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§ 129  

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändring: 

Utgår: 

Ä 5 Besvarande av interpellation om brister inom socialtjänsten, kommer 

 besvaras vid kommunfullmäktige den 22 oktober 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 130 Dnr KS344-19   456 

Anmälan av medborgarförslag om att kommunen två 
gånger per år hämtar grovsopor hemma hos hushållen 

Sammanfattning 

Följande medborgarförslag anmäls: 

”Alla har inte tillgång till bil med drag och släpvagn så därför samlas en 

hel del skräp på tomterna i kommunen. Mitt förslag är därför att kommunen 

två gånger per år hämtar upp grovsopor vid tomterna.” 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 26 juni 2019 

 

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

  

Utdrag till 

Hedemora Energi AB 

Medborgarförslagsställare 
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§ 131 Dnr KS345-19   209 

Anmälan av medborgarförslag om ovårdade tomter i 
kommunen 

Sammanfattning 

Följande medborgarförslag anmäls: 

”Det är helt tydligt att en del inte bryr sig om eller orkar bry sig om 

tomtskötsel som t.ex gräsklippning och rabatter. Hus som tidigare ägare 

vårdat börjar också changeras. Tycker inte att det är grannar som ska fota 

och anmäla utan att kommunen bör inventera alla tomter och göra sig en bild 

av hur det ser ut. Därefter skicka ut en skrivelse till alla husägare i 

kommunen om hur en tomt bör skötas med anledning av den inventering 

som gjorts. I skrivelsen bör också framgå att man nästkommande sommar 

kommer att göra ytterligare en inspektion och att de tomter som inte vidtagit 

åtgärder får en egen anmärkning. Om någon inte har möjlighet att sköta sin 

tomt bör det vara möjligt att få hjälp genom kommunen.” 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 26 juni 2019 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlåter till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att 

besluta i ärendet. 

  

Utdrag till 

Medborgarförslagsställare 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 132 Dnr KS346-19   330 

Anmälan av medborgarförslag om en eko-park i 
Hedemora 

Sammanfattning 

Följande medborgarförslag anmäls: 

”Jag har lite idéer kring gräsområdet vid strandgatan. Jag tycka det skulle 

vara mycket bra om det kunna vara en Eko-park där. Parken skulle då bidra 

till ett grönare Hedemora men även något som skulle göra Hedemora mer 

unikt och inte en stad man passerar förbi. Parken skulle bli unik eftersom 

min idé blir att fokusera på hållbar utveckling samt en grönare framtid, 

genom att huvudsakligen skulle parken specificera sig på bin och pollinering 

samt andra insekter. Genom att då ha dekorativa bi-hotell och insekts-hotell 

men även att ha träd och blommor som dessa djur tycker om.  

Det skulle även passa bra med cirkulära vatten försörjning, det vill säga 

fontäner och konstgjorda vattenfall i rabatterna. Parken ska även innehålla 

information som informerar medborgarna om hur viktigt det är med insekter 

och pollinering. Parken kan även inkludera fakta om klimatmålen och ta upp 

dess innebörd.  

Varför detta område är bra för en EKO-park är eftersom den kommer ha 

anslutning till Hönsan som i sin tur har kontakt med Stadsberget, som är ett 

naturreservat. Parken ska även innehålla platser som ungdomar kan vara. 

Men även att den ska kännas mysigt med stengångar genom blommorna. 

Parken ska även ta upp hela markytan, det vill säga att man kan inkludera 

utegymmet och kanske göra det lite större. Parkeringen kan även göras 

mindre och göras plats för en stor träläktare som är placerad emot slänten 

som leder upp till busshållplatsen. Då detta område skulle vara mer för 

ungdomar men att det även skulle finnas växter. För att få ungdomarna dit är 

ett smart knep att placera solcellspaneler eller liknande på sidan för att 

försörja parken med el men även eluttag som är placerade i träläktaren. Som 

då ungdomarna kan använda för att ladda mobiler och annat. 

 

 

 

 

 

Forts. § 132 
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Forts. § 132 

Denna Eko-park skulle alltså göra: 

- Hedemora till en grönare plats och stad. 

- Få medborgarna intresserade och välja att miljökompensera för 

klimatet. 

- Få medborgarna medvetna om klimatmålen. 

- Ungdomarna har en särskild plats att vara på. 

- Ge Hedemora en sevärdhet att bevara. 

- Bidra till en ökad mångfald. 

- Bidra till ett bättre, cirkulärt ekosystem. 

- Minska risken att insekter som pollinerar inte dör ut. 

- Men framför allt göra så att fler kommuner väljer att göra samma 

sak. Då Hedemora skulle bli ett positivt exempel.” 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 28 juni 2019 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlåter till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att 

besluta i ärendet. 

  

Utdrag till 

Medborgarförslagsställare 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 133 Dnr KS350-19   512 

Anmälan av medborgarförslag om farthinder på de 
gator som har hastighetsbegränsningar på under 50 
km/h 

Sammanfattning 

Följande medborgarförslag anmäls: 

”Jag föreslår att Hedemora kommun installerar farthinder på de gator som 

har hastighetsbegränsningar på under 50 km/h. Flera av gatorna i Hedemora 

stad har en hastighetsbegränsning på 40 km/h vilket är bra! Problemet är att 

begränsningen inte efterlevs vilket medför en bullrig, ogästvänlig och 

riskabel miljö. På Åsgatan är det tex inte ovanligt att bilar kör i 70 km/h. 

Därför föreslår jag att kommunen bygger ordentliga farthinder för att öka 

trivseln, minska bullret och bidra till en tryggare miljö.” 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 8 juli 2019 

 

Kommunfullmäktige beslut 
Kommunfullmäktige överlåter till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att 

besluta i ärendet. 

  

Utdrag till 

Medborgarförslagsställare 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 134 Dnr KS355-19   511 

Anmälan av medborgarförslag om att ta bort 
genomfartsförbudet för fordonstrafik på Emaus 

Sammanfattning 

Följande medborgarförslag anmäls: 

” Genomfart förbjuden - Denna skyltning på Emaus (infart från Fältvägen, 

Broddvägen m.fl.) som förbjuder fordonstrafik, gäller genomfart till 

Sätervägen, omvänt mot Vikmanshyttevägen, bör tas bort. 

Att förbjuda genomfart på en bred väg genom Emaus, som är gjord för att 

förbinda 2 stadsdelar/områden är både ologiskt och ogenomtänkt. Trafiken 

från stadsdelarna runt Bergslagsgatan, nedre Emaus (dagiset), 

Vikmanshyttan osv skall i stället välja trånga gator som ej är gjorda för 

större mängd trafik, där många skolbarn cyklar och går på trånga gator utan 

trottoarer eller cykelbanor, från Bergslagsgatan välja Sturegatan (med 

fartdämpande åtgärder), Munkbostigen, Munkbogatan vidare ut på Åsgatan 

med fartdämpande åtgärder, därefter välja vänster om Stadsberget mot 

Västerby eller höger om Stadsberget mot RV 70. Alternativt skall trafiken 

fortsätta Bergslagsgatan, passera 30 sträcka med fartdämpande åtgärder 

(skolbarn), till korsningen med Brunnsjögatan som stundtals är mycket svår 

att svänga vänster ifrån p g a all trafik, vidare till centrumrondellen som 

också är hårt trafikerad, vidare ut på Åsgatan. Givetvis omvänt problem för 

trafik från Västerby, Matsbo övre Emaus.” 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 23 juli 2019 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlåter till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att 

besluta i ärendet. 

  

Utdrag till 

Medborgarförslagsställare 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 135 Dnr KS396-19   312 

Anmälan av medborgarförslag om gatubelysning samt 
bom på gångbanan mellan Korgvägen och Bladstigen 
på Emaus 

Sammanfattning 

Följande medborgarförslag anmäls: 

”Har ett önskemål om att gatubelysning ska monteras längs gångbanan 

mellan Korgvägen och Bladstigen på övre Emaus. Dessutom skulle det 

behövas en bom i slutet av gångbanan ner mot Korgvägen. Ett stort antal 

barn cyklar dagligen rakt ut i gatan utan att se sig för och det är lätt att en 

olycka kan ske. 

Anledningen till önskemålet är att belysning endast finns på varje gata och 

inte mellan gatorna. På gångbanan mellan Broddvägen och Bodavägen finns 

det belysning mellan gatorna och blir därför tryggare att gå där. Till vintern 

ökar halkrisken samt otryggt att gå när det är mörkt.” 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 29 augusti 2019 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlåter till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att 

besluta i ärendet. 

  

Utdrag till 

Medborgarförslagsställare 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 136  

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 Ellen Persson och Bengt Nilsson med följande 

motiveringar: 

Ellen Persson: 

”Hedemorablomman utdelas till Ellen för sitt engagemang och idoga arbete 

på Lyckträffen i Vikmanshyttan. Ellen är en sann medmänniska som ser till 

så att det varje vecka ordnas med olika trevliga sammankomster vilket har 

stor betydelse för både gemenskapen och den sociala samvaron. 

Bengt Nilsson: 

”Hedemorablomman utdelas till Bengt för sitt engagemang och flitiga arbete 

för de boende i kvarteret Hästskon i Vikmanshyttan. Bengt är den som 

ordnar och fixar så att det blir en extra trivsam boendemiljö och arrangerar 

aktiviteter vid Lyckträffen, vilket bidrar till den sociala samvaron.” 
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§ 137  

Kommunrevisionen informerar 

Sammanfattning 

Kommunrevisionen informerar på sammanträdet om bland annat: 

- Kommunrevisionen har inlämnat den 20 september 2019 en 

granskning av kommunens rutiner kring personalfrågor. 

Granskningen ska vara besvarad av kommunens nämnder senast den 

31 januari 2020. 

Vidare informerar kommunrevisionens ordförande om en kommande 

granskning över kommunens ekonomistyrning. 

- Kommunrevisionens ordförande informerar om att han deltagit vid 

kommunstyrelsens sammanträde den 3 september 2019 och tagit del 

av uppföljningen av budgeten för kommunstyrelsen. Det som 

framgår av uppföljningen är att IT-kostnaderna överskrider 

budgeterad budget och det har föranlett till att en granskning kommer 

att göras över styrningen av IT-avdelningen. 

- Budgetprognosen per den 31 juli pekade på ett minusresultat på -34,5 

mkr och kommunrevisionens ordförande efterlyser beslut från 

nämnderna på konkreta besparingsåtgärder. 

Vidare nämner kommunrevisionens ordförande den 

Effektiviseringsplan för åren 2020–2022, som 

tjänstemannaorganisationen tagit fram med 85 besparingsförslag. 

Dokumentet är inte politiskt behandlad utan är enbart ett material 

som ska fungera som ett stöd i budgetarbetet. 

- Ett förslag till nytt reglemente för kommunrevisionen kommer av 

kommunrevisionen att lämnas in för ställningstagande av 

kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen från kommunrevisionen. 
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§ 138 Dnr KS107-19   010 

Behandling av motion om att flytta verksamhet från 
Rådhuset till Tjädernhuset 

Sammanfattning 

Följande motion av Lennart Mångs (M) anmäldes som inkommen till 

kommunfullmäktige den 19 februari 2019: 

”När man nu ska se över en renovering av Tjädernhuset, så bör man även se 

till att Tjädernhuset kan utnyttjas så effektivt som möjligt. Jag vill att man 

tittar på möjligheten att flytta Rådhusets verksamhet och även Hedemora 

Näringsliv AB:s (HNB) verksamhet till Tjädernhuset. 

Tycker att man dels ska samla så mycket av administrativ verksamhet och 

även politiken, på ett ställe dvs i Tjädernhuset. Fördelen med detta är att man 

kan jobba närmare den kommunala verksamheten. 

Punktar här upp en del argument för som jag tycker fördelar: 

• Tillgängligheten är inte godkänd i Rådhuset, tex så finns ingen hiss 

invändigt och ingen ramp till entrén. 

• Arbetsmiljön är under all kritik i Rådhuset (varmt på sommaren och 

kallt på vintern) bla nu när det är kallt ute står det värmefläktar i vissa 

rum som inte kan vara ekonomiskt eller miljömässigt försvarbart. 

• Tror att man får bättre effekt om HNB sitter tillsammans med 

kommunens verksamhet. Ofta hänger bla etablerings frågor ihop med 

kommunala verksamheten. 

• Det jag har sett idag vad gäller nämnds sekreterarna så är man väldigt 

sårbar vid tex sjukdom. Om dom satt i samma byggnad skulle dom 

kunna samarbeta i ett ”kluster” och hjälpa varandra mycket mer, även 

hoppa in vid ev sjukdom mm. Vidare blir det mer och mer 

informationsarbete som dom skulle kunna ta hjälp av varandra med. 

• Personalavdelningen kan på detta vis vara närmare 

förvaltningscheferna och stötta i deras arbete med personalfrågor. 

• Tror att det finns flera positiva synergieffekter av en flytt än dom jag 

har räknat upp. 
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Forts. § 138 

Jag föreslår att: 

1. All verksamhet som idag håller till i Rådhuset med tillhörande annex 

flyttas till Tjädernhuset. 

2. HNB bereds plats i Tjädernhuset.” 

Motionen remitterades till kommunstyrelsen och miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden.  

Kommunfullmäktige fattade den 28 maj 2019 ett beslut om att Tjädernhuset 

ska renoveras, i samband med det har miljö- och samhällsbyggnads-

förvaltningen lagt med i förslaget att Hedemora Näringsliv ska flytta in i 

Tjädernhuset. Så alla fördelar som motionen listar med att näringslivsbolaget 

ska husera i kommunhuset kommer att bli verklighet i samband med 

renoveringen. Även nämndsekreterarna är medräknade att sitta samlade i 

Tjädernhuset i och med renoveringen. Rådhuset och Annexets personal som 

är ca 15 personer är dock inte medräknat i ombyggnationen. 

Anledningen till att näringslivsbolaget är medräknat att flytta in i 

Tjädernhuset och inte Rådhusets personal är flera. Näringslivsbolaget sitter i 

ett externt hyresavtal medan Rådhuset ägs av kommunen själva. Att kliva ur 

ett externt hyresavtal för att förtäta i befintliga egna lokaler sparar 

kommunen pengar på, medan att lämna en kommunägd fastighet tom ger 

ingen budgetlättnad för kommunen. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ser inte att någon annan 

verksamhet skulle kunna husera i Rådhuset som läget ser ut just nu. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 26 juni 2019 att föreslå 

till kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 augusti 2019 att föreslå 

kommunstyrelsen att föreslå till kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Lennart Mångs (M) reserverade sig mot beslutet. 

Kommunstyrelsen behandlade motionen den 3 september 2019. Lennart 

Mångs (M) yrkade bifall till motionen. Yrkandet avslogs och 

kommunstyrelsen beslutade att föreslå till kommunfullmäktige att besluta 

om att anse att motionen besvarad med hänvisning till miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 maj 2019. 

Lennart Mångs (M), Britt-Inger Remning (M), Anna Eling (L), Allan 

Mattsson (KL), Larz Andersson (KL) och Gunilla Brandt-Jonsson (SD) 

reserverade sig mot beslutet. 
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Forts. § 138 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Lennart Mångs (M) den 18 februari 2019 

Kommunfullmäktige den 19 februari 2019 § 26 

Tjänsteskrivelse med yttrande från miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen den 31 maj 2019 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 26 juni 2019 § 66 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 augusti 2019 § 119 

Kommunstyrelsen den 3 september 2019 § 109 

Yrkande 

Lennart Mångs (M) yrkar bifall till motionen. 

Ordförande ställer yrkandet mot liggande förslag från kommunstyrelsen och 

finner att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 maj 2019. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen anses besvarad med hänvisning till miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 maj 2019. 

Reservation 

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

Remning (M), Jan Bergqvist (M), Tamara Zuljevic (M), Jonas Carlgren (M), 

Allan Mattsson (KL), Ulf Kindlund (KL), Joanna Gahnold (KL), Inga-Britt 

Johansson (KL), Anna Eling (L) och Solweig Lundin (KD) reserverar sig 

mot beslutet. 
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§ 139 Dnr KS205-19   023 

Behandling av motion om att begära om utdrag ur 
belastningsregistret vid anställningar inom 
äldreomsorg och omsorgen för personer med 
funktionsvariation 

Sammanfattning 

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

anmäldes vid kommunfullmäktige den 16 april 2019: 

”I dagens Sverige finns det idag särskilt två grupper som är satta på undantag 

och inte alltid får den vård och omsorg som de behöver. Dessa är våra äldre 

och personer med funktionsvariation. Det är människor som många gånger 

inte blir hörda som kan ha svårt att hävda sig och som inte sällan befinner sig 

i en stark beroendeställning till såväl familj, vänner men också till den 

offentliga omsorgen såsom äldreomsorg och omsorgen för personer med 

funktionsvariation.  

De människor med behov av insatser från vård och omsorg befinner sig i en 

utsatt position oberoende om de lever på säbo eller i sina egna hem. I det 

senare fallet särskilt då det inom hemtjänsten och den personliga assistansen 

ofta är främmande personer som ombesörjer den personliga vården samt 

hanterar deras mediciner. En viktig del i att minimera risken för övergrepp 

mot dessa brukare är att arbetsgivaren begär utdrag ur polisens 

belastningsregister. Denna begäran bör vara obligatorisk för de som arbetar 

inom vård och omsorg.  

I kommunen finns idag krav på utdrag ur belastningsregistret för de som 

arbetar inom barnomsorgen samt skolan, vilket gör frågan om krav/begäran 

på utdrag högst relevant om kommunen på riktigt vill kunna hävda det lika 

värdet för barn, äldre och personer med funktionsvariation. Detta då dessa 

gruppers utsatthet på många sätt är jämförbara med varandra varmed frågan 

på utdrag ur belastningsregistret inte kan undvikas.  

För Sverigedemokraterna är det självklart att kommunen ska göra allt den 

kan för att garantera ovannämnda gruppers trygghet och införandet av en 

begäran på utdrag ur belastningsregistret vid nyanställningar. Detta är ett 

viktigt steg i denna strävan inte minst ur ett jämlikhetsperspektiv.  
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Forts. § 139 

Sverigedemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige besluta: 

- Att det vid nyanställning inom den kommunala äldreomsorgen begärs 

att sökande medtar utdrag ur polisens belastningsregister 

- Att det vid nyanställning inom omsorgen för personer med 

funktionsvariation i gruppbostäder samt personlig assistans införs 

begäran att den sökande medtar utdrag ur polisens 

belastningsregister.” 

 

Motionen remitterades till omsorgsnämnden.  

Omsorgsnämnden beslutade den 5 juni 2019 att föreslå kommunfullmäktige 

att avslå motionen utifrån omsorgsförvaltningens beskrivning av lagar och 

författningar i tjänsteskrivelse daterad den 3 maj 2019. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 juni 2019 att föreslå till 

kommunstyrelsen att besluta om att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

motionen. 

Kommunstyrelsen behandlade motionen den 3 september 2019. Gunilla 

Brandt-Jonsson (SD) yrkade bifall till motionen. Yrkandet avslogs och 

kommunstyrelsen beslutade att föreslå till kommunfullmäktige att avslå 

motionen. 

Gunilla Brandt-Jonsson (SD) och Larz Andersson (KL) reserverade sig mot 

beslutet. Gunilla Brandt-Jonsson (SD) lämnade följande motivering: 

”Vi värnar om allas lika värde och tycker därför att våra äldre ska känna sig 

lika trygga i sitt hem som våra barn ska känna sig i skolor och förskolor. På 

grund av olika incidenter anser vi att det behövs utdrag ur 

belastningsregistret för nyanställda inom vård och omsorg.” 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Marit Andersson (SD) och Gunilla Brandt-Jonsson (SD) den 1 

april 2019 

Kommunfullmäktige den 16 april 2019 § 71 

Omsorgsnämnden den 5 juni 2019 § 68 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 juni 2019 § 100 

Kommunstyrelsen den 3 september 2019 § 110 
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Forts. § 139 

Yrkande 

Marit Andersson (SD) och Gunilla Brandt-Jonsson (SD) yrkar bifall till 

motionen. 

Ordförande ställer yrkandet mot liggande förslag från kommunstyrelsen att 

motionen ska avslås och finner att motionen ska avslås. 

Omröstning begärs. 

Beslutsgång 

Ordförande presenterar en beslutsgång som godkänns. Den som vill avslå 

motionen röstar JA och den som att motionen ska bifallas röstar NEJ.  

Omröstningsresultat 

Vid omröstningen avgavs 24 JA-röster, 6 NEJ-röster och 6 avstod. Se 

omröstningsprotokoll på sidan 2.  

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att motionen ska avslås. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 
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§ 140 Dnr KS041-18   041 

Bildningsnämndens äskande om en ramjustering för 
renovering av Fyrklöverskolans gymnastiksal 

 
Sammanfattning 

Matsal och gymnastiksal samt omklädningsrum som Fyrklöverskolan 

använder är i stort behov av renovering.  

Gymnastikdelen kommer att ha en hyra på 650 100 kronor exkl. moms per år 

och köksdelen 207 803 kronor exkl. moms per år. Det ger en total kostnad 

på 857 903 kronor exkl. moms per år för bildningsförvaltningen. I den 

summan ingår då renoveringen av omklädningsrummet. Idag är hyran 492 

000 kronor per år för gymnastikdelen. Hyran kommer att 

ökas med 158 000 kronor per år. 

Bildningsnämnden beslutade den 3 juni 2019 att teckna ett förstahandsavtal 

avseende Svedjans gymnastiksal med fastighetsägaren Förvaltningen i 

Skönvik AB på grund av renovering. Vidare beslutade nämnden att 

godkänna en ny hyra på 650 100 kronor per år efter färdigställd renovering. 

Den 17 juni 2019 beslutade bildningsnämnden att till kommunfullmäktige 

äska om en ramjustering på 158 000 kronor för Fyrklöverskolans 

gymnastiksal. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 augusti 2019 att uppdra 

bildningsnämnden att till kommunstyrelsen den 3 september 2019 komp-

lettera med information om vilket år som renovering av Fyrklöverskolans 

gymnastiksal avser och att lämna ärendet utan eget förslag till 

kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 3 september 2019 och beslutade 

att föreslå kommunfullmäktige att bildningsnämndens äskande ska tas med i 

budgetarbetet 2020. 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämnden den 17 juni 2019 § 111 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 augusti 2019 § 115 

Bildningsnämnden den 2 september 2019 § 139 

Kommunstyrelsen den 3 september 2019 § 112 
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Forts. § 140 

Kommunfullmäktiges beslut 

Bildningsnämndens äskande tas med i budgetarbetet 2020. 

  

Utdrag till 

Bildningsnämnden 
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§ 141 Dnr KS526-18   880 

Förslag till fördjupad bibliotekssamverkan i Dalarna 

 
Sammanfattning 

Syftet med samverkan över kommungränserna är att säkra fortsatt 

utvecklingskraft av bibliotekens tjänster i framtiden, få bättre användning av 

gemensamma resurser, utnyttja och stärka personalens kompetenser och 

underlätta kompetensförsörjningen för bästa möjliga service till invånarna i 

Dalarna. 

Dalarnas bibliotekschefer har tillsammans med Länsbibliotek Dalarna under 

2015–2017 inventerat möjligheter och önskemål om ett djupare samarbete 

mellan kommunbiblioteken i Dalarna samt landstinget i form av 

Länsbibliotek Dalarna. Detta har skett i enlighet med bibliotekslagen (SFS 

2013:801 14§) som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det 

allmänna biblioteksväsendet ska samverka med varandra. Under 2018 

föreslogs parterna fatta beslut om att inleda bibliotekssamverkan i Dalarna. 

Bildningsnämnden beslutade den 24 juni 2019, och likaså kommunstyrelsen 

den 3 september 2019, att ställa sig positiv till att Hedemora kommun ingår i 

Bibliotekssamverkan Dalarna och föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Ställa sig positiv till att Hedemora kommun ingår i 

Bibliotekssamverkan Dalarna. 

2. Uppdrar till kommundirektören att för Hedemora kommun ingå avtal 

för Bibliotekssamverkan Dalarna, när ett sådant förslag till avtal finns 

upprättat. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 9 augusti 2017 

Bilaga till tjänsteskrivelse den 8 augusti 2017 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 21 augusti 2017 § 80 

Tjänsteskrivelse med dalagemensam text den 2 oktober 2018 

Bildningsnämndens arbetsutskott den 22 oktober 2018 § 99 

Bildningsnämnden den 5 november 2018 § 128 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 11 juni 2019 

E-post från dataskyddsombud Gagnef inkommit den 2 april 2019 

Kommunstyrelsen den 3 september 2019 § 114 
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Forts. § 141 

 

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 17 juni 2019 § 32 

Bildningsnämnden den 24 juni 2019 § 125 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 augusti 2019 § 117 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner att Hedemora kommun ingår i 

Bibliotekssamverkan Dalarna. 

2. Uppdrag ges till kommundirektören att för Hedemora kommun ingå 

avtal för Bibliotekssamverkan Dalarna, när ett sådant förslag till avtal 

finns upprättat. 
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§ 142 Dnr KS335-19   059 

Förslag till antagande av Avesta kommuns ansökan om 
deltagande i upphandlingssamverkan 

 
Sammanfattning 

Avesta kommun har ansökt om inträde till den gemensamma nämnden för 

upphandlingssamverkan (GNU) den 8 maj 2019. 

UpphandlingsCenter fick i uppdrag att utreda ärendet med tillhörande 

ekonomisk kalkyl, tidplan, risk – och konsekvensanalys och förslag till 

ändringar i samarbetsavtal och reglemente samt förslag till beslut. GNU 

beslutade den 13 juni 2019 att föreslå samverkande kommuners fullmäktige 

att anta Avesta kommun som ny medlem från och med 1 januari 2020. 

De samverkade kommunernas respektive fullmäktige måste fatta likalydande 

beslut för att Avesta kommun ska ges inträde i den gemensamma nämnden. 

Förslag är att berörda kommuners fullmäktige antar följande: 

1. Kommunfullmäktige godkänner Avestas kommun som ny medlem i 

den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan från och 

med den 1 januari 2020. 

2. Kommunfullmäktige godkänner förslag till organisation och resurser, 

tidplan samt finansieringsmodell med ekonomiska konsekvenser för 

nämnden och samverkande kommuner vid en anslutning av Avesta 

kommun till den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan 

enligt bilaga 1. 

3. Kommunfullmäktige antar reviderat samarbetsavtal, reglemente och 

upphandlingspolicy för den gemensamma nämnden för 

upphandlingssamverkan, daterade den 13 juni 2019. Förslagen börjar 

gälla från och med 1 januari 2020 enligt bilagor 2, 3 och 4. 

4. Kommunfullmäktige godkänner förslag till budgetramar enligt tabell 

i ärendebeskrivningen att gälla från och med 1 januari 2020. 

5. Besluten gäller under förutsättning att de sex samverkande 

kommunernas fullmäktige i den gemensamma nämnden för 

upphandlingssamverkan fattar likalydande beslut. 
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Forts. § 142 

Kommunstyrelsen beslutade den 3 september 2019 att föreslå till 

kommunfullmäktige att anta presenterat förslag i fem punkter. 

Beslutsunderlag 

Missiv från Ludvika kommun den 20 juni 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 augusti 2019 § 118 

Kommunstyrelsen den 3 september 2019 § 115 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner Avesta kommun som ny medlem i 

den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan från och 

med den 1 januari 2020. 

2. Kommunfullmäktige godkänner förslag till organisation och resurser, 

tidplan samt finansieringsmodell med ekonomiska konsekvenser för 

nämnden och samverkande kommuner vid en anslutning av Avesta 

kommun till den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan 

enligt bilaga 1. 

3. Kommunfullmäktige antar reviderat samarbetsavtal, reglemente och 

upphandlingspolicy för den gemensamma nämnden för 

upphandlingssamverkan, daterade den 13 juni 2019. Förslagen börjar 

gälla från och med 1 januari 2020 enligt bilagor 2, 3 och 4. 

4. Kommunfullmäktige godkänner förslag till budgetramar enligt tabell 

i ärendebeskrivningen att gälla från och med 1 januari 2020. 

5. Besluten gäller under förutsättning att de sex samverkande 

kommunernas fullmäktige i den gemensamma nämnden för 

upphandlingssamverkan fattar likalydande beslut. 
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Avesta kommun 

Ludvika kommun 
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§ 143 Dnr KS528-18   800 
 

Fritids- och kulturpolitisk strategi 2019–2022 

 
Sammanfattning 

Under perioden 2015–2018 har Hedemora kommun haft en av 

kommunfullmäktige beslutad kulturpolitisk handlingsplan. 

Under samma period har arbetet pågått att utarbeta ett motsvarande 

dokument för fritidsområdet. 2018 beslutades att för perioden 2019–2022 

utforma ett gemensamt dokument för fritids- och kulturområdena, den 

Fritids- och Kulturpolitiska strategin.  

Kommunstyrelsen beslutade den 7 maj 2019 att uppdra till bildnings-

förvaltningen att korrekturläsa förslaget till Fritids- och kulturpolitiskstrategi 

2019–2022 innan den kan behandlas i kommunfullmäktige. Vidare beslutade 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fastställa Fritids- och 

kulturpolitiskstrategi 2019–2022. Lennart Mångs (M) och Britt-Inger 

Remning (M) deltog inte i beslutet. 

Beslutsunderlag 

Förslag till Fritids- och kulturpolitisk strategi 2019–2022 

Bildningsnämnden den 6 november 2018 § 132 

Kommunstyrelsens strategiutskott den 18 december 2018 § 85 

Kommunikationsavdelningens förslag den 16 april 2019 

Kommunstyrelsen den 7 maj 2019 § 76 

Reviderat förslag till Fritids- och kulturpolitisk strategi 2019–2022 den 2 juli 

2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer presenterad Fritids- och kulturpolitiskstrategi 

2019–2022. 

Reservation 

Mikael Gråbo (M) reserverar sig mot beslutet. 
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§ 144  

Redovisning av obehandlade motioner 

 
Sammanfattning 

Följande motioner inlämnade till kommunfullmäktige har ännu inte 

behandlats: 

 

a) KS482-17 040 Motion av Leif Stenberg (MP) om god ekonomisk 

hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv, 2017-11-27, 

remitterad till kommunstyrelsen. Motionen kommer att behandlas av 

kommunstyrelsen den 1 oktober 2019. 

 

b) KS430-18 610 Motion av Anki Rooslien (S) om aktiv medborgardialog i 

kommunen 2018-09-21, remitterad till kommunstyrelsen. Motionen 

kommer att behandlas av kommunstyrelsen den 1 oktober 2019. 

 

c) KS579-18 700 Motion av Gunilla Brandt-Jonsson (SD) om omflyttning 

av verksamheter inom omsorgsförvaltningen samt att avvakta ett 

byggande av ett nytt vård- och omsorgsboende, 2018-12-03, remitterad 

till kommunstyrelsen och omsorgsnämnden. 

 

d) KS045-19 101 Motion av Anna Eling (L) om att göra 

kommunfullmäktige tillgänglig för alla medborgare i kommunen genom 

att tillhandahålla teckenspråkstolkning, 2019-01-14, remitterad till 

kommunstyrelsen. 

 

e) KS068-19 019 Motion från Anna Eling (L) om medborgardialog i 

kommunen, 2019-01-31, remitterad till kommunstyrelsen. Motionen 

kommer att behandlas av kommunstyrelsen den 1 oktober 2019. 

 

f) KS107-19 010 Motion från Lennart Mångs (M) om att flytta verksamhet 

från Rådhuset till Tjädernhuset, 2019-02-18, remitterad till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden. Motionen behandlas av kommunfullmäktige 

den 24 september 2019. 

 

g) KS109-19 024 Motion från Anna Eling (L) om att införa arvoden till 

gruppledare i kommunfullmäktige, 2019-02-19, remitterad till 

kommunstyrelsen. Motionen kommer att behandlas av kommunstyrelsen 

den 1 oktober 2019. 
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Forts. § 144 

 

h) KS147-19 049 Motion från Leif Stenberg (MP) om att inte begära 

aktieutdelning från Hedemora Energi AB, 2019-02-27, remitterad till 

kommunstyrelsen. 

 

i) KS188-19 139 Motion från Marit Andersson (SD) och Gunilla Brandt-

Jonsson (SD) om uttalande angående återvändande IS-terrorister och 

uppdrag åt nämnder och styrelser med anledning av detta, 2019-03-21, 

remitterad till kommunstyrelsen. Motionen kommer att behandlas av 

kommunstyrelsen den 1 oktober 2019. 

 

j) KS193-19 042 Motion från Britt-Inger Remning (M) om kommunens 

delårsrapport, 2019-03-25, remitterad till kommunstyrelsen. 

 

k) KS204-19 318 Motion från Allan Mattsson (KL) om att det kommunala 

bidraget till vägföreningar ska höjas årligen med konsumentprisindex 

(KPI), 2019-03-28, remitterad till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

 

l) KS205-19 023 Motion från Gunilla Brandt-Jonsson (SD) om att begära 

om utdrag ur belastningsregistret vid anställningar inom äldreomsorg och 

omsorgen för personer med funktionsvariation, 2019-04-01, remitterad 

till omsorgsnämnden. Motionen kommer att behandlas av 

kommunfullmäktige den 24 september 2019. 

 

m) KS207-19 624 Motion från Gunilla Brandt-Jonsson (SD) om drogtester i 

skolan, 2019-04-02, remitterad till bildningsnämnden.  

 

n) KS271-19 811 Motion från Gunilla Brandt-Jonsson (SD) om badplats för 

personer med funktionsnedsättning, 2019-05-09, remitterad till miljö- 

och samhällsbyggnadsnämnden. 

 

o) KS272-19 028 Motion från Gunilla Brandt-Jonsson (SD) om att erbjuda 

kommunens personal energimassage varje vecka, 2019-05-09, remitterad 

till kommunstyrelsen. Motionen kommer att behandlas av 

kommunstyrelsen den 1 oktober 2019. 

 

p) KS289-19 009 Motion från Gunilla Brandt-Jonsson (SD) om 

effektivisering vid inköp inom kommunal verksamhet – 

Beställningsportalen, 2019-05-16, remitterad till kommunstyrelsen. 
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Forts. § 144 

 

q) KS290-19 001 Motion från Gunilla Brandt-Jonsson (SD) om alternativ 

politisk organisation, 2019-05-16, remitterad till kommunstyrelsen. 

 

r) KS296-19 001 Motion från Marit Andersson (SD) och Gunilla Brandt-

Jonsson (SD) om att minska antalet kommunalråd, 2019-05-20, 

remitterad till kommunstyrelsen. Motionen kommer att behandlas av 

kommunstyrelsen den 1 oktober 2019. 

 

s) KS331-19 631 Motion från Marit Andersson (SD) och Gunilla Brandt-

Jonsson (SD) om mobil förskola, 2019-06-19, remitterad till 

bildningsnämnden. 

 

Rutin för påminnelser om obehandlade motioner är att kommunsekreteraren 

delger förvaltningarna en lista över obehandlade motioner en gång per 

månad. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 augusti 2019 § 121 

Kommunstyrelsen den 3 september 2019 § 116 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige förklarar sig ha tagit del av redovisningen av 

obehandlade motioner. 

2. Punkten c) KS579-18 700 Motion av Gunilla Brandt-Jonsson (SD) 

om omflyttning av verksamheter inom omsorgsförvaltningen samt att 

avvakta ett byggande av ett nytt vård- och omsorgsboende, 2018-12-

03, remitterad till kommunstyrelsen och omsorgsnämnden, avskrivs 

på begäran från motionären. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 

Omsorgsnämnden 
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§ 145  

Redovisning av obehandlade medborgarförslag 

 
Sammanfattning 

Följande medborgarförslag inlämnade till kommunfullmäktige har ännu inte 

behandlats: 

 

a) KS037-19 829 Medborgarförslag om skridskois på Brunnaliden, 2019-

01-13, överlämnad till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

 

b) KS082-19 429 Medborgarförslag totalförbud för privatpersoner att 

handha all form av pyrotekniska fyrverkeripjäser inom hela Hedemora 

kommun, 2019-02-06, överlämnad till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden. 

 

c) KS151-19 279 Medborgarförslag om ökad rörlighet på 

bostadsmarknaden i kommunen, 2019-02-28, överlämnad till 

kommunstyrelsen. Medborgarförslaget behandlades av 

kommunstyrelsens strategiutskott den 16 september 2019. 

 

d) KS157-19 842 Medborgarförslag om bättre och nya besöksskyltar i 

Norn, 2019-02-27, överlämnad till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden. 

 

e) KS199-19 299 Medborgarförslag om offentliga toaletter i centrum, 2019-

03-26, överlämnad till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

 

f) KS242-19 335 Medborgarförslag om att skapa odlingslotter på 

Henemoren, 2019-04-17, överlämnad till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden. 

 

g) KS306-19 330 Medborgarförslag om en helhetsöversyn av Sveaparken – 

Stadsparken, 2019-05-31, överlämnad till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden. 

 

h) KS307-19 829 Medborgarförslag om att skapa förutsättningar på 

Henemoren för rekreation och spontanidrott, 2019-05-31, överlämnad till 

miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 
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Forts. § 145 

 

i) KS308-19 826 Medborgarförslag om att anordna en basketplan, 2019-

06-01, överlämnad till bildningsnämnden. 

 

j) KS311-19 829 Medborgarförslag om att anordna en skatepark, 2019-06-

02, överlämnad till bildningsnämnden. 

 

Rutin för påminnelser om obehandlade medborgarförslag är att 

kommunsekreteraren delger förvaltningarna en lista över obehandlade 

medborgarförslag en gång per månad. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 augusti 2019 § 122 

Kommunstyrelsen den 3 september 2019 § 117 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige förklarar sig ha tagit del av redovisningen av 

obehandlade medborgarförslag. 
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§ 146 Dnr KS331-19   631 

Anmälan av motion om mobil förskola 

Sammanfattning 

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

anmäls: 

”I dagsläget är det så osäkert hur det kommer att se ut med barnkullar 

framöver och omsorgen för de minsta är lika osäker, och likaså ekonomin. 

Det läggs ner förskolor och planeras baracker. Dyra renoveringar av 

befintliga lokaler är också att vänta. Med allt detta sagt så behövs något nytt 

till vår kommun. En mobil förskola är ett bra sätt att möta upp snabba 

förändringar och osäkerheten kring behovet av platser. Med tanke på 

utomhuspedagogikens popularitet tror vi att den även skulle vara uppskattad 

hos föräldrarna. 

Små barngrupper efterfrågas och med detta komplement kan vi ge invånarna 

det. På bussen finns allt man behöver-wc, kök, torkskåp, viloplatser m.m. 

Tanken med detta är inte att barnen ska sitta i bussen hela dagen utan att de 

ska med en kort färd ut på olika resmål under dagarna och upptäcka nya 

platser. 

Sverigedemokraterna yrkar på; 

Att en mobil förskola ska införas i kommunen.” 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till bildningsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Marit Andersson (SD) och Gunilla Brandt-Jonsson (SD) den 19 

juni 2019 

 

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

remitterat motionen till bildningsnämnden. 
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§ 147 Dnr KS410-19   732 

Anmälan av motion om att införa en tjänst som fast 
omsorgskontakt 

Sammanfattning 

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

anmäls: 

”Utvecklingen det senaste decenniet har varit att allt fler äldre bor hemma i 

ordinärt boende med insatser från hemtjänsten medan färre bor i särskilt 

boende. 

I takt med åldrandet ökar risken för sjukdom och multisjuklighet. Mycket av 

patientarbetet i den kommunala hälso-och sjukvården utförs av 

undersköterskor och vårdbiträden och deras kompetens varierar. Det pågår i 

dag en utveckling som gör att behoven av kommunal hälso-och sjukvård 

förändras. Kortare vårdtider och snabbare utskrivning av medicinskt 

färdigbehandlade patienter från sjukhusen leder till att åtgärder för 

rehabilitering och habilitering i större utsträckning behöver utföras i den 

kommunala hälso-och sjukvården. Den tekniska utvecklingen gör att även 

patienter med svårare hälsoproblem kan vårdas i hemmet i stället för på 

sjukhus. Detta innebär att en äldre person kan få insatser från många olika 

aktörer, vilket ställer krav på ökad samordning. En fast omsorgskontakt är en 

namngiven person som arbetar nära omsorgstagaren och som den enskilde 

kan vända sig till. En fast omsorgskontakt kan exempelvis bidra till att 

koordinera insatserna kring en enskild omsorgstagare som är i behov av både 

hälso-och sjukvård och omsorg och verka för att samordningen mellan olika 

aktörer och huvudmän fungerar. 

Äldreomsorgens främsta resurs är dess personal som kan bidra till att skapa 

trygghet och kvalitet för den enskilde. Äldre personer som får hemtjänst 

värderar kvalitetsegenskaper som är relaterade till personalen högst. 

 En fast omsorgskontakt kan bidra till att förbättra personalkontinuiteten i 

hemtjänsten så att en äldre person i största möjliga mån får omsorg av 

samma personal som hon eller han har förtroende för och om en fast 

omsorgskontakt kan bidra till att insatserna utförs på liknande sätt, oavsett 

vem i personalgruppen som utför dem. 

Syftet med att införa en fast omsorgskontakt är att öka delaktigheten och 

självbestämmandet för äldre personer som har hemtjänst och att öka 

tryggheten både för de äldre och deras anhöriga. 
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Forts. § 147 

 Sverigedemokraterna yrkar därför följande: 

– att en tjänst som fast omsorgskontakt inom hemtjänsten skapas.” 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till omsorgsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Marit Andersson (SD) och Gunilla Brandt-Jonsson (SD) den 8 

september 2019 

 

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

remitterat motionen till omsorgsnämnden. 
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§ 148 Dnr KS412-19   132 

Anmälan av motion om tiggeriförbud i Hedemora 
kommun 

Sammanfattning 

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

anmäls: 

”Hedemora kommun ska inte vara uppdelat i olika grupper utan bör sträva 

efter ett jämlikt samhälle. Genom kommunikation med dem som tvingas till 

tiggeri och genom regelverk kan Hedemora kommun skicka en tydlig signal 

om att det inte är människovärdigt med tiggeri och därmed inte accepterat i 

vår kommun. 

Tiggeri är när någon med ord eller kroppsspråk ber om pengar av en 

främling. Detta får inte förväxlas med organisationer och föreningars 

insamlingar. 

Det är viktigt att notera att tiggeri inte är vägen ur fattigdom. Istället medför 

det en risk att cementera fattigdom och utanförskap. 

Det skall bli straffbart att ägna sig åt människoexploatering, det vill säga att 

utnyttja människor genom exempelvis tvångsarbete, tiggeri eller arbete 

under uppenbart orimliga villkor. 

Genom en dom, mål nr 2149-18 meddelad den 17 december 2018 i Högsta 

Förvaltningsdomstolen finns det ett prejudikat på att de bestämmelser som 

Vellinge kommun har infört, inte strider mot ordningslagen. 

Sverigedemokraterna yrkar därför följande: 

– att Hedemora kommun inför tiggeriförbud i de lokala 

ordningsföreskrifterna vid samtliga butiker i kommunen, torg samt 

gallerior 

– att Hedemora kommun ska utan kostnad ge tillstånd till 

organisationer samt föreningar att göra insamlingar. Dessa tillstånd 

ska utan kostnad respektive organisation/förening söka hos 

kommunen och de ska ges på årlig basis. 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden. 
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Forts. § 148 

Beslutsunderlag 

Motion från Marit Andersson (SD) och Gunilla Brandt-Jonsson (SD) den 9 

september 2019 

 

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

remitterat motionen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 
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§ 149 Dnr KS450-19   043 

Anmälan av motion om genomlysning av kommunens 
verksamheter och upprättande av strategisk plan 

Sammanfattning 

Följande motion av Lennart Mångs (M) m.fl. anmäls: 

”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.” 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Lennart Mångs (M) m.fl. den 23 september 2019 

 

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

remitterat motionen till kommunstyrelsen. 
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§ 150 Dnr KS451-19   104 

Anmälan av motion om att inte betala ut partistödet 
under 1 år 

Sammanfattning 

Följande motion av Lennart Mångs (M) anmäls: 

”Ekonomin i Kommunen är ansträngd, jag tycker därför att den politiska 

organisationen behöver göra vad den kan för att dra sitt strå till stacken. 

Jag föreslår att: 

- Partistödet till politiken i Hedemora inte betalas ut under 1 år.” 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Lennart Mångs (M) den 23 september 2019 

 

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

remitterat motionen till kommunstyrelsen. 
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§ 151 Dnr KS378-19   822 

Anmälan och besvarande av interpellation om 
omklädningshytter vid baden i Långshyttan 

 

Följande interpellation av Allan Mattsson (KL) ställd till kommunstyrelsens 

ordförande Christina Lundgren (C), anmäls: 

”År 2017 biföll KF en motion om omklädningshytter vid baden i 

Långshyttan (Dnr KS 195‐17). Så gick året och badsäsongen 2018, inga 

omklädningshytter! 

Nu är badsäsongen 2019 snart över och inga omklädningshytter. Nu är det 

inte Versailles eller Fontainebleau vi kräver! 

Min fråga är: 

Hur lång tid från beslut till verkställighet anser KSO är rimligt?” 

Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas och den besvaras 

av kommunstyrelsens ordförande Christina Lundgren (C). Svaret har även 

lämnats skriftligt till interpellationsställaren. 
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§ 152 Dnr KS327-19   023 

Val av ny ordförande i kommunstyrelsen med 
tillhörande uppdrag 

Sammanfattning 

Ola Gilén (S) beviljades av kommunfullmäktige den 18 juni 2019 befrielse 

från uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och som ordförande i 

kommunstyrelsen med tillhörande uppdrag. Val av ny ordförande ska 

genomföras. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Ola Gilén (S) den 17 juni 2019 

Kommunfullmäktige den 18 juni 2019 § 126 

Jäv 

Stefan Norberg (S) och Christina Lundgren (C) anmäler jäv. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till ordförande i kommunstyrelsen, med tillhörande uppdrag, för 

tiden fram till 2019-10-31 väljs Christina Lundgren (C) och från 

2019-11-01 fram till 2022-12-31 väljs Stefan Norberg (S). 

2. Till 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, med tillhörande uppdrag, 

för tiden fram till 2019-10-31 väljs Stefan Norberg (S) och från 

2019-11-01 fram till 2022-12-31 väljs Christina Lundgren (C). 

  

Utdrag till 

Stefan Norberg (S) 

Christina Lundgren (C) 

Löneförvaltningen 

Matrikeln 
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§ 153 Dnr KS392-19   023 

Befrielse från uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige  

Sammanfattning 

Sören Andersson (SD) önskar befrielse från uppdraget som ledamot i 

kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Sören Andersson (SD) den 27 augusti 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Befrielse från uppdraget beviljas. 

2. Kommunfullmäktige anhåller hos Länsstyrelsen Dalarna om att 

sammanräkning görs för att utse ny ledamot i kommunfullmäktige 

för Sverigedemokraterna. 

  

Utdrag till 

Sören Andersson  

Löneförvaltningen 

Länsstyrelsen Dalarna 

Matrikeln 
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§ 154 Dnr KS427-19   023 

Val av nämndemän för åren 2020–2023 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har att för åren 2020–2023 utse 12 stycken nämndemän 

till Falu Tingsrätt. 

 

Beslutsunderlag 

Informationsblad från Domstolsverket den 10 december 2018 

Mail från Falu Tingsrätt den 18 januari 2019 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser följande personer till nämndemän för åren 2020–

2023: 

1. Helena Källberg (S) 

2. Inger Persson (S) 

3. Bengt Fredriksson (S) 

4. Kerstin Håkansson (S) 

5. Anette Granegärd (C) 

6. Anders Olsson (C) 

7. Henrik Larssamils (V) 

8. Ann Frisk (M) 

9. Jonas Fafara (M) 

10. Emilia Romboni (KD) 

11.  Viktor Wirycz (KL) 

12.  Joanna Gahnold (KL) 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 155  

Delgivningar 

Följande delgivning anmäls: 

a) KS225-19 312 Beslut från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 

69 gällande medborgarförslag om gång- och cykelväg till 

Brunnsjöberget den 26 juni 2019 

b) KS235-19 430 Beslut från Hedemora Energi AB gällande 

medborgarförslag om insamling av lantbruksplast den 21 augusti 

2019 

c) KS281-19 311 Beslut från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 

68 gällande medborgarförslag om ny väg från vårdcentralen i 

Hedemora mot Gyntesbo och Katrinedal den 26 juni 2019 

d) KS327-19 023 Beslut från Länsstyrelsen Dalarna om ny 

ledamot/ersättare i kommunfullmäktige den 1 juli 2019 

e) Anteckningar från möte med kommunfullmäktiges presidium den 12 

september 2019. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 
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