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§ 156  

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 157 Dnr KS426-19   811 

Anmälan av medborgarförslag om att ordna till 
badplatsen vid Kärringtjärn 

Sammanfattning 

Följande medborgarförslag anmäls: 

”Fixa till badplatsen med mer sand och rensa runt badplatsen den börjar växa 

igen. Ja som sagt den börjar växa igen och som barnfamilj så kanske man 

vill vara vid en lugnare badplats än matsbobadet. Har mera uppsikt på sitt 

barn i kärrintjärn och skulle bli ännu bättre om det rensades lite både i sjön 

och på land.” 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 16 september 2019 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlåter till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att 

besluta i ärendet. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 158 Dnr KS442-19   829 

Anmälan av medborgarförslag om att iordningsställa 
Garpenbergs fotbollsplansområde 

Sammanfattning 

Följande medborgarförslag anmäls: 

”Att iordningställa Garpenbergs fotbollsplansområde efter rivning av 

omklädningsrum så att hål och ojämnheter i marken slätas ut samt att röja 

bort buskar/sly så att området blir trivsammare, trevligare och säkrare. 

Boliden ska återställa marken där laven varit och det vore bra om även 

området runt fotbollsplanen får en uppfräschning. Kanske kan det bli ett 

trevligt friluftsområde som kopplas ihop med fotbollsplansområdet Att 

kommunen samarbetar med Boliden när de ska återställa marken för att 

koppla ihop dessa båda områden.” 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 20 september 2019 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlåter till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att 

besluta i ärendet. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 159 Dnr KS486-19   279 

Anmälan av medborgarförslag om att göra 
ensamstående med barn till en prioriterad grupp i 
bostadskön 

Sammanfattning 

Följande medborgarförslag anmäls: 

”Det kommunägda fastighetsbolaget Hedemorabostäder AB har under 

rådande bostadsbrist vidtagit en rad åtgärder för att förbättra 

kommuninvånares möjlighet att få en bostad. Till exempel genom att göra 

pensionärer, invånare som säljer sitt hus och nyinflyttade som fått arbete i 

kommunen till prioriterade grupper. Ensamstående med barn behöver 

dessvärre ofta stå i kö upp till 3-4 år innan de tilldelas ett anpassat boende på 

minst 3 rok.  

En ensamstående förälder har för det mesta en sämre ekonomisk situation än 

familjer med två vuxna, vilket gör det svårt att köpa ett eget boende. 

Förslaget är därför att kommunen ser över möjligheten att även göra 

ensamstående med barn till en prioriterad grupp eller att man ger sökande 

med barn ett visst antal extra ködagar per barn. 

Förslaget skulle öka ensamståendes möjlighet att ge sina barn en god 

boendemiljö inom rimlig tid.” 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 7 oktober 2019 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlåter till AB Hedemorabostäder att besluta i 

ärendet. 

  

Utdrag till 

AB Hedemorabostäder 
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§ 160  

Kommunrevisionen informerar 

Sammanfattning 

Kommunrevisionen informerar på sammanträdet om bland annat: 

- Kommunens delårsrapport per den 31 augusti 2019 som pekar på ett 

minusresultat i prognosen. 

- Pågående granskningar. 

- Pågående utredning av alternativa driftsformer av de kommunala 

bolagen och genomlysning av kommunstyrelseförvaltningens 

stödfunktioner. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen från kommunrevisionen. 
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§ 161 Dnr KS328-19   700 

Besvarande av interpellation om brister inom 
socialtjänsten  

 

Följande interpellation av Anna Eling (L), ställdes till omsorgsnämndens 

ordförande Owe Ahlinder (C), vid kommunfullmäktige medgav den 18 juni 

2019: 

”I juni 2019 begärde jag i egenskap av medborgare i Hedemorakommun men 

också ledamot i kommunstyrelse/omsorgsnämnd ut en 

kompetensredovisning av socialsekreterare som anställts i Hedemora 

kommun.  

Enligt den sammanställning jag erhöll visade det sig att flera av de 

socialsekreterare som anställts saknar socionomexamen vilket strider mot 

bestämmelserna under 3 kap 3 § Socialtjänstlagen. I flera fall har personerna 

samhällsvetenskaplig/beteendevetar examen vilket inte kan anses som 

jämförbar eller likvärdig med socionomkravet. 

Min fråga till nämndens ordförande Owe Ahlinder blir därför: 

1. Visste du om dessa brister i förvaltningen? Om så är fallet varför har 

inte nämnden informerats om detta? 

2. De personer som är anställda utan behörighet eller likvärdig examina 

med intyg från socialstyrelsen, kommer dessa att avskedas och när. 

3. Hur avser ordförande och sittande majoritet lösa problemet med ej 

behörig personal som därmed ej heller har rätt att fatta några beslut i 

Barn och ungdomsärenden? 

4. När avser ordförande uppdra till förvaltningen att ivo anmäla detta? 

Med anledning av förvaltningens brister har jag funnit det nödvändigt att 

informera fullmäktige om de föreskrifter som gäller för behörighetskraven 

men också vilka som omfattas av övergångsreglerna som anges i 

propositionen. 

Jag ser det också som viktigt att redovisa regeringens syn på varför det är så 

viktigt att personal som handlägger barn och unga har den kompetens som 

krävs. 

Övergångsbestämmelserna gäller enbart de handläggare som anställts på 

förvaltningen före den 1 juli 2014. Övergångsbestämmelserna är därför inte 

tillämpliga på de handläggare i Hedemora kommun som anställts senare.  

Forts. § 161 
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Forts. § 161 

Saknas behörighet har de inte rätt att handlägga BoU ärenden. För att 

omfattas av övergångsregleringen måste handläggaren således ha anställts 

före den 1 juli 2014 för att utföra någon av de ovan nämnda uppgifterna 

inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Bestämmelsen blir därför inte 

tillämplig t.ex. på handläggare som före den 1 juli 2014 anställts för att 

utföra några andra arbetsuppgifter än de ovan nämnda och som efter den 1 

juli 2014 skulle vilja byta arbetsuppgifter till de ovan nämnda. 

Vid remitteringen har några remissinstanser framfört synpunkten att 

övergångsbestämmelsen bör omfatta också de handläggare som anställts 

efter det att behörighetsregeln trädde ikraft den 1 juli 2014. Det är inte 

möjligt att i detta lagstiftningsärende ta upp frågan om även dessa 

handläggare ska omfattas av övergångsbestämmelsen men regeringen vill 

ändå understryka att det på grund av risken för att urholka intentionerna med 

behörighetsregleringen inte är lämpligt med ytterligare undantag från 

bestämmelsen. 

Jag anser mot bakgrund av detta skall nämndens ordförande kontakta IVO 

och göra en Lex Sarah. Det är uppseendeväckande att förvaltningen 

uppsåtligen bryter mot gällande lagstiftning. Läser man propositionen 

noggrant torde det förefalla klart att övergångsreglerna inte är tillämpliga. 

Regeringens Prop. 2018/19:68 

Kraven på viss behörighet för att få utföra vissa uppgifter inom 

socialtjänstens barn- och ungdomsvård syftar till att öka förutsättningarna för 

att verksamheten ska kunna bedrivas med hög rättssäkerhet och med god 

kvalitet. Ytterst ska behörighetsregleringen stärka barns och ungas 

rättigheter och värna deras behov. (s.11) När behörighetsregleringen infördes 

den 1 juli 2014 anförde regeringen att arbetet med barn och unga som far illa 

eller riskerar att fara illa, och deras familjer, är ett av socialtjänstens svåraste 

uppdrag. Vidare anförde regeringen att personalens kompetens är väsentlig 

för att kunna uppnå rättssäkerhet och upprätthålla en god kvalitet på arbetet 

och att det därför är särskilt viktigt att handläggarna har hög kompetens och 

god erfarenhet (prop. 2012/13:175 s. 52). Regeringen anser att det finns 

anledning att vara restriktiv med undantag från behörighetsregleringen för att 

inte riskera att urholka intentionerna med bestämmelsen, som är att öka 

förutsättningarna för att verksamheten bedrivs med hög rättssäkerhet och 

kvalitet genom att ställa behörighetskrav för vissa arbetsuppgifter. 

Regeringen delar Barnombudsmannen med fleras uppfattning att det är 

angeläget att behörighetskraven omfattar alla handläggare inom  

 

Forts. § 161 
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Forts. § 161 

socialtjänstens barn- och ungdomsvård som arbetar med sådana uppgifter 

som omfattas av regleringen. Att personer som var an-ställda innan  

behörighetsbestämmelsen trädde i kraft den 1 juli 2014 automatiskt ska anses 

behöriga är därför alltför långtgående. Samtidigt är det av stor vikt att de 

som var anställda innan bestämmelsen trädde i kraft ges tillräckliga 

förutsättningar att uppnå behörighetskraven. (s9) 

De eventuella negativa effekterna av en ändrad övergångsbestämmelse ska 

inte heller överdrivas. Som framgår ovan så gällde redan innan den 

behörighetsreglering som infördes 2014 krav enligt 3 kap. 3 § SoL på att 

personalen skulle ha lämplig utbildning och erfarenhet för att få utföra 

uppgifter inom socialtjänsten. Det kravet omfattar de som träffas av 

övergångsbestämmelsen. Vidare rör det sig om ett begränsat antal 

handläggare som omfattas av övergångsbestämmelsen. Vid tidpunkten för 

Socialstyrelsens uppföljning uppgick antalet till 350 personer. Antalet torde 

sedan dess ha minskat genom utbildning och validering och genom att 

anställningar upphört. Ungefär tre fjärdedelar av dem som inte var behöriga 

hade dessutom en utbildning inom exempelvis beteendeveten-skap, 

socialpedagogik och socialpsykologi. 

Beträffande Socialstyrelsens synpunkt att det kan vara relevant att förtydliga 

att övergångsbestämmelsen fortfarande endast ska gälla de hand-läggare som 

anställts före den 1 juli 2014 menar regeringen att det framgår av 

ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna att övergångsbestämmelsen 

endast avser de handläggare som var anställda när behörighetsregeln trädde i 

kraft. För att det inte ska råda någon tvekan om vid vilken tidpunkt berörda 

handläggare måste ha anställts för att omfattas av övergångsbestämmelsen är 

det dock lämpligt att det uttryckligen anges i bestämmelsen att handläggaren 

ska ha anställts före den 1 juli 2014.” 

Kommunfullmäktige medgav att interpellationen får ställas och 

omsorgsnämndens ordförande Owe Ahlinder (C) meddelade att den skulle 

besvaras vid ett senare tillfälle.  

På dagens sammanträde besvarar omsorgsnämndens ordförande Owe 

Ahlinder (C) interpellationen. Interpellationssvaret har också lämnats 

skriftligt till interpellationsställaren. 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(45) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-22 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 162 Dnr KS188-19   139 

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

Sammanfattning 

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

anmäldes som inkommen vid kommunfullmäktige den 26 mars 2019: 

”Terrorism är vår tids ondaste krigsföring eftersom det drabbar fullkomligt 

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

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

möjligheter att vidta tillräckliga åtgärder för att skydda våra medborgare och 

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

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

slår sig ner i kommunen. 

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

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

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

försörjningsstöd, vuxenutbildning eller bostäder. 

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

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

till nämnder och styrelser om att utarbeta direktiv som förhindrar att 

kommunens ekonomiska eller personella resurser tas i anspråk för någon typ 

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

deltagit i eller stött terrorism. 

Vi anser att Hedemoras kommunfullmäktige bör göra ett liknande uttalande 

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

Hedemora kommuns ekonomiska eller personella resurser tas i anspråk. 

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att 

uttala följande: 

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

terrorister, är inte välkomna till Hedemora kommun. 

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

därmed också förverkat sina möjligheter att få kommunens hjälp. Därför 

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

Kommunen kommer inte att utbetala försörjningsbidrag, hjälpa till med 

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

Forts. § 162 
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Forts. § 162 

Hedemora kommun prioriterar genom detta ställningstagande våra 

kommuninvånares trygghet och säkerhet, samtidigt som vi tar ställning för 

all dem som blivit terrorismens offer. 

att uppdra till samtliga nämnder och styrelser som berörs av 

kommunfullmäktiges uttalande ovan, att utarbeta direktiv som förhindrar att 

Hedemora kommuns ekonomiska eller personella resurser tas i anspråk för 

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

andra som deltagit i eller stött terrorism.” 

Motionen remitterades till kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelseförvaltningen har i en tjänsteskrivelse den 5 augusti 2019 

yttrat sig över motionen och konstaterar att kommunen är enligt svensk 

lagstiftning skyldiga att ge skäligt bistånd till alla medborgare som vistas 

inom kommunens gränser. Förvaltningen föreslår att motionen ska avslås. 

Kommunstyrelsen beslutade den 1 oktober 2019 att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Beslutsunderlag 

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

mars 2019 

Kommunfullmäktige den 26 mars 2019 § 40 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 5 augusti 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 september 2019 § 138 

Kommunstyrelsen den 1 oktober 2019 § 133 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 

Reservation 

Gunilla Brandt-Jonsson (SD) och Marit Andersson (SD) reserverar sig mot 

beslutet med följande motivering: 

”Vi i Sverigedemokraterna anser att på något plan måste vi alla stå upp så 

gott det går mot terrorismen. Vi anser att genom avslag på detta röstar 

majoriteten till IS-terroristernas fördel och inte de egna medborgarnas.” 
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§ 163 Dnr KS296-19   001 

Behandling av motion om att minska antalet 
kommunalråd 

Sammanfattning 

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

anmäldes som inkommen på kommunfullmäktige den 28 maj 2019: 

”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.” 

Motionen remitterades till kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelseförvaltningen har i en tjänsteskrivelse den 5 augusti 2019 

yttrat sig över motionen. I kommunallagen finns reglerat i Kap 4, 2§ om 

kommunalråd. Den som inom kommunen fullgör ett förtroendemanna-

uppdrag på heltid eller del av heltid (mer än 40% av heltid) kan ha en 

benämning som råd eller annan benämning som kommunfullmäktige 

bestämmer. En förtroendevald som har flera förtroendeuppdrag i kommunen 

som överstiger 40% av heltid kan i vissa fall anses ha uppdrag som utgör 

betydande del av heltid. Det är avgör varje kommun själv. Kommunen får 

dock inte sätta gränser på sådant sätt att rätten till skälig ersättning går 

förlorad. 

I Hedemora finns heltid kommunalråd som tillika är kommunstyrelsens 

ordförande. 1:e vice ordförande finns som kommunalråd på 50% och 2:e 

vice ordförande finns som oppositionsråd på 50%. 

I reglementet anges vilka områden som kommunstyrelsen svarar för och 

ordförandeposterna i kommunstyrelse och utskott hanteras av de tre råden 

och given ordning. Däremellan finns många olika samverkansformer 

regionalt och lokalt där råden förväntas delta, i vissa fall även på nationell 

basis. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därmed att motionen ska avslås. 

 

Forts. § 163 
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Forts. § 163 

Kommunstyrelsen beslutade den 1 oktober 2019 att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen. Gunilla Brandt-Jonsson (SD) 

reserverade sig mot beslutet med följande motivering: 

”Vi i SD reserverar oss angående beslut att behålla två kommunalråd. Under 

dessa besparingstider tycker vi att även ansvariga politiker bidrar.” 

 

Beslutsunderlag 

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

maj 2019 

Kommunfullmäktige den 28 maj 2019 § 99 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 5 augusti 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 september 2019 § 139 

Kommunstyrelsen den 1 oktober 2019 § 134 

Jäv 

Christina Lundgren (C) anmäler jäv. 

Yrkande 

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

motionen. 

Stefan Norberg (S) yrkar avslag till motionen. 

Ordförande finner att motionen ska avslås. 

Omröstning begärs. 

Beslutsgång 

Ordförande presenterar en beslutsgång som godkänns. Den som vill avslå 

motionen röstar JA och den vill bifalla motionen röstar NEJ. 

Omröstningsresultat 

Vid omröstningen avgavs 30 JA-röster, 6 NEJ-röster och ingen avstod. Se 

omröstningsprotokoll på sidan 2. 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att avslå motionen om att minska 

antalet kommunalråd. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 

 

 

Forts. § 163 
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Forts. § 163 

Reservation 

Gunilla Brandt-Jonsson (SD), Marit Andersson (SD), Allan Mattson (KL), 

Ulf Kindlund (KL) och Inga-Britt Johansson (KL) reserverar sig mot 

beslutet. Gunilla Brandt-Jonsson (SD) och Marit Andersson (SD) lämnar 

följande motivering: 

”Samtliga förvaltningar inom Hedemora kommun har stora besparingskrav, 

man skär bland fotfolket inom skola och vården. Vi i Sverigedemokraterna 

anser att man inom politiken bör föregå med gott exempel därför anser vi det 

inte ekonomiskt försvarbart med ett och ett halvt kommunalråd i en sådan 

liten kommun som Hedemora.” 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(45) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-22 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 164 Dnr KS430-18   019
 Dnr KS068-19   019 

Behandling av motioner om medborgardialoger 

 
Sammanfattning 

Anki Rooslien (S) har i en motion föreslagit att kommunfullmäktiges 

presidium ska utveckla medborgardialog till att minst 1 ggr/år ta upp frågor 

t.ex. fritidsgårdarnas vara eller inte vara, skolor på landsbygden, 

industrietableringar på landsbygden m.m. och att dialogerna ska ske utanför 

fullmäktigesalen och helst ute i samhället. 

Anna Eling (L) har i en motion föreslagit att kommunen anordnar 

månadsvisa medborgardialoger där man växlar mellan de olika tätorterna 

inklusive Västerby, Grådö och Nordansjö så att hela kommunens invånare 

ges möjlighet till dialog minst två ggr per år. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse den 8 augusti 2019 

att kommunfullmäktige beslutar om att avslå motionerna med motiveringen 

att olika typer av medborgardialog redan används i kommunen. 

Kommunstyrelsen beslutade den 1 oktober 2019 att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beslutsunderlag 

Motion från Anki Rooslien (S) den 21 september 2018  

Underlag till motion från Anki Rooslien den 21 september, principer för 

medborgardialog från Svenljunga kommun  

Kommunfullmäktige den 25 september 2018 § 94  

Motion från Anna Eling (L) den 31 januari 2019  

Kommunfullmäktige den 19 februari 2019 § 25 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 8 augusti 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 september 2019 § 140 

Kommunstyrelsen den 1 oktober 2019 § 135 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionerna avslås med motiveringen att olika typer av medborgardialog 

redan används i kommunen. 
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§ 165 Dnr KS109-19   024 

Behandling av motion om att införa arvoden till 
gruppledare i kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Följande motion av Anna Eling (L) anmäldes som inkommen på 

kommunfullmäktige den 19 februari 2019: 

”Att vara gruppledare innebär ett stort ansvar och att alltid vara tillgänglig 

för kommunens invånare. Det följer många timmars arbete med rollen 

oavsett om man är gruppledare för ett litet parti eller ett mandatmässigt stort 

parti. I dagens politiska klimat är det många som tvekar att lägga sin fritid åt 

sidan för att gå upp i politiken. Många kommuner har löst detta genom att 

införa Gruppledararvode om 10% av basarvodet per mandat dock lägst 40% 

och högst 70% där gruppledare som är kommunalråd ej ges 

gruppledararvode. ”Gränsen för att räknas som deltidsengagerad 

förtroendevald går vid ett månadsarvode motsvarande 40 procent av 

basarvodet.”  

Detta system hjälper partierna att ha aktiva och effektiva politiska 

gruppledare som genom detta kan ta ledigt från ordinarie arbete för att lägga 

fokus på det politiska arbetet. Syftet med detta skulle alltså vara att stärka 

demokratin och ge även mindre partier möjlighet att vara mer aktiva inom 

kommunalpolitiken.  Som det nu är riskerar mindre partier att tappa 

drivkraften när ledande personer ger upp och slutar p g a överbelastning. 

Detta skulle givetvis ge en viss fördyring av politikerarvodena men bör ses 

som en investering i demokratin. 

Liberalerna yrkar därför att: 

1. Kommunen skyndsamt utreder frågan om Gruppledararvoden och 

gör en revidering av bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 

i Hedemora kommun avseende införande av gruppledararvoden. 

2. Kommunen inför gruppledararvoden i syfte att stärka demokratin och 

höja grupp ledarrollens betydelse i den kommunala politiken.” 

Motionen remitterades till kommunstyrelsen.  

 

 

 

 

Forts. § 165 
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Forts. § 165 

Kommunstyrelseförvaltningen har i en tjänsteskrivelse den 5 augusti 2019 

yttrat sig över motionen och föreslår att motionen ska avslås med 

motiveringen att Hedemora kommun befinner sig i ett ansträngt ekonomiskt 

läge där både nya organisations- och personalförändringar och effektivise-

ringar kommer att ske. En utökning av budget för gruppledararvode om 160 

tkr per år går inte i linje med det. 

Kommunstyrelsen beslutade den 1 oktober 2019 att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen med motiveringen att Hedemora 

kommun befinner sig i ett ansträngt ekonomiskt läge där både nya 

organisations- och personal-förändringar och effektiviseringar kommer att 

ske. En utökning av budget för gruppledararvode om 160 tkr per år går inte i 

linje med det. 

Beslutsunderlag 

Motion från Anna Eling (L) den 19 februari 2019 

Kommunfullmäktige den 19 februari 2019 § 27 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 9 augusti 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 september 2019 § 141 

Kommunstyrelsen den 1 oktober 2019 § 136 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med motiveringen att Hedemora kommun befinner sig i ett 

ansträngt ekonomiskt läge där både nya organisations- och personal-

förändringar och effektiviseringar kommer att ske. En utökning av budget 

för gruppledararvode om 160 tkr per år går inte i linje med det. 
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§ 166 Dnr KS482-17   040 

Behandling av motion om god ekonomisk hushållning 
och hantering av resultatutjämningsreserv 

Sammanfattning 

Följande motion av Leif Stenberg (MP) anmäldes som inkommen på 

kommunfullmäktige den 12 december 2017: 

”Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet 

att under vissa betingelser reservera en del av ett positivt resultat till en 

resultatutjämningsreserv (RUR) (prop. 2011/12:172). Redan år 2014 hade 

hälften av landets kommuner antagit riktlinjer för resultatutjämningsreserv, 

dock inte Hedemora kommun.  

En uppbyggnad av en resultatutjämningsreserv gör det på möjligt reservera 

en del av resultatet i goda tider och sedan använda medlen för att täcka 

underskott i sämre tider.   

Förslag till beslut 

att kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram riktlinjer för hantering av 

resultatutjämningsreserv i Hedemora kommun.” 

Motionen remitterades till kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelseförvaltningen har i en tjänsteskrivelse den 16 augusti 2019 

yttrat sig över motionen och föreslår att motionen ska bifallas. 

Kommunstyrelsen beslutade den 1 oktober 2019 att föreslå 

kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Leif Stenberg (MP) den 27 november 2017 

Kommunfullmäktige den 12 december 2017 § 166 

Kommunstyrelseförvaltningen den 16 augusti 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 september 2019 § 142 

Kommunstyrelsen den 1 oktober 2019 § 137 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen bifalles. 
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§ 167 Dnr KS272-19   028 

Behandling av motion om att erbjuda kommunens 
personal energimassage varje vecka 

Sammanfattning 

Följande motion av Gunilla Brandt-Jonsson (SD) anmäldes som inkommen 

på kommunfullmäktige den 28 maj 2019: 

”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.” 

Motionen remitterades till kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelseförvaltningen har i en tjänsteskrivelse den 26 augusti 2019 

yttrat sig över motionen. Förvaltningen har uppskattat att det skulle innebära 

en kostnad på 10,1 mkr om man inför energimassage i kommunen. 

Förvaltningen föreslår därmed att motionen ska avslås med hänvisning till 

kostnaden samt svårigheten att förutspå om energimassage verkligen skulle 

minska sjuktalen.  

Forts. § 167 
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Forts. § 167 

Kommunstyrelsen beslutade den 1 oktober 2019 att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen. Gunilla Brandt-Jonsson (SD) 

reserverade sig mot beslutet. 

 

Beslutsunderlag 

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

Kommunfullmäktige den 28 maj 2019 § 96 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 26 augusti 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 september 2019 § 143 

Kommunstyrelsen den 1 oktober 2019 § 138 

Yrkande 

Motionären Gunilla Brandt-Jonsson (SD) yrkar att motionen ska avskrivas. 

Ordförande finner att yrkandet bifalles. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avskrivs. 
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§ 168 Dnr KS379-19   006 

Förslag till Kalendarium 2020 för kommunfullmäktige 
och kommunstyrelsen samt dess utskott 

 
Sammanfattning 

Ett förslag till kalendarium för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 

dess utskott för året 2020 presenteras. 

Kommunstyrelsen beslutade den 1 oktober 2019 att fastställa förslaget till 

kalendarium för kommunstyrelsen och dess utskott för året 2020. 

Beslutsunderlag 

Förslag till kalendarium 2020 från kommunstyrelseförvaltningen den 15 

augusti 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 september 2019 § 144 

Kommunstyrelsen den 1 oktober 2019 § 139 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa kalendariet för 

kommunfullmäktige för året 2020 enligt förslaget. 

  

Utdrag till 

Nämnderna 
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§ 169 Dnr KS405-19   026 

Förslag till Arbetsmiljöpolicy 

 
Sammanfattning 

Förslag till Arbetsmiljöpolicy presenteras. 

Kommunstyrelsen beslutade den 1 oktober 2019 att föreslå 

kommunfullmäktige att anta presenterad Arbetsmiljöpolicy. Lennart Mångs 

(M) och Mona Dalmats (M) deltog inte i beslutet. 

Beslutsunderlag 

Förslag till Arbetsmiljöpolicy från personalavdelningen den 17 juni 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 september 2019 § 145 

Kommunstyrelsen den 1 oktober 2019 § 140 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar presenterad Arbetsmiljöpolicy. 

  

Utdrag till 

Personalavdelningen 
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§ 170 Dnr KS406-19   026 

Förslag till ny Tobakspolicy och Tobaksriktlinje 

 
Sammanfattning 

Förslag till ny Tobakspolicy och Riktlinje mot tobaksanvändning och andra 

liknande produkter presenteras. 

Kommunstyrelsen beslutade den 1 oktober 2019 att föreslå 

kommunfullmäktige att anta presenterad Riktlinje mot tobaksanvändning 

och andra liknande produkter. Beslutet gäller under förutsättning att förslaget 

till ny Tobakspolicy antas av kommunfullmäktige. Lennart Mångs (M) och 

Mona Dalmats (M) deltog inte i beslutet. 

Beslutsunderlag 

Förslag till ny Tobakspolicy från personalavdelningen den 20 juni 2019 

Förslag till Riktlinje mot tobaksanvändning och andra liknande produkter 

från personalavdelningen den 20 juni 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 september 2019 § 146 

Kommunstyrelsen den 1 oktober 2019 § 141 

Yrkande 

Anita Hedqvist (S), Sofia Axelsson (M) och Tamara Zuljevic (M) yrkar 

avslag till förslaget till ny Tobakspolicy. 

Britt-Inger Remning (M) yrkar avslag till att avsätta medel till 

rökavvänjning. 

Anna Eling (L) yrkar på återremiss med motiveringen att ärendet lämnar mer 

frågetecken än svar t.ex. ska snus finnas med i policyn. 

Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska 

återremitteras. Ordförande finner att ärendet ska återremitteras. 

Kommunfullmäktige beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera förslaget till ny Tobakspolicy 

och Tobaksriktlinje med motiveringen att ärendet lämnar mer frågetecken än 

svar t.ex. ska snus finnas med i policyn. 

  

Utdrag till 

Personalavdelningen 
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§ 171 Dnr KS449-19   042 

Budgetuppföljning - delårsrapport 

 
Sammanfattning 

Ekonomiavdelningen presenterar ett utkast till delårsrapport. 

Kommunstyrelsen beslutade den 1 oktober 2019 att kommunstyrelsen har 

tagit del av presenterad delårsrapport per den 31 augusti 2019 och föreslår 

kommunfullmäktige att godkänna presenterad delårsrapport per den 31 

augusti 2019. 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport från kommunstyrelseförvaltningen den 28 september 2019 

Kommunstyrelsen den 1 oktober 2019 § 122 

Kommunrevisionens yttrande den 11 oktober 2019 

KPMG:s granskningsrapport över delårsrapporten 2019-08-31 den 14 

oktober 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Presenterad delårsrapport per den 31 augusti 2019 godkänns. 
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§ 172 Dnr KS351-19   107 

Förslag om ekonomiskt stöd från Hedemora 
Kommunfastigheter AB 2019 – 2020 

 
Sammanfattning 

Hedemora kommun gör i en prognos per 2019-03-31 en bedömning att 2019 

års verksamhet kommer att gå med ett större underskott. Prognosen pekar på 

en avvikelse mot budget på 35–40 mkr och detta skulle i så fall leda till ett 

underskott för 2019 på 25–30 mkr.  

Den mycket preliminära budgetsammanställning som presenterats för KSAU 

2019-06-25 pekar på att kommunen i dagsläget ligger drygt -40 mkr ifrån att 

kunna presentera en budget i balans för 2020.  

Kommunstyrelseförvaltningen anser i tjänsteskrivelse den 3 september 2019 

att med ovanstående siffror som grund måste många olika åtgärder ske i 

form av besparingar och effektiviseringar. bedömning är att kommunen inte 

på egen hand kan klara 2019 och 2020 år resultat. Därför krävs åtgärder i 

hela kommunkoncernen. 

Hedemora Kommunfastigheter AB äger och förvaltar den större delen av 

kommunens fastigheter och debiterar för detta hyra samt ersättning för 

utförda tjänster. Man kan säga att Kommunfastigheter i princip fungerar som 

ett kommunicerande kärl mot kommunen och att även de måste bidra i olika 

former för att hantera kommunens befarade underskott, åtminstone för åren 

2019 och 2020. Detta kommer att delvis gå stick i stäv med bolagets 

ägardirektiv, men som situationen ser ut just nu så bör detta åsidosättas för 

de år som skrivelsen avser. Bolaget har 2018-12-31 ett eget kapital om 25,7 

mkr samt 13,6 mkr i obeskattade reserver, varför förutsättningarna bör finns 

för detta. 

Förvaltningen föreslår att Hedemora Kommunfastigheter AB under år 2019–

2020 hjälper till med att mildra Hedemora kommuns befarade underskott 

genom att bidra med ekonomiska regleringar och utdelning enligt följande: 

2019: 3 624 000 kronor  

2020: Uppskattad effekt 2 750 000 kronor 

2021: Uppskattad effekt 2 200 000 kronor 

2022: Uppskattad effekt 1 700 000 kronor 

Eftersom detta är en koncernfråga så måste beslut om detta fattas av 

kommunfullmäktige. 

Forts. § 172 
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Forts. § 172 

Kommunstyrelsen beslutade den 1 oktober 2019 att föreslå 

kommunfullmäktige att Hedemora Kommunfastigheter AB under år 2019–

2020 hjälper till med att mildra Hedemora kommuns befarade underskott 

genom att bidra med ekonomiska regleringar och utdelning enligt följande: 

2019: 3 624 000 kronor  

2020: Uppskattad effekt 2 750 000 kronor 

2021: Uppskattad effekt 2 200 000 kronor 

2022: Uppskattad effekt 1 700 000 kronor 

Lennart Mångs (M) och Mona Dalmats (M) reserverade sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 3 september 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 september 2019 § 132 

Kommunstyrelsen den 1 oktober 2019 § 130 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Hedemora Kommunfastigheter AB under år 

2019–2020 hjälper till med att mildra Hedemora kommuns befarade 

underskott genom att bidra med ekonomiska regleringar och utdelning enligt 

följande: 

2019: 3 624 000 kronor  

2020: Uppskattad effekt 2 750 000 kronor 

2021: Uppskattad effekt 2 200 000 kronor 

2022: Uppskattad effekt 1 700 000 kronor 

Reservation 

Lennart Mångs (M), Jan Bergqvist (M), Sofia Axelsson (M), Britt-Inger 

Remning (M), Ingrid Wennerström (M), Tamara Zuljevic (M) och Jonas 

Carlgren (M) reserverar sig mot beslutet. 
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§ 173 Dnr KS473-19   009 

Anmälan av motion om att på kommunens hemsida 
redovisa vilka medborgarförslag och motioner som 
inlämnats 

Sammanfattning 

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

anmäls: 

”Motioner lagda av politiker såväl som inkomna medborgarförslag räknas 

till allmän handling. Att skapa ett tillgängligt register över lagda motioner 

och inkomna medborgarförslag på kommunens hemsida ökar transparensen 

och medborgarna får ökad insyn i politiken vilket är viktigt för en 

fungerande demokrati. Desto större transparens och insyn kommuninvånarna 

har i politiken i bifallna och avslagna motioner och medborgarförslag ju 

lättare är de för medborgarna att använda sin röst för att påverka och följa 

fattade beslut. Idag behöver en intresserad privatperson söka igenom 

byråkratiska protokoll och handlingar för att på egen hand försöka bilda sig 

en uppfattning om vilka motioner och medborgarförslag som lämnats in, är 

under beredning eller beslutats. 

Sverigedemokraterna yrkar på 

- Att samtliga motioner och medborgarförslag samt dess status 

presenteras i ett lättillgängligt och sökbart register på kommunens 

hemsida 

- Att register över motioner och medborgarförslag samt dess status 

uppdateras löpande när beredning påbörjas 

- Att registret uppdateras när bifallen motion eller medborgarförslag är 

genomförd 

- Att registret innehåller motionshistorik om minst 4 år” 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Marit Andersson (SD) och Gunilla Brandt-Jonsson (SD) den 30 

september 2019 

 

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

remitterat motionen till kommunstyrelsen. 
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§ 174 Dnr KS489-19   029 

Anmälan av motion om att införa språkkrav i svenska 
för anställning inom omsorgen 

Sammanfattning 

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

anmäls: 

”Det är positivt att personer med utländsk bakgrund väljer att arbeta inom 

äldreomsorgen men då måste också språkkunskaperna i svenska räcka till. 

Den som behöver vård och omsorg ska känna sig trygg i att förstå vad 

personalen säger och menar och att själv bli förstådd. Så är inte alltid fallet 

och bristfälliga kunskaper i svenska språket hos personalen kan innebära en 

risk för att brukaren inte får den vård hon/han behöver. 

Utöver detta utgör otillräckliga kunskaper i svenska en risk för att allvarliga 

misstag kan inträffa när det gäller medicinering och vårdplan.  Dessutom 

riskerar befintlig personal ett merarbete när de utöver sina ordinarie 

arbetsuppgifter får extraarbete som kommunikatörer mellan brukare och 

personal som brister i svenska språket. Ett merarbete som i sin tur ökar 

risken för ökad arbetsbelastning för personalen med utbrändhet och 

sjukskrivningar som följd. 

Det råder brist på personal inom äldreomsorgen och personalbehovet 

kommer att öka då andelen äldre i befolkningen också ökar. Hedemora och 

Omsorgsförvaltningen ska vara en attraktiv och integrationsskapande 

arbetsgivare. För att öka möjligheterna att rekrytera ny personal med 

utländsk bakgrund bör specifika språkkrav genom ett obligatoriskt språktest 

enligt Socialstyrelsens rekommendationer genomföras.  

Förslag om hur staden kan hjälpa de personer med bristfälliga kunskaper i 

svenska men som vill arbeta inom omsorgen, bör tas fram tillsammans med 

Utbildningsförvaltningen. Även den personal som redan arbetar inom 

äldreomsorgen men som anser sig ha otillräckliga språkkunskaper i svenska 

bör få tillgång till ett språklyft vid behov. 

Vid nyrekrytering av personal inom äldreomsorgen ska det klart framgå, 

genom ett språktest, att kunskaperna i svenska ska motsvara den nivå som 

Socialstyrelsen rekommenderar för personal inom äldreomsorgen.  

 

 

 

Forts. § 174 
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Forts. § 174 

Sverigedemokraterna yrkar på: 

Att - ge Omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan tillsammans med 

Utbildningsförvaltningen för att genomföra ett obligatoriskt språktest med 

språkkrav enligt Socialstyrelsens rekommendationer vid nyanställning i 

äldreomsorgen. 

Att - ge Omsorgsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta 

fram en plan för att genomföra språklyft för befintlig omsorgspersonal om 

behov finns.” 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till bildningsnämnden och 

omsorgsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Marit Andersson (SD) och Gunilla Brandt-Jonsson (SD) den 7 

oktober 2019 

 

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

remitterat motionen till bildningsnämnden och omsorgsnämnden. 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

33(45) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-22 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 175 Dnr KS515-19   700 

Anmälan av motion om att "bygga broar" mellan gamla 
och unga - skapa ett projekt där ungdomar besöker 
äldre för att erbjuda hjälp med vardaglig teknik 

Sammanfattning 

Följande motion av Solweig (KD) anmäls: 

”I vår tid har möjligheterna till umgänge mellan gamla och unga drastiskt 

minskat.  Barn är på fritids och skola, vuxna i produktionen och många 

gamla finns på olika boenden såvida de inte sitter ensamma hemma och 

väntar på besök – ofta av hemtjänsten.   

Alla är upptagna med jobb och mängder av aktiviteter utanför skolan. 

Sociala mediers snabba utveckling medför en allt större spricka mellan 

gamla och unga.  Situationen idag är ju att allt fler sitter ensamma stora delar 

av dagen. Ensamhet som ibland leder till depression. Den tekniska 

utvecklingen späder ju sannolikt på känslan av utanförskap. 

En aktivitet som borde bli en win- win situation vore att ungdomar kommer 

hem till de äldre och visar hur SMS epost, facebook osv fungerar.  Tillfälle 

ges att få kunskap och – att träffa unga duktiga ungdomar!  

Den för många jobbiga oönskade ensamheten bryts när man har något att se 

fram emot. Säkert har den gamle något klokt att berätta om hur det var förr! 

Bristen på kontakt mellan gammal och ung är något som säkert många 

någonstans saknar då det ju var helt normalt för bara en generation sedan.  

Dessutom borde detta vara utvecklande för ungdomarna. Självkänslan stärks 

och det kan utveckla fina ledaregenskaper vilket behövs i ett framtida 

Sverige.  

Finns möjlighet till ett projekt för detta? Förslagsvis ett samarbete mellan 

skolan och pensionärsorganisationerna och kommunens äldreomsorg. .  

Vi Kristdemokrater föreslår därför att 

- ett projekt i skolans regi bildas tillsammans med kommunens berörda 

förvaltningar och de olika pensionärsorganisationerna i vår 

kommun.” 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Solweig Lundin (KD) den 17 oktober 2019 

Forts. § 175 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

34(45) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-22 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 175 

 

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

remitterat motionen till kommunstyrelsen. 
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§ 176 Dnr KS517-19   456 

Anmälan av motion om att kameraövervaka 
miljöstationer där misskötsel förekommer 

Sammanfattning 

Följande motion av Solweig (KD) anmäls: 

”Det är svårt att se hur några av oss Hedemorabor ”sorterar” eller snarare 

inte sorterar sina sopor vilka kan bestå av allt från madrasser till potatis. Allt 

slängt mellan containrarna som står uppställda med märkning av plast, 

papper osv.  

Detta kan vi väl inte fortsätta acceptera?  Vill vi ha ett miljömedvetet 

Hedemora så borde det egentligen börja här!  Alla borde ju ta eget ansvar för 

att vi får en acceptabel miljö.  

Dessutom måste det vara både irriterande och otrevligt för de som hanterar 

avfallet att ständigt få städa upp bland röran som finns mellan containrarna!   

Detta medför sannolikt också extra kostnad för kommunen då jag inte tror att 

detta ständiga extra jobb är gratis?  

Vissa gånger uppstår misstanken att det också är restauranger som tippar 

varor där.   

Jag föreslår att det sätts upp filmkamera på området så att vi synliggör vilka 

som inte har respekt och gör som vi alla andra. Sorterar!   

Allt för en god moral och en visad önskan från Hedemora kommun att vi vill 

ha en föredömligt fin miljöstation inte bara den vid Lappens Grill utan 

förstås vid samtliga miljöstationer i Hedemora.  

Vi Kristdemokrater yrkar därför följande:  

- Att kontakta entreprenören för sophantering med fråga om statistik 

förs på misskötta stationer ex vis söka på extradebitering.  

- Att en kameraövervakning ordnas vid de miljöstationen där det är 

känt att sophanteringen inte fungerar.” 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Solweig Lundin (KD) den 17 oktober 2019 

 

Forts. § 176 
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Forts. § 176 

 

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

remitterat motionen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 
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§ 177 Dnr KS518-19   750 

Anmälan av motion om att utöka Familjecentralens 
omfattning 

Sammanfattning 

Följande motion av Solweig (KD) anmäls: 

”Idag har vi en bra fungerande Familjecentral men tyvärr är den 

åldersbegränsad för barn upp till skolåldern. Centerpartiet önskade i sin 

kampanj en Familjecentral som skulle omfatta ungdomar upp till 18 år. 

Det är också något som vi i KD vill ha.  Helst upp till 20 år. Det borde 

innebära att en mängd ungdomar fångas upp betydligt lättare. Ohälsotalet är 

som vi alla vet högt bland ungdomar idag.  Dessutom borde Familjecentralen 

organiseras så att all kunskap finns under samma tak vilket skulle underlätta 

arbetet som ju ofta kan beröra allt från mödravård till skolkurator, 

psykologer, familjeterapeuter, socialpedagoger och socialsekreterare.  

Tänk att kunna stämma av varje morgon vilket barn, vilken ungdom eller 

vilken familj som väntas komma under dagen. Få veta i kedjan av kunskap 

vem som har haft hand om ex familjen och vem som behövs härnäst.  Att 

kunna prata samman om varje problem borde ge en speciell styrka och 

resultera i extra bra grund för fortsatt behandling.  

Förutom trygga samtal med all kunskap som finns samlad under samma tak 

blir ju beslutsgångarna effektiva. Sist men inte minst förkortas väntan på 

åtgärder vilket naturligtvis är en stor human vinst för de berörda, både barn 

och vuxna. Många Familjecentraler är organiserade på detta sätt och kan 

vittna om stora vinster, inte minst ekonomiska!   

Vi Kristdemokrater yrkar på  

- Att Familjecentralens åldersgräns på 6 år höjs till 20 år.  

- Att Familjecentralen samordnar alla kunskaper att finnas under 

samma tak.” 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till bildningsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Solweig Lundin (KD) den 17 oktober 2019 

 

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

remitterat motionen till bildningsnämnden. 
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§ 178 Dnr KS514-19   819 

Anmälan av motion om att främja mer motion i 
vardagen 

Sammanfattning 

Följande motion av Solweig (KD) anmäls: 

”Överläkaren, psykiatrikern och författaren Anders Hansen är just nu 

högaktuell med både böcker och TV-program. Han bekräftar att våra kroppar 

är precis lika som när vi levde på savannen och att den tekniska utvecklingen 

har gått så otroligt snabbt att våra kroppar inte hunnit med att ställa om till 

det liv vi lever idag. 

Hans budskap är att rörelse och motion har en grundläggande betydelse för 

vår hälsa. Både fysiken, hjärnan och det mentala stärks i många avseenden. 

Så levde vi på savannen. 

Vi har hög sjukfrånvaro i Hedemora kommun. Hur mår våra 

kommunanställda? Hur mycket utnyttjas Vasahallen?  

Ett misslyckat dyrt försök har ju gjorts med att korta arbetsdagen. Det gjorde 

inte någon friskare. Förutom att få ett subventionerat motionskort så har 

varje anställd en avsatt timme per månad för fri aktivitet. Utnyttjas den och 

hur? Det är viktigt och självklart att närmaste chef har ett samtal med de som 

ofta är sjuka. Orsakerna kan vara väldigt mång men en grundläggande bra 

kondition förebygger ohälsa och ger mental styrka och mer ork. Tanken är 

väl att uppmuntra till motion och önskan är väl att minska 

sjukskrivningarna? 

Motion ska ses som en livförsäkring. Vasahallen är ju lättillgänglig för de 

flesta kommunanställda Alla mår bättre av regelbunden motion och det 

gäller ju inte bara i arbetslivet utan givetvis i också livet utanför 

arbetsplatsen!  

Hur stor vikt har chefer lagt på fördjupade samtal med sin sjuka personal? I 

dessa spartider är det en åtgärd där pengar kan sparas på sjukkostnader och 

dessutom förhöja varje anställds livskvalitet. Ett win-win koncept alltså!  

Dessutom borde Vasahallen promotas betydligt mer för att också få fler 

kommuninnevånare att använda hallen. Nu har vi ju draghjälp av Anders 

Hansen som basunerar ut alla fördelar med att regelbundet motionera och att 

det aldrig är för sent att börja. 

 

 

Forts. § 178 
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Forts. § 178 

Kristdemokraterna yrkar därför 

- Att göra en total inventering hos samtliga kommunanställda för att 

veta hur de anställdas motionsvanor ser ut och i hur stor utsträckning 

den fria timmen används för de aktiviteter den är ämnad för.  

- Att varje avdelningschef har ett välplanerat samtal med den ofta 

sjukskrivna för att få fram de orsaker som är grunden för frånvaron.  

- Att göra mer PR för Vasahallen för att få fler medborgare att använda 

den.” 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till kommunstyrelsen och 

bildningsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Solweig Lundin (KD) den 17 oktober 2019 

 

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

remitterat motionen till kommunstyrelsen och bildningsnämnden. 
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§ 179 Dnr KS519-19   335 

Anmälan av motion om att skapa en projektgrupp med 
uppgift att inventera framtida möjliga odlingsytor 

Sammanfattning 

Följande motion av Solweig (KD) anmäls: 

”Jag är säker på att alla vill ha ett levande Hedemora. Ett sätt är att skapa 

tillfällen att lära känna varandra, att vi kommer ut från våra ”kojor”. Att 

skapa aktiviteter som förenar de som känner ensamhet och utanförskap.  

En av våra medborgare i kommunen kom med ett förslag den 12 april 2019 

som jag tycker är genialt! Hon vill ha odlingslotter på Henemorens 

aktivitetsplan. Själv startade hon odlingslotter i Säter. Alltså erbjuder hon 

kunskap och erfarenhet. Hon föreslog ett studiebesök i Säter. Att odla ligger 

ju verkligen i tiden och troligen finns fler gröna ytor som kan användas för 

odling? 

Detta förslag borde leda till att alla blir vinnare. Vi bygger broar mellan våra 

kommuninnevånare, gamla och unga, invandrare och svenskar. Vi odlar 

vänskap samtidigt som vi odlar våra lotter. Vi har ju en engagerad 

medborgare som erbjuder sin kunskap. Jag ser detta som ett perfekt projekt. 

Vi kan faktiskt få ett mer levande Hedemora! 

Vi Kristdemokrater yrkar på  

- ett positivt beslut om odling på Henemoren innan nästa 

odlingssäsong.   

- Kontakt tas med den engagerade medborgaren som lagt förslaget för 

att tacka och ta emot hennes kunskaper. 

Kristdemokraterna föreslår  

- Att det skapas en projektgrupp med uppgift att inventera framtida 

möjliga odlingsytor.”     

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Solweig Lundin (KD) den 17 oktober 2019 

 

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

remitterat motionen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

41(45) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-22 
 

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 180 Dnr KS520-19   629 

Anmälan av motion om att anställa en person som ska 
skapa trygghet på och i skolorna i centrala Hedemora 

Sammanfattning 

Följande motion av Solweig (KD) anmäls: 

”I ett radioreportage i våras intervjuades en pensionerad polis om sitt 

uppdrag att finnas som trygghet i en skola.  Det är ju inte svårt att förstå att 

det var idel superlativer uttalade av både honom och ungdomarna. Den 

trygghet och de fina relationer han skapade är ju egentligen obetalbara i en 

framtid för dessa ungdomar. Han njöt av sitt uppdrag men såg tyvärr ett slut 

då han började bli för gammal.  

Jag undrar om denna modell har provats i vår lilla stad? Förstås ger en polis 

en extra dignitet men kanhända är det fullt tillräckligt att det är en äldre 

person med stor livserfarenhet som finns tillgänglig i skolan. En som kan 

dela med sig av sin klokskap och kan fungera som en moderator när det 

uppstår oroliga situationer.  

Vi har allt att vinna på detta och hur mycket i pengar är svårt att räkna ut 

men att det kan handla om mycket pengar i en framtid kan vi lätt förstå.  

Dessutom lider vi ju brist på mötesplatser mellan gamla och unga vilket ju 

var helt naturligt för en generation sedan.  Detta är ett sätt att bygga en bro 

mellan gamla och unga.  

Vi Kristdemokrater föreslår därför 

- En pensionerad äldre, gärna polis, anställs för att skapa trygghet på 

och i skolorna i centrala Hedemora.” 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till bildningsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Solweig Lundin (KD) den 17 oktober 2019 

 

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

remitterat motionen till bildningsnämnden. 
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§ 181 Dnr KS490-19   600 

Anmälan av interpellation om besluten om moduler till 
förskolan och nedläggningen av Garpenbergs skola 
och Stjärnsunds förskola 

 

Följande interpellation av Allan Mattsson (KL) ställd till kommunstyrelsens 

ordförande Christina Lundgren (C) anmäls: 

”I mars nästa år stängs Bullerbyns förskola, då blir 55 barn utan 

förskoleplats. För att lösa denna situation, beslöts                                                                 

vid Bildningsnämnden sammanträde den 3/6 (Dnr BN 562-16) att hyra 

färdiga moduler, som skulle placeras vid                                                          

Regnbågens förskola. Detta beslut diariefördes och protokollet justerades 

Den 14/8 träffas företrädare för friskolorna Olympica och Noas Ark och 

företrädare för kommunen och fattar beslut om, att förskolebarnen från 

Bullerbyn skall placeras vid friskolorna Olympica och Noas Ark!                          

Detta är inte första gången som någon annan instans än Bildningsnämnden, 

fattar beslut som undanröjer beslut fattade i                                                                           

nämnden. Tidigare fattades beslut om att stänga skolan i Garpenberg och 

förskolan i Stjernsund. Bara någon vecka efter detta beslut, kunde man läsa i 

pressen att några kommunpolitiker utanför BN upphäver beslutet. 

Så min fråga till KSO är: 

Vilka andra beslut fattade i nämnden kan man befara bli upphävda av nån 

utomstående instans? 

Behövs Bildningsnämnden?” 

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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§ 182 Dnr KS470-19   023 

Befrielse från uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Catarina Wahlert (C) önskar befrielse från uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Catarina Wahlert (C) den 29 september 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Befrielse från uppdraget beviljas. 

2. Kommunfullmäktige anhåller hos Länsstyrelsen Dalarna om att 

sammanräkning görs för att utse ny ersättare i kommunfullmäktige 

för Centerpartiet. 

  

Utdrag till 

Catarina Wahlert 

Löneförvaltningen 

Länsstyrelsen Dalarna 

Matrikeln 
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§ 183 Dnr KS523-19   023 

Befrielse från uppdrag som ledamot och ordförande i 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanfattning 

Stefan Norberg (S) önskar befrielse från uppdraget som ledamot och 

ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Stefan Norberg (S) den 21 oktober 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Befrielse från uppdraget beviljas. 

2. Till ny ledamot i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för tiden 

fram till 2022-12-31 väljs Ulf Hansson (S). 

3. Till ny ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för tiden 

fram till 2022-12-31 väljs Ulf Hansson (S). 

  

Utdrag till 

Stefan Norberg 

Ulf Hansson 

Löneförvaltningen 

Matrikeln 

Miljö- och samhällsbyggandsnämnden 
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§ 184  

Delgivningar 

Följande delgivning anmäls: 

a) KS037-19 829 Beslut från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 

88 att avslå medborgarförslag om skridskois på Brunnaliden den 25 

september 2019 

b) KS082-19 429 Beslut från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 

90 att avslå medborgarförslag om totalförbud för privatpersoner att 

använda alla typer av fyrverkeripjäser inom kommunen den 25 

september 2019 

c) KS396-19 312 Beslut från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 

87 om att anta riktlinje för gatu- och vägbelysning inom Hedemora 

kommun den 25 september 2019 

d) KS445-19 020 Granskningsrapport från kommunrevisionen om 

kommunens rutiner kring personalfrågor den 20 september 2019 

e) KS485-19 739 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och 

LSS från omsorgsnämnden den 4 september 2019 

f) Anteckningar från möte med kommunfullmäktiges presidium den 11 

oktober 2019. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 
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