtgärder för att nå en budget i 
balans 

 
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 pekade 

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 

uppdra till omsorgsnämnden att återkomma till kommunstyrelsen den 7 maj 

2019 och presentera ett förslag till budget i balans samt 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. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 maj 2019 redogjorde avdelnings-

cheferna för omsorgsförvaltningen för vilka de största utgifterna är för 

förvaltningen.  

Christina Lundgren (C) yrkade att kommunstyrelsens skulle besluta att 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. Yrkandet 

bifölls. 

Forts. § 88 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 88 

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 

Kommunstyrelsen den 7 maj 2019 § 61 

Yrkande 

Ola Gilén (S) yrkar bifall till förslaget att kommunfullmäktige ska beordra 

omsorgsnämnden att återkomma till kommunfullmäktige den 18 juni 2019 

med siffersatta åtgärder för att nå en budget i balans 2019. 

Ordförande finner att yrkandet bifalles. 

Kommunfullmäktiges beslut 

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 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(39) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-28 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 89 Dnr KS041-18   041 

Med anledning av befarat underskott för Hedemora 
kommun, förslag om att uppdra till kommunstyrelsen 
och dess förvaltning att ta fram åtgärder för att minska 
budgetramen för kommunstyrelsen under innevarande 
år 

 
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. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 maj 2019 redogjorde kommun-

direktören 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. 

Christina Lundgren (C) yrkade att alla tjänster som ska återbesättas ska 

återbesättningsprövas av kommunstyrelsens arbetsutskott. Britt-Inger 

Remning (M) instämde i yrkandet. Yrkandet bifölls. 

Vidare yrkade Per Bengtsson (KL) och Britt-Inger Remning (M) att ge 

kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram åtgärder som sänker 

kostnadsmassan 85 mkr med 5 %. 

Ola Gilén (S) yrkade att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta 

fram åtgärder som sänker kostnadsmassan 85 mkr med 2 %. 

 

 

 

 

Forts. § 89 



 

Kommunfullmäktige 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 89 

Ordförande ställde de båda yrkandena mot varandra och fann att 

kommunstyrelsen biföll Ola Giléns (S) yrkande, att uppdra 

kommunstyrelseförvaltningen att ta fram åtgärder som sänker kostnads-

massan 85 mkr med 2 %. Lennart Mångs (M), Britt-Inger Remning (M), 

Allan Mattsson (KL), Per Bengtsson (KL), Anna Eling (L) och Gunilla 

Brandt-Jonsson (SD) reserverade sig mot beslutet att ge 

kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram åtgärder som sänker 

kostnadsmassan 85 mkr med 2 % istället för med 5 %. 

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 

Kommunstyrelsen den 7 maj 2019 § 67 

Yrkande 

Christina Lundgren (C) yrkar att kommunfullmäktige ska ge 

kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att genomföra åtgärder som sänker 

nettobudgeten 2019 för förvaltningen med 2 % och att resultatet av 

åtgärderna läggs som en buffert i finansen. 

Britt-Inger Remning (M) yrkar att kommunfullmäktige ska ge 

kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att genomföra åtgärder som sänker 

nettobudgeten 2019 för förvaltningen med 5 % och att resultatet av 

åtgärderna läggs som en buffert i finansen. 

Ordförande ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att Christina 

Lundgrens (C) yrkande ska bifallas. 

Omröstning begärs. 

Beslutsgång 

Ordförande presenterar en beslutsgång som godkänns. Den som vill bifalla 

Christina Lundgrens (C) yrkande röstar JA och den som vill att bifalla Britt-

Inger Remnings (M) yrkande röstar NEJ. 

 

 

 

 

Forts. § 89 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 89 

Omröstningsresultat 

Vid omröstningen avgavs 20 JA-röster, 17 NEJ-röster och ingen avstod. Se 

omröstningsprotokoll på sidan 2. 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla Christina Lundgrens (C) 

yrkande att kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelseförvaltningen i 

uppdrag att genomföra åtgärder som sänker nettobudgeten 2019 för 

förvaltningen med 2 % och att resultatet av åtgärderna läggs som en buffert i 

finansen. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Uppdrag ges till kommunstyrelseförvaltningen att genomföra åtgärder som 

sänker nettobudgeten 2019 för förvaltningen med 2 % och att resultatet av 

åtgärderna läggs som en buffert i finansen. 

Reservation 

Lennart Mångs (M), Sofia Axelsson (M), Mikael Gråbo (M), Britt-Inger 

Remning (M), Göran Wennerström (M), Tamara Zuljevic (M), Jonas 

Carlgren (M), Allan Mattsson (KL), Vesa Remsu (KL), Joanna Gahnold 

(KL), Ulf Kindlund (KL), Inga-Britt Johansson (KL), Anna Eling (L), 

Solweig Lundin (KD), Gunilla Brandt-Jonsson (SD) och Marit Andersson 

(SD) reserverar sig mot beslutet. 

  

Utdrag till 

Ekonomichefen 

Kommundirektören 
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§ 90 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. 
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Forts. § 90 

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 

Kommunstyrelsen den 7 maj 2019 § 72 

Kommunfullmäktiges beslut 

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. 

  

Utdrag till 

Gemensam nämnd för tillsyn av alkohol, tobak och receptfria läkemedel 
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§ 91 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 
Kommunstyrelsen behandlade den 7 maj 2019 ärendet om vägprojekt ”V70 

Gussarvsrondellen/Hamre Hedemora” som syftar till att anlägga cykelväg 

mellan Hedemora och Hamre och säkra en planfri passage av riksväg 70 för 

oskyddade trafikanter. Den 7 maj 2019 behandlade kommunstyrelsen 

ärendet och beslutade 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.  

Efter att kommunstyrelsen behandlat förslaget som miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden lämnat till kommunstyrelsen, så upptäcktes att 

de busshållplatser som föreslagits skulle tillskapas vid riksväg 70, fanns 

kvar. Frågan om busshållplatser vid riksvägen har tidigare diskuterats då 

kollektivtrafikförvaltningen har föreslagit ändrad busstråkstrafik och att 

bussarna inte längre ska köra in i Hedemora centrum utan föreslaget är att 

bussarna istället ska stanna intill riksväg 70.  

Vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 maj 2019 informerade den 

tekniska chefen och strategiska samhällsplaneraren om att de undersökt vad 

ett upphävande av detaljplanerna kommer innebära. Det kommer inte 

påverka den politiska viljeriktningen gällande busshållplatserna utan detta 

påverkar i detta skede endast byggandet av en gång- och cykelväg. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att de tagit del av informationen 

och att ärendet nu kunde fortsätta direkt till kommunfullmäktige för vidare 

behandling. 
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Forts. § 91 

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 

Kommunstyrelsen den 7 maj 2019 § 70 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 maj 2019 § 75 

Kommunfullmäktiges beslut 

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. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 92 Dnr KS222-19   168 

Risk- och sårbarhetsanalys för Hedemora kommun 
2019–2022 

 
Sammanfattning 

Vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 april 2019 presenterade 

säkerhetschefen och insatsledare från räddningstjänsten ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutade den 7 maj 2019 att föreslå till 

kommunfullmäktige att godkänna presenterad Risk- och sårbarhetsanalys för 

Hedemora kommun 2019–2022. 

Beslutsunderlag 

Risk- och sårbarhetsanalys för Hedemora kommun 2019–2022 den 16 april 

2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 april 2019 § 56 

Kommunstyrelsen den 7 maj 2019 § 75 

Kommunfullmäktiges beslut 

Presenterad Risk- och sårbarhetsanalys för Hedemora kommun 2019–2022 

godkänns. 

  

Utdrag till 

Säkerhetschefen 
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§ 93 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 

Kommunstyrelsen den 7 maj 2019 § 79 

Jäv  

Anna Eling (L) anmäler jäv. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Årsredovisningen 2018 för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 

godkänns. 

2. Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2018. 

  

Utdrag till 

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 
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§ 94 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 

Kommunstyrelsen den 7 maj 2019 § 80 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Årsredovisningen 2018 för Hjälpmedelsnämnden i Dalarna 

godkänns. 

2. Hjälpmedelsnämnden i Dalarna beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2018. 

  

Utdrag till 

Hjälpmedelsnämnden i Dalarna 
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§ 95 Dnr KS271-19   811 

Anmälan av motion om badplats för personer med 
funktionsnedsättning 

Sammanfattning 

Följande motion av Gunilla Brandt-Jonsson (SD) anmäls: 

”Kommunerna har ett ansvar för att göra samhället tillgängligt för alla. Att 

kunna bada utomhus under sommaren är ingen självklarhet om man har ett 

funktionshinder. Alla har nytta av vattenträning och ska ha möjlighet att 

bada. Det är oerhört viktigt inte minst för barn som har en 

funktionsnedsättning som gör att de kan röra sig i vatten men inte på land 

Inom Hedemora kommun är möjligheterna till bad utomhus under sommaren 

för dessa personer mycket små. Tyvärr så saknar var 6:e kommun i landet 

anpassade badplatser trots lagstiftning om tillgänglighet. 

Sverigedemokraterna önskar lägga till Hedemora som en kommun med 

anpassad/anpassade badplatser för personer med funktionsnedsättningar. 

Sverigedemokraterna föreslår därför att Miljö och 

samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag: 

att se över kommunens samtliga badplatser 

att se hur man bäst kan anpassa vald badplats 

att beräkna kostnader för ex rullstolsramp” 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden.  

 

Beslutsunderlag 

Motion från Gunilla Brandt-Jonsson (SD) den 9 maj 2019 

 

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

remitterat motionen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 96 Dnr KS272-19   028 

Anmälan av motion om att erbjuda kommunens 
personal energimassage varje vecka 

Sammanfattning 

Följande motion av Gunilla Brandt-Jonsson (SD) anmäls: 

”Personalen det viktigaste kapitalet för arbetsgivaren! 

Hedemora Kommun som arbetsgivare står inför betydande utmaningar 

beträffande rekrytering av personal samt att behålla erfaren personal inom 

sina olika verksamheter. Kommunens ambition är också att bli en attraktiv 

arbetsgivare. Sjuktalen inom de olika verksamheterna inom kommunen 

ligger på en förhållandevis hög nivå då många inom olika personalgrupperna 

har problem med nacke, rygg samt axlar. Anställda har även rätt till 1 timme 

friskvård/ vecka något som har visat sig vara svårt att utnyttja. En väg att gå 

är att erbjuda all personal 30 minuters energi massage varje vecka. Denna 

typ av massage består av en tryckteknik som behandlar akupunktur/ 

meridiansystemet (energisystem i kroppen) för nacke, rygg samt axlar. 

Massagen är mycket enkel att utföra ges på arbetsplatsen, tar endast mellan 

20 30 minuter att utföra. Energimassage förebygger skador/problem speciellt 

gällande nacke, rygg samt axlar. Utbildning inom energimassage finns på 

olika platser i Sverige. Utbildningen tar ca 5 heldagar, kostnad ca 5 tusen 

kronor. För utförandet krävs också ex. en Stjärnsundsstol denna stol är 

mycket lätt att förflytta. Kostnad ca 6,5 tusen kronor. 

För att utveckla Hedemora Kommun till en attraktiv arbetsgivare samt öka 

möjligheterna till nyrekrytering av personal samt förbygga nya 

sjukskrivningar föreslår Sverigedemokraterna fullmäktige följande: 

- att Hedemora Kommun utreder möjligheter till utbildning i 

energimassage 

- att Kommunen utreder de ekonomiska förutsättningarna för inköp av 

ett antal massagestolar 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till kommunstyrelsen.  

 

Beslutsunderlag 

Motion från Gunilla Brandt-Jonsson (SD) den 9 maj 2019 

 

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

remitterat motionen till kommunstyrelsen. 
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§ 97 Dnr KS289-19   009 

Anmälan av motion om effektivisering vid inköp inom 
kommunal verksamhet - Beställningsportalen 

Sammanfattning 

Följande motion av Gunilla Brandt-Jonsson (SD) anmäls: 

”Mängder av inköp görs under ett år inom den kommunala verksamheten. 

Ett sätt att förenkla samt att hålla kostnader nere är installation av en 

beställningsportal (dataprogram). 

Vid inköp för närvarande i datorn presenteras tusentals olika artiklar i 

varierande prisklasser – ingen orkar läsa igenom hela sortimentet för att hitta 

det billigaste alternativet med andra ord kan en eventuell onödig 

kostnadsökning uppstå. Vid en nyligen genomförd kontroll beträffande 

inköp inom Vård o Omsorgsförvaltningen, från 1/1 – 1/6 2019 (datum är 

angivna endast för sökning), har inköp genomförts till en ungefärlig kostnad 

av 111 000 kronor och tillika med ett företag där avtalet löpte ut vid 

årsskiftet 2018–19! 

Beställningsportalen är ett elektroniskt system där inköpen sker i modulens 

egen nätbutik. Inköpsmodulen visar endast upphandlat samt avtalat 

sortiment. I systemet ser man även vilka ramar samt vilka förutsättningar 

som finns. Vid beställning visas det billigaste alternativet och/eller den mest 

miljövänliga artikeln. Beställning utförs genom att chef godkänner köpet. 

Beställning går vidare till leverantör som skickar faktura. Kostnaden är 

godkänd innan den har uppstått och fakturan matchas direkt mot beställaren i 

systemet. En mycket enkel samt trygg beställningsprocess. 

Sverigedemokraterna anser att denna investering resulterar i en säkrare samt 

mer ekonomisk hantering vid inköp inom den kommunala verksamheten och 

föreslår kommunfullmäktige följande: 

- att undersöka de ekonomiska möjligheterna för inköp av en 

beställningsportal” 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Gunilla Brandt-Jonsson (SD) den 15 maj 2019 

 

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

remitterat motionen till kommunstyrelsen. 
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§ 98 Dnr KS290-19   001 

Anmälan av motion om alternativ politisk organisation 

Sammanfattning 

Följande motion av Gunilla Brandt-Jonsson (SD) anmäls: 

”Hedemora Kommun står inför betydande besparingar inom samtliga 

verksamheter. I det kärva ekonomiska läget bör även den politiska 

organisationen göra besparingar. 

Hur kan vi stärka helhetssynen på verksamhet och ekonomi? I fler än trettio 

kommuner i Sverige har driftsnämnderna avskaffats för att ersättas av 

fullmäktige beredningar och/eller styrelseutskott. De icke obligatoriska 

sektorsansvariga nämnderna tas bort. I dessa trettio kommuner har varje 

kommun valt sin egen väg, finns idag olika varianter på samma tema. 

Ett nyckelord i sammanhanget är att skapa helhetssyn. Idag konkurrerar 

verksamhetsnämnderna sektorsvis om resurser och ser inte till kommunens 

bästa. Helhetssynen kan åstadkommas genom att politiker i verkställande 

funktion inte är sektorsansvariga utan istället är överordnade hela 

förvaltningen. 

På detta sätt skapas en helhetssyn, snabbare hantering samt kortare 

beslutsvägar. Effektiviseringen av den politiska organisationen innebär en 

ekonomisk besparing, en vitalisering av fullmäktige samt en förbättrad 

demokratin! 

Rekommenderar SKL:s studie ” Alternativa Politiska Organisationer” -2009 

Sverigedemokraterna föreslår med hänvisning till ovanstående: 

- att Kommunfullmäktige ser över möjligheterna till en förändring av 

den politiska organisationen för att åstadkomma det viktigaste – en 

ekonomisk besparing 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Gunilla Brandt-Jonsson (SD) den 15 maj 2019 

 

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

remitterat motionen till kommunstyrelsen. 
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§ 99 Dnr KS296-19   001 

Anmälan av motion om att minska antalet 
kommunalråd 

Sammanfattning 

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

anmäls: 

”Med tanke på att Hedemora kommun behöver göra stora nedskärningar 

ställer sig Sverigedemokraterna sig frågande till varför en så pass liten 

kommun anser sig behöva två stycken kommunalråd. Vår inställning är att vi 

börjar uppifrån och gör besparingar istället för ibland ”fotfolket”. 

Yrkande: 

Att ansvarig nämnd utreder hur stor besparing det skulle innebära att ha ett 

kommunalråd istället för två. 

Att utreda behovet av att ha två kommunalråd istället för ett.” 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till kommunstyrelsen.  

 

Beslutsunderlag 

Motion från Marit Andersson (SD) och Gunilla Brandt-Jonsson (SD) den 20 

maj 2019 

 

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

remitterat motionen till kommunstyrelsen. 
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§ 100 Dnr KS297-19   028 

Anmälan av interpellation om införd belöning för 
förbättring och effektivisering - förslagsverksamheten 

 

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

kommunstyrelsen: 

”Att förbättra, effektivisera, tänka nytt och våga släppa gamla tungarbetade 

processer, är ett arbete som ständigt bör pågå i offentlig sektor. Det är ju inte 

obekant att anställda ofta har bra idéer men kan känna det svårt att få gehör 

för sina förslag. 2008 föreslog Moderaterna i en motion att kommunen borde 

införa ett belöningssystem för kommunanställd personal på inlämnade 

förslag på just förbättringar i verksamheterna. Motionen bifölls och ett 

regelverk och en organisation för förslagsverksamhet togs fram att börja 

gälla från och med 1 januari 2010. 

I maj 2012 interpellerade Melker Andersson (M) om hur systemet fungerade 

och om det planerades någon utvärdering. I svaret framgick att 

personalavdelningen fokuserade på att hitta en väl fungerande organisation 

och undersöka vilka fler förutsättningar som skulle behövas för att hantera 

uppdraget. När detta var klart och tydligt skulle det lyftas och 

förslagsverksamheten göras mera känd. Systemet skulle marknadsföras på 

ett bättre och bredare sätt för att öka mängden kreativa förslag från 

personalen in till arbetsgruppen för förslagsverksamheten. I mars 2015 

frågade Melker Andersson (M) i ännu en interpellation: Hur har det gått med 

ambitionerna och hur har förslagsverksamheten utvecklats? 

Det svaret är för mig okänt. Nu skriver vi 2019 och med tanke på att vi har 

stora besparings- och effektiviseringskrav är det just nu mer än någonsin 

viktigt att ta vara på alla goda förslag och idéer från personalen som känner 

till verksamheterna de jobbar i. 

Därför frågar jag: 

1. Kom förslagsverksamheten någonsin i gång? 

2. Om den startades, hur fungerar förslagsverksamheten i dag? 

3. Har verksamheten utvärderats? 

4. Om verksamheten är nedlagd eller ligger i dvala, kan det vara idé att 

blåsa liv i den av fullmäktiga cirka 10 år gamla antagna motionen?” 

 

Forts. § 100 
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Forts. § 100 

Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas och 

kommunstyrelsens ordförande Ola Gilén (S) meddelar att den besvaras vid 

ett senare tillfälle.  
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§ 101  

Delgivningar 

Följande delgivningar anmäls: 

a) KS134-18 753 Bildningsnämndens beslut att ge bildnings-

förvaltningen uppdraget att en gång per år rapportera till 

kommunfullmäktige om arbetet med TRIO för samverkan. 

b) KS157-18 829 Bildningsnämndens beslut den 29 april 2019 § 88 i 

medborgarförslag om utegym i Långshyttan. Bildningsnämnden 

beslutade att bifalla medborgarförslaget. 

c) KS320-18 829 Bildningsnämndens beslut den 29 april 2019 § 87 i 

medborgarförslag om multisportarena. Bildningsnämnden beslutade 

att avslå medborgarförslaget. 

d) KS540-18 622 Bildningsnämndens beslut den 29 april 2019 § 86 i 

medborgarförslag om att servera vegankost som bas. 

Bildningsnämnden beslutade att avslå medborgarförslaget. 

e) KS564-18 317 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut den 27 

mars 2019 § 30 i medborgarförslag om gatubelysning i Starbäcksbo. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade att avslå 

medborgarförslaget. 

f) Anteckningar från möte med kommunfullmäktiges presidium den 16 

maj 2019. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 
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